نحوه تهيه و تدوين گزارش توجيهي طرح

 - 1سابقه متقاضي:
در ابتدا سوابق ثبتی متقاضی طرح اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی ،مورد بررسی قرار می گیرد.
 - 1سوابق ثبتي شركت:
 نام و نوع شرکت (سهامی عام ،سهامی خاص ،مسئولیت محدود و تعاونی)* به طور کامل تاریخ ،شماره و محل ثبت سرمایه اولیه ثبت شده و سرمایه فعلی شرکت محل دفتر مرکزي موضوع فعالیت (اعم از تولیدي و ارائه خدمات) براساس آنچه که در آخرین اساسنامه یا آخرین آگهی تغییرات شرکت معین شده است.در صورتیکه موضوع فعالیت شرکت با طرح یکسان نمی باشد ،این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
 کلیه تغییرات قانونی و اصلی ثبت شده با ذکر تاریخ آگهی و نوع تغییرات ( مانند تغییرات در میزان سرمایه ،مشخصاات ساهامداران ومدیران ،تغییر محل یا تغییر نوع شرکت...
 - 2سرمايه و سهامداران:
 میزان آخرین سرمایه شرکت و نحوه تسهیم آن ،تفکیك میزان سرمایه پرداخت شده و تعهد شده اسامی سهامداران عمده ،تعداد سهام ،نوع سهام (با نام ،بی نام ،ممتاز و ،) ...مبلغ اسمی هر سهم ،مبلغ کل و درصاد ساهم هار یاك ازسهامداران.
جدول  -مشخصات كليه سهامداران
رديف

اسامي

سال تولد و

سهامداران

نام پدر

تعداد سهام

نوع سهام

مبلغ اسمي
هر سهم

مبلغ كل

درصد هر يک
نسبت به كل

جمع
نکته :درصورتی که سهامداران شخصیت حقوقی باشند مشخصات آنها شامل نام و نوع شرکت ،تاریخ ،شماره و محل ثبت ،موضوع فعالیات
شرکت ،سهامداران و اعضاي هیئت مدیره و مدیر عامل آنها نیز مشابه جدول زیر ذکر شود.

* در صورتیکه نوع شرکت به غیر از سهامی عام ،سهامی خاص و تعاونی باشد ،می بایست قبل از انعقاد قرارداد اعطاي تسهیالت نوع شرکت باه یکای از ماوارد فاوا الا کر
تغییر یابد.

جدول  -مشخصات سهامداراني كه دارای شخصيت حقوقي ميباشند

رديف

نام و نوع

تاريخ

شماره

محل

موضوع اصلي

شركت

ثبت

ثبت

ثبت

فعاليت

سهامداران و
درصد سهام
هر يک

اعضای هيئت
مديره و مدير عامل

نکته :در صورتی که سهامداران شرکت /شرکتهاي جدول فوا ،مجدداً داراي شخصیت حقوقی باشند الزم است مشخصات آنها نیز بصورت
جدول م کور لحاظ گردد.
 - 3مديريت:
الزم است سوابق تجربی و علمی هر یك از اعضا هیئت مدیره بخصوص اعضا موظف و مدیر عامل در این قسمت ارائه شود و ضمن ارائه
سوابق علمی و تجربی مدیران به طور مشخص در مورد توانایی آنان در اداره امور طرح ،اظهار نظر شود .موارد م کور مای بایسات براسااس
آخرین آگهی تغییرات هیئت مدیره باشد .در ضمن تاریخ انتصاب و مدت زمان حضور در هیئت مدیره معین شود.
جدول  -اعضاء هيئت مديره و مدير عامل
نام و
سمت

رديف
نام خانوادگي

تاريخ انتصاب و مدت زمان
حضور

درجه
تحصيالت

رشته
تحصيلي

نوع تخصص

جدول  -سوابق تجربي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل از گذشته تاكنون
نام و
رديف

تاريخ شروع
فعاليت

نام خانوادگي

تاريخ پايان
فعاليت

سمت

وظايف محوله

-1
- 1- 1
- 1- 2
- 1- 3
-2
- 2- 1
- 2- 2
- 2- 3
-3
- 3- 1
- 3- 2
- 3- 3
نکته  :2در صورتی که برخی از اعضا هیئت مدیره /مدیر عامل ،به نمایندگی شرکتهاي سهامدار معرفی شاده باشاند ،شارکتهاي معار ،
مشخص و معرفی گردند.
-

ضروري است بازرسان قانونی اصلی و علیالبدل شرکت و تاریخ انتصاب و مدت اعتبا ر حضور آنان براساس آخرین آگهی تغییرات
شرکت در جدول ذیل تکمیل گردد.
جدول  -بازرسان شركت
رديف

نام و نام خانوادگي

تاريخ انتصاب

مدت اعتبار

1
2
3
4
4
نکته :الزم است در مورد ساختار اج راي طرح در حدي که در این مرحلاه مشاخص میباشاد شاماال م دیااران اجاارایی و مشااوران و
پیمانکاران طا رح (درصورت وجود) نیز توضیحات الزم ارائه شود.

 - 4مجوزهای قانوني:
کلیه مجوزهاي قانونی اخ شده از سازمان هاي تابعه (با ذکر شماره و تاریخ) در این قسمت ذکر شود از جمله این مجوزها به موارد زیار
میتوان اشاره کرد.
 در مورد صنایع :جواز تاسیس ،پروانه بهرهبرداري تولیدات موجود و جواز توسعه (تأسایس) در ماورد طرحهااي توساعه (باا ذکار نااممحصول و ظرفیت و مشخصات مجوزها)
در مورد بخش موجود طرحهاي توسعه ضروري است کلیة پروانه هاي بهره برداري صادر شده ذکر گردد.
 در مورد معادن :پروانه اکتشا  ،گواهی کشف ،پروانه بهرهبرداري و تعیین ذخیرة معدن و حقوا دولتی که باید پرداخت گردد.-

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

-

در صورت وجود ،مجوزهاي تغییر کاربري زمین ،حمل و نقل
مجوزهاي الزم جهت تولید مواد غ ایی و بهداشتی

-

سایر مجوزهاي مربوطه از نهادهاي قانونی ( مانند وزارت ارشاد در صنایع چاپ)

الزم است مجوزها و استانداردهاي مورد نیاز تا مرحله بهره برداري تجاري از طرح و مقطع زمانی الزم جهت اخ این مجوزها نیز پیشبینای
گردد.
جدول  -مجوزهای اخذ شده
رديف

نام مجوز

سازمان صادر كننده

شماره و تاريخ

مشخصات مجوز

1
2
3
4
4
جدول  -مجوزهای مورد نياز
رديف

1
2
3
4
4

نام مجوز

سازمان صادر كننده

پيشبيني مقطع زماني اخذ مجوز

 - 5بررسي توان مندی های متقاضي:
در این بخش مشاور میتواند مجموعه توان مندي هاي متقاضی را در ایجاد و بهره برداري هر چه بهتر از طرح از جنبه هاي مختلف
ارائه نماید .این توان مندي ها می توانند مربوط به سهامداران ،هیئت مدیره ،مدیران و مشاوران فنی ،اجرائی متقاضی (عوامل طرح) باشند
که در هر مورد باید ذکر شوند.
در ابتدا باید مجموعه تو ان مندي هایی که در ایجاد و بهره برداري از طرح موثر می باشد به صورت مشروح مورد بررسی قرار گیرد
مواردي از جمله:
 اهمیت توان مندي بالقوه یا بالفعل براي حضور موفق متقاضی در بازار.-

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

-

ارتباط ،توان و اعتبار مالی متقاضی براي ج ب و مدیریت منابع مالی در دوره راه اندازي و بهره برداري.
مشابهت محصول و یا سایر شرایط طرح با طرح هاي دیگري که احتماالً متقاضی در آنها داراي سوابق می باشد.

الف  -توانمندی بالقوه يا بالفعل متقاضي برای كسب سهم بازار
بررسی توان مندي بالقوه و بالفعل متقاضی یا عوامل مدیریتی طرح براي حضوري موفق در بازار از جمله سهم کسب شده فعلی بازار،
خوشنامی و اعتبار در بازار مربوطه به نحوي که نشان دهنده امکان فروش مناسب محصول باشد در این قسمت بررسی شود.
 سابقه عوامل طرح در فروش محصول طرح یا محصوالت مشابه و میزان سهم از بازار.-

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.
سوابق اجرائی عوامل طرح در زم ینه صادرات و فعالیت در بازارهاي جهانی.

-

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

ب  -سوابق مالي متقاضي
به منظور امکان شناخت توان مندي هاي مالی متقاضی و سایر عوامل طرح که سوابق مالی آنها در این بخش مورد توجه قرار می
گیرد ویژگیهاي زیر یا م واردي دیگر به عنوان نکات مثبت در طرح معرفی می شود.
 مجموعه دارائی هاي سهامدران ،اعم از دارائی هاي نقدي و منقول و غیر منقول که در واقع پشتوانه مالی سهامدران را نمایش می-

-

دهد اعم از اینکه داخل یا خارج از طرح و یا اظهار شده یا نشده به مراجع قانونی باشد.
سوابق اجرایی و مالی در خصوص ارزش و حجم ریالی پروژه ها و طرح هاي موفق قبلی که سهامداران – هیئت مدیره یا مدیران
طرح اجرا کرده اند.
خوشنامی و اعتبار مالی متقاضی و سهامداران در صورتیکه با ارائه اسناد یا توضیحات مستند قابل ارائه باشد (مثل صورتهاي بانك
که نشان دهن دة گردش مالی و مانده حساب است یا تسهیالت اخ شده از نهادهاي مالی در دوره هاي گ شته که بازپرداخت آنها
در شرایط مطلوب انجام شده باشد)
نمایش میزان رشد و توسعه و تغییرات مثبت شاخص هاي مالی در طرح ها و سوابق قبلی عوامل طرح و یا نمایش رشد شاخص
هاي مالی در دوره هاي گ شته براي طرح هاي توسعه ایی.

ج  -توان مندی های بالقوه و بالفعل فني
نیازهاي فنی در طول دوره مطالعات ،راه اندازي و بهره برداري از یك طرح توسط عوامل مختلفی برآورده می شوند سهامداران،
اعضاي هیئت مدیره ،مشاوران ،مدیران منتخب و ...نقش اصلی در ایجاد توان مندي فنی طرح دارند.
سطح توانایی ،سوابق مرتبط قبلی و میزان وابستگی عامل ارائه دهندة امکانات فنی به عنوان یك امتیاز براي طرح محسوب و در 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 ی ا حتی متفاوت.
رعایت چارچوب و ضوابط فنی براي اجراي طرح (مثل مطالعات کامل مهندسی وجود تیم همکار یا مشاوران در زمینه هاي
مختلف فنی و) ...

د  -توان مندی های مديريتي متقاضي
مدیریت طرح در دوره راه اندازي و بهره برداري می تواند توسط هیئت مدیره یا مدیرانی که از ب ین سهامداران انتخاب شده اند انجام
شود و یا مدیران و مشاورانی خارج از این ترکیب براي این امر گماشته شوند .بدیهی است توانمندي مدیریتی و میزان وابستگی آن به طرح
به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یا شکست یك طرح محسوب می شود .ل ا در این بخش توانمندي هاي مد یریتی متقاضی در
قالب آیتم هاي زیر یا هر آیتم مهم دیگري ارائه می شود.
ترکیب مدیران و هیئت مدیرة منتخب طرح و شرح تقسیم وظایف هر یك و بررسی تخصص و توان هر کدام از جمله:
 میزان تحصیالت و تجربیات مرتبط یا غیر مرتبط. سوابق قبلی. شناخت از صنعت مربوطه. 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 طرح تشریح شود
(قرارداد مدت دار ،مشارکت در سود ،حقوا ومزایا و.) ...
فعالیتهاي انجام شده طرح و ارتباط آنها با توا ن مندي مدیریتی متقاضی.
تیم کاري انتخاب شده و میزان توانایی هر یك در پوشش کامل نیازهاي مدیریتی طرح (مدیریت فنی ،مدیریت مالی و) ...

نحوه تهيه و تدوين بخش مطالعه بازار گزارش توجيهي
مطالعه بازار
 - 1مقدمه *
مطالعه رهنمودهاي تدوین گزارشهاي امکانسجی در پاروژههااي صنعتای ) (Feasibility Studyبیانگر اهمیت و ضرورت انجام مطالعه بازار
می باشد .به طوري که با اهمیت یافتن هر چه بیشتر مباحث بازار و بازاریابی مطالعه بازار گستره بیشتري پیدا کرده است .مفهاوم مطالعاه
بازار ،جمع آوري و ثبت و تجزیه و تحلیل نظامند دادههاي م رتبط با بازار و فراهم ساختن زمینه تبیین ،تشریح و طبقه بنادي باازار فعلای و
پیش بینی بازار آتی محصول مورد بررسی می باشد.
اجراي یك پروژه با استفاده از منابع موجود ،نظیر مواد اولیه مورد نیاز ،منابع انسانی و تکنولوژي و همچناین مکانیاابی آن ،زماانی محقاق
میشود که مف اهیم اولیه بازار نظیر تقاضاي فعلی مؤثر ،تقاضاهاي ارضاء نشده ،مزیتهاي رقابتی واردات و صادرات و غیره تعیین شده باشد.
از اینرو مطالعه بازار به عنوان بخشی از فرآیند مطالعات امکانسجی باید با دقت و با هد حصول اطالعات فواال کر در زمان مناسب صورت
پ یرد.
در مقد مه گزارش مطالعه بازار ،خالصه اي از تاریخچه محصول (محصوالت) مورد بررسی ،هد از اجراي طرح و محل اجراي طرح و کلیاتی
که دربرگیرنده ویژگیها و مزایاي طرح می باشد ارائه میگردد.
 - 2معرفي محصول (محصوالت):
در معرفی محصول موارد زیر ارائه میشود:
 -1- 2معرفی کلیه کدهاي  ** ISICمتعلق به محصول مورد بررسی
 -2- 2مشخصات ،ویژگیها و تعاریف علمی و تخصصی از منابع و کتب علمی
***

 -3- 2استانداردهاي بین المللی (جهانی) و ملی محصول
 -4- 2در صورتی که محصول با کیفیتها یا گریدهاي مختلف عرضه می شود ،ابتدا مشخصات محصول باید براساس اطالعات بخش فنی
معرفی شود.
 - 2- 5معرفی کاربردهاي محصول:
 - 2- 5- 1معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن
كاالی واسطهای :هر نوع محصولی که در تولید کاالهاي دیگر استفاده میشود.
كاالی مصرفي :هر نوع محصولی که مستقیما توسط خانوار مصر میشود
كاالی سرمايهای :هرنوع کاالئی که خود به عنوا ن عامل تولید در واحد دیگري تلقی گردیده و معموال داراي عمر طوالنی
است .مانند هرنوع ماشین االت مورد استفاده در صنایع مختلف

* جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:
راهنماي مطالعه بازار در امکانسجی طرحهاي صنعتی ،بانك صنعت و معدن ،علی نیاکان و همکاران1333 ،
** INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITI
*** کدهاي  ISICبراساس تقسیم بندي بین المللی کاالهاي صنعتی می باشد که در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن به تفکیك  3رقمی قابل حصول است.
**** کلیه منابع و مأخ و مدارك و مستندات مربوط به ب خش مطالعه بازار در انتهاي فصل مطالعه بازار به صورت پیوست ارائه گردد.

 - 2- 5- 2معرفی کاربردهاي محصول
 - 2- 5- 3ارائه ضریب مصر محصول در بخشهاي مصر کننده
 - 2- 6بررسی الگوي مصر جامعه:
 بررسی سابقه مصر محصول جایگاه محصول - 3معرفي پروژه:
 -4- 2تحلیل ضرورت اجراي پروژه:
 هد صادراتی هد جایگزینی واردات تکنولوژي جدید تغییر الگوي مصرو....
 -3- 2تحلیل مالحظات اجرائی پروژه:
 -3- 2- 1مالحظات اقتصادي:
بدون شك مهمترین دالیل توجیه یك طرح بر مالحظات اقتصادي آن استوار است  .کسب سهمی مناسب از بازارداخلی
یا خارجی ،گسترش بازار هد و برخاورداري از شااخصهااي مناساب ماالی  -اقتصاادي ( NPVR , IRRو غیاره) ،از
مهمترین اهدا یك بنگاه اقتصادي براي ایجاد یا توسعه یك طرح صنعتی می باشد و در کنار این موارد ،از جنبههااي
ملی و کالن اقتصادي نیز با ید ویژگی هاي طرح ماورد بررسای قارار گیارد .لا ا در بخاش معرفای پاروژه باه اختصاار
برجستهترین ویژگیهاي اقتصادي طرح معرفی میشود.
 -3- 2- 2مالحظات اجتماعی و فرهنگی:
بررسی تأثیر اجراي پروژه بر شاخصهاي اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و منطقهاي نظیر:
بیکاري ،مهاجرت نیروي کار ،اثرات فرهنگی و...
 - 3- 2- 3مالحظات سیاسی:
مالحظات سیاسی چه در ابعاد ملی و چه در ابعاد بین المللی میتواند ضرورت اجراي یك پروژه را توجیه نماید.
خروج از وابستگی به خارج از کشور و تولید داخلی  ...از موارد قابل بررسی و تحلیل در این بخش می باشد.
 - 3- 3مکان یابی پروژه:
 - 3- 3- 1تحلیلهاي مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه
 - 3- 3- 2تحلیلهاي مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصر
 - 3- 3- 3تحلیلهاي مرتبط به دسترسی طرح به منابع نیروي انسانی
 - 3- 3- 4سایر عوامل تأثیرگ ار برمکان یابی پروژه ( توجه ب ه امکان تامین آب ،برا ،دسترسی به راههااي ارتبااطی و مساائل زیسات
محیطی)

 - 4دانش فني پروژه:
در این بخش الزم است ،که دانش فنی پروژه متناسب به نوع بازار هد معرفی گردد .به بیان دیگر انتخاب دانش فنی پروژه باید متناسب با
بازار هد (جهانی ،ملی و منطقهاي) انتخاب شود ،ل ا تحلیل مناسب بودن دانش فنی انتخاب شده براي دستیابی به بازار هاد ضاروري
می باشد ل ا:
 بررسی تناسب دانش فنی با بازار هد ضروري می باشد. براساس دانش فنی انتخاب شده ،مطالعه سوابق فعالیت شرکت عرضه کننده دانش فنی در بازارهاي هد (جهانی ،ملای و منطقاهاي)ضروري میباشد.
 – 5قيمت مواد اوليه و نحوة تأمين آن (مواد اوليه ،كمکي و مصرفي):
 تعیین نحوه تأمین مواد اولیه طرح به لحاظ داخلی یا وارداتی بودن (چنانچه مواد اولیه طرحی فصلی بوده و بعنوان گلوگاه تولید محصولطرح محسوب شود می بایست ضمن طراحی جداولی امکان دستیا بی ماهیانه به مواد اولیه با ملحوظ نمودن مقادار آن کاامالً مشاخص
گردد).
 در صورت تأمین مواد اولیه طرح از خارج ،ارائه قیمتهاي جهانی و قیمت  FOBیا  CIFدر مبادي ورودي ضروري می باشد. تفکیك هزینه هاي گمرکی و حمل و نقل تا تحویل در درب کارخانه (محل اجراي طرح) ضروري می باشد. تعیین نرخ هاي تعرفی گمرکی شامل سود بازرگانی و حقوا گمرکی متعلق به مواد اولیه طرح. تعیین قیمت مواد اولیه مورد نیاز باید مطابق با مشخصات فنی ارائه شده از سوي کارشناس فنی طرح باشد. در مواردي که مواد اولیه داراي قیمتهاي چند گانه باشد ،ارائه هر یك از قیمتها ضروري می باشد (به عنوان مثال در صنایع پائین دستیپتروشیمی که قیمت مواد اولیه به  3صورت قیمت سهمیهاي ،بازار آزاد و قیمت وارداتی می باشد).
 قیمت مواد اولیه باید مستند و براساس قیمتهاي اخ شده از شرکت ارائه کننده مواد اولیه باشد. ارائه روند قیمت مواد اولیه طرح طی سالهاي گ شته تحلیل حساسیت طرح به قیمت مواد اولیه (از طریق نرم افزار ) Comfar - 6قيمت فروش محصوالت طرح:
تعیین قیمت واقعی براي محصوالت پروژه یکی از مهمترین وظایف کارشناس تهیه کننده گزارش مطالعه بازار می باشد:
 تحلیل قیمت محصوالت شرکتهاي رقیب (داخلی ،خارجی و یا هر دو) همراه با تحلیلهاي کیفی و تعیین درجه هاي مربوطه. تعیین قیمت فروش محصول باید متناسب با مشخصات فنی ارائه شده از سوي کارشناس فنی طرح باشد. تعیین نرخ هاي تعرفه گمرکی شامل سود بازرگانی و حقوا و عوارض گمرکی متعلق به محصول طرح در ارائه ق یمت هاي جهانی محصول الزم است قیمت جهانی با احتساب هزینههاي حمل و نقل و هزینههاي گمرکی بصاورت جداگاناهارائه شود.
 در تعیین قیمت فروش محصول طرح مورد بررسی باید:اوالً  :قیمت فروش شرکتهاي رقیب در درب کارخانه لحاظ شود.
ثانياً :قیمت فروش محصول طرح براساس توا نمندي شرکت در بازار رقابتی تعیین شود.
 قیمتهاي ارائه شده مربوط به شرکتهاي دیگر (داخلی یا بین المللی) مستند باشد. -تحلیل حساسیت طرح به تغییر قیمت فروش محصوالت طرح (از طریق نرم افزار ) Comfar

 - 7تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي در سياستهای كالن اقتصادی كشور:
در این بخش ضروري است جایگاه صنعت مورد بررسی در برنامههاي کالن اقتصادي کشور مورد بررسی قرار گیرد.
 سازگاري اجراي پروژه با مجموع استراتژيهاي کالن اقتصادي بررسی جایگاه صنعت در اولویتهاي سرمایهگ اري کشور-

بررسی سیاستهاي حمایتی دولت از صنعت مورد بررسی

 مزیتهاي نسبی سرمایهگ اري در صنعت مورد بررسی بررسی قوانین و مقررات دولتی و جهانی ،مترتب بر صنعت مورد بررسی-

بررسی روند موانع تعرفهاي و غیرتعرفهاي سازمان تجارت جهانی و اثرات آن بر صنعت مورد بررسی

-

بررسی تاثیر واردات و صادرات غیررسمی بر صنعت مورد بررسی

 - 8عرضه:
در این بخش الزم است وضعیت عرضه صنعت شامل وضعیت تولید داخلی و واردات در طی سالهاي گ شته (حداقل) براي  5سال گ شته
ارائه گردد:
 - 8- 1توليد داخلي:
در این بخش ،تعداد واحدهاي فعال ،ظرفیت اسمی ،ظرفیت عملی و روند تولید طی سالهاي گ شته ارائه میشود.
در ای ن بخش تفکیك واحدهاي اصلی تولید کننده محصول به لحاظ سهم موجود از کل بازار ضروري می باشد .به طوري که متناسب با هر
صنعت در صورت امکان واحدهاي فعال در سه مقیاس واحدهاي کوچك ،واحدهاي متوسط و بزرگ قابل تقسیم بندي می باشد.
در این بین در مورد طرحهایی که بخش قابل توجهی از نیاز بازار توسط تعداد محدودي از واحدها تأمین میشود ،بررسی وضعیت عملکارد
این واحدها ضروري می باشد.
به عنوان مثال در مورد صنایع شوینده بررسی وضعیت عملکرد چند شرکت اصلی فعال در این صنعت (نظیر تولی پرس ،پاکشوما ،پاکشو...،
) که سهم باالیی از بازار را در اختیار دارند ضروري می باشد.
آمار و اطالعات مربوط به عرضه داخلی یك محصول ،با توجه به نوع محصول از منابع زیر قابل استخراج میباشد:
 وزارت صنایع و معادن (لوح فشرده سازندگان محصوالت صنعتی و کتاب عملکرد تفصیلی) استعالم از بخشهاي تخصصی فعال در وزارت صنایع و معادن در هر صنعت خاص (نظیر اداره کل)... مرکز آمار ایران بانك مرکزي جمهوري اسالمی ایران اتحادیهها و انجمنهاي تخصصی-

سازمانها و وزارتخانههاي مرتبط با صنعت مورد بررسی

-

واحدهاي اصلی تولید کننده محصول
پژوهشها و مطالعات انجام شده پیشین

-

پایگاههاي اطالع رسانی داخلی و خارجی

 سایر منابع در دسترسدر ارائه آمار و اطالعات مربوط به ظرفیت اسمی ،ظرفیت عملی و تولید واقعی هر صنعت باید باه مناابع مختلاف مربوطاه مراجعاه کارده
سرانجام آمار و اطالعات نهایی را با کمترین تورش ارائه نمود.

در بسیاري از موارد استناد صر به اطال عات سازندگان محصوالت صنعتی که توسط وزارت صنایع و معادن به صاورت لاوح فشارده ارائاه
میشود ،می تواند گمراه کننده باشد .از این حیث الزم است ،اطالعات اخ شده از این لوح ،از طریق استعالم از بخشهاي تخصصی فعال در
وزارت صنایع و معادن که مرتبط با محصول مورد بررسی هست ند و همچنین استعالم از انجمنها و اتحادیهها و تولید کننادگان و فعااالن
صنعت مورد بررسی اصالح شود.
در مجموع ارائه آمارهاي تولید به شکل جداول زیر می باشد.
در مواردي که تعداد واحدها انگشت شمار می باشد ،ارائه نام تمام واحدها و اطالعات مرتبط به شکل جدول زیر می باشد.
جدول شماره «»1
وضعيت واحدهای فعال در صنعت به تفکيک ظرفيت اسمي،عملي و توليد واقعي و راندمان در سال X
نام واحد

محل

ظرفيت

ظرفيت

استقرار

اسمي

عملي

توليد واقعي

راندمان

واحد
سنجش

جمع

ماخذ:
همچنین در مواردي که تعداد واحدهاي فعا ل زیاد می باشد ارائه آمار و اطالعات مربوط به بحث عرضه در جدولی نظیر جدول شماره ( ) 2که
تعداد واحدهاي فعال در هر استان و اطالعات مرتبط را ارائه نماید ضروري است.
جدول شماره «»2
واحدهای فعال توليدكننده محصول  Xبه تفکيک محل استقرار و ظرفيت عملي و توليد واقعي درسالX
نام استان

تعدادواحد

ظرفيت

ظرفيت

فعال

اسمي

عملي

توليد واقعي

راندمان

واحد
سنجش

جمع

ماخذ:
در این گونه موارد همچنین الزم است وضعیت واحدهاي فعال اصلی که سهم باالیی از بازار را در اختیار دارناد بصاورت جداگاناه همانناد
جدول شماره (  ) 1ارائه گردد.
سرانجام طی جدول شماره (  ) 3میزان تولید صنعت در طی سالهاي گ شته ارائه میگردد.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
* اطالعات این جدول براساس آخ رین سال که اطالعات آن در دسترس میباشد تکمیل می شود.

جدول شماره «»3
ميزان توليد محصول  Xطي سالهای 13XX – 13XY
سال

ميزان توليد

شرح

ماخذ:
الزم به ذکر است ،در صورتیکه امکان دسترسی به آمار تولید تك تك واحدها در طی س الهاي گ شته فراهم می باشد ،می باید ،آمار م کور
طی جدول جداگانه اي ارائه شود.
 - 8- 2واردات:
حجم واردات محصول مورد بررسی طی سالهاي گ شته ارائه گردد.
در این بخش الزم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد و سرانجام آمار واردات طی جدول شماره (  ) 4ارائه گردد.
 - 1تعرفهها و سود بازرگانی
 - 2شناخت دقیق کد تعرفه گمرکی تخصیصی به محصول مورد بررسی
 - 3ارائه کشورهاي مبداء و میزان واردات از هر کشور که محصول از آنجا وارد شده است.
 - 4بررسی و تحلیل کارشناسی میزان واردات رسمی و غیررسمی و تفکیك آنها
 - 5ارائه میزان و ارزش واردات کاالي مورد بررسی
جدول شماره «» 4
ميزان و ارزش واردات محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
سال
شرح

ميزان واردات

ارزش ريالي

ارزش دالری

ماخذ:
اطالعات این بخش از سالنامه بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ،مرکز نقطه تجاري ایران (وابسته به مؤسسه پژوهشهاي بازرگانی) ،فعاالن
صنعت و بازرگانان و همچنین سایر مراکزآماري مربوطه نظیر  ITCقابل حصول است.
 - 8- 3موجودی انبار:
میزان موجودي انباردر هر سال جهت تحلیل دقیقتر وضعیت عرضه مؤثر می باشد .بررسی میزان موجودي انبار از طریق تفاضال موجاودي
انبار در ابتداي سال از موجودي انبار در انتهاي سال حاصل میشود.
از آنجا که در بسیاري از طرحها ،محاسبه موجودي انبار مشکل می باشد و عمدتاً هم تأثیر قابل توجهی در تحلیلهاي مربوط به مطالعه بازار
ندارد ،این رقم صفر در نظر گرفته میشود .اما در مورد طرحهاي خاص ک ه موجودي انبار تاأثیر و نتاای
وضعیت بازار دارد مطالعه ،بررسی و محاسبه آن ضروري می باشد.

گساتردهاي در تحلیال و موازناه

سرانجام طی جدول (  ) 5مجموع عرضه (تولید داخلی و واردات) ارائه میشود.
جدول شماره «» 5
عرضه محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
سال

ميزان توليد

ميزان واردات

جمع

* در صورت وجود موجودي انبار ،رقم آن در ستون جداگانه لحاظ شود.
 - 9پيش بيني امکانات عرضه:
 - 9- 1پيش بيني امکانات عرضه داخلي:
در این بخش الزم است ظرفیت عملی واحدهاي فعال ،طرحهاي توسعهاي این واحدها و طرحهاي در دست اجرا طی جداول  6و  7و  3مورد
محاسبه قرار گیرند و سرانجام متناسب با پیشرفت فیزیکی طرحهاي توسعه اي و در دست اجرا مجموع امکانات عرضه براي سالهاي آیناده
طی جدول شماره (  ) 9ارائه شود.

جدول شماره «»6
پيش بيني امکانات عرضه واحدهای فعال طي سالهای 13 XX - 13 XY
نام واحد

مح ل استقرار

امکانات عرضه طي سال آتي
.............

..............

............

..............

............

جدول شماره «»7
پيش بيني امکانات عرضه طرحهای توسعه ای طي سالهای 13 XX - 13 XY
نام واحد

محل استقرار

امکانات عرضه طي سال آتي
13XX

............. .

............

..............

13XY

ماخذ:

جدول شماره « »8
پيش بيني امکانات عرضه طرحهای دردست اجرا طي سالهای 13 XX - 13 XY
نام واحد

ماخذ:

محل استقرار

امکانات عرضه طي سال آتي
13XX

..............

............

..............

13XY

جدول شماره «» 9
امکانات عرضه صنعت طي سالهای 13 XX - 13 XY
شرح
سال
ظرفيت عملي واحدهای فعال
ظرفيت عملي طرحهای توسعه ای
ظرفيت عملي طرحهای دردست اجرا

با توجه به این که در مورد صحت اطالعات مربوط به طرحهاي در دست اجرا که توسط وزارت صنایع و معادن ارائه میشود تردیدهایی وجود
دارد ،بررسی و تحلیل صحت و سقم وضعیت طرحهاي در دست اجرا به لحاظ ظرفیت اسمی و عملی و همچنین میزان پیشارفت فیزیکای
طرحها به ویژه در مورد طرحهاي در دست اجرا با ظرفیت تولید باال ضروري می باشد.
 - 9- 2پيشبيني واردات:
در این بخش الزم است با توجه به امکانات عرضه صنعت ،قدرت رقابت پ یري آن با محصوالت رقیب خارجی و همچنین روند واردات طی
سالهاي گ شته و کلیه متغیرهاي تأثیرگ ار* بر روند واردات میزان واردات در طی سالهاي آتی در جدول شماره (  ) 11ارائه گردد.
جدول شماره «»11
پيش بيني ميزان واردات محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
شرح
سال

ميزان واردات

ل ا پیش بینی امکانات عرضه (داخلی و واردات) طی جدول شماره (  ) 11ارائه میشود.
اااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
* شایان ذکر است که متغیرهاي برونزاي سیاسی و اقتصادي در سطح ملی و بینالمللی وجود دارد که میتواند پیشبینی واردات را تحت تأثیر قرار دهد.

جدول شماره «»11
پيش بيني كل امکانات عرضه (داخلي و واردات) برای محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
شرح

امکانات عرضه داخلي

سال

واردات

كل امکانات عرضه

 - 11تقاضا:
دادهها و اطالعات مربو ط به تقاضا شامل دو بخش تقاضاي خارجی (صادرات) و تقاضاي داخلی می باشد.
 - 11 - 1تقاضای خارجي (صادرات):
در این بخش اطالعات مربوط به صادرات طی سالهاي گ شته ارائه میگردد.
در این بخش توجه به سه نکته ضروري میباشد:
 - 1شناخت دقیق کدهاي تعرفه گمرکی مربوط به کاالي مورد بررسی
 - 2بررسی و تحلیل وضعیت صادرات به لحاظ میزان صادرات رسمی و غیررسمی
 - 3تحلیل کمی و کیفی وضعیت صادرات به لحاظ ترکیب صادرات ،ارزش وزنی و ریالی صادرات.
با لحاظ کردن موارد فواال کر ارائه اطالعات مربوط به صادرات به شرح جدول شماره (  ) 12می باشد.
جدول شماره «»12
روند صادرات محصول  Xبا كد تعرفه طي سالهای 13 XX - 13 XY
شرح
سال

ميزان صادرات

ارزش ريالي

ارزش دالری

ماخذ:
اطالعات مربوط به میزان صادرات از منابع مختلف ذیل قابل حصول است:
 سالنامه بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی فعاالن صنعت و بازرگانان اتااهاي بازرگانی-

سایر منابع

 - 11- 2تقاضای داخلي:
براي بررسی وضعیت تقاضا اطالع از وضعیت گ شته (روند چند سال اخیر) ضروري می باشد و استفاده از شاخص مصر ظاهري یك روش
برآورد معمول می باشد و از رابطه مقابل بدست میآید:
C = Y + M -X-K
که در آن
 :Cمصر ظاهري
 :Yتولید داخلی
 :Mواردات
 :Xصادرات
 :Kموجودي انبار (در صورت امکان دستیابی به آمار آن)
براي کاالي مورد بررسی می باشد و در جدول شماره (  ) 13قابل ارائه می باشد.
جدول شماره «»13
برآورد مصرف ظاهری طي سالهای 13 XX - 13 XY
سال

توليد
شرح

داخلي

واردات

صادرات

موجودی انبار

مصرف ظاهری

در تحلیل هاي مربوط به برآورد تقاضا عالوه بر استفاده از روش برآورد مصر ظاهري میتوان (در صورت دسترسی باه اطالعاات ضاروري
است) از طریق برآورد میزان مصر گروهه اي مصر کننده کاال در سطح جامعه به برآورد تقاضا ،دست یافت.
که استفاده از روش فوا متأثر از نوع کاال به لحاظ مصرفی ،واسطهاي و سرمایهاي داراي روشهاي مختلف مای باشاد .باه طاوري کاه باراي
کاالهاي واسطه اي برآورد ضریب مصر در صنعت مورد بررسی و براي کاالهاي مصرفی ،ب ررسی میزان مصر آن در افراد و یا خانوار و یاا
گروههاي مصر کننده ضروري می باشد .مبحث مربوط به برآورد تقاضا در بخش پیش بینی تقاضا به کار گرفته میشود.
 - 11پيشبيني تقاضا:
 - 11- 1پيشبيني تقاضای داخلي:
پیش بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد .به طوریکه با استناد به پیشبینیهاي انجام شده در ایان بخاش،
تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی صورت می پ یرد.
روشهاي مختلفی براي پیش بینی تقاضا براي محصول مورد بررسی وجود دارد که در انتخاب روش مورد نظر متأثر از عوامال مختلاف زیار
میباشد:
-1
-2

نوع محصول به لحاظ مصرفی ،واسطهاي ،سرمایهاي بودن
آمار و اطالعات در دسترس

 - 1روش اقتصادسنجي:
در این روش با استفاده از تکنیك هاي اقتصادسنجی ،با توجه به آمار و اطالعات در دسترس ،الگوي مناسب انتخاب شده و بارازش صاورت
می پ یرد و حجم تقاضا پیش بینی میشود .در این روش ،د ر صورت دسترسی به آمار و اطالعات مورد نیاز (به ویژه به صورت سري زمانی) و
استفاده از مدل مناسب و لحاظ کردن متغیرهاي تأثیرگ ار اصلی بر تقاضا می تواند نتای مطلوبی در برآورد تقاضا به همراه داشته باشد.
 - 2روش روند گذشته (تداوم روند قبلي):
در این روش با فرض ای ن که روند مصر درآینده ،مشابه روند سالهاي گ شته خواهد بود ،از رشد متوسط سالهاي قبل جهت پایشبینای
میزان مصر استفاده می شد .مزیت اصلی این روش سهولت استفاده از آن می باشد ،اما نباید این نکته را از ذهن دور نگاه داشات کاه در
بسیاري از موارد ،صر استناد به روند س الهاي گ شته می توان گمراه کننده باشد .زیرا تغییرات و تحوالت تکنولوژیکی ،فرهنگی و سلیقهاي
و تحوالت جمعیتی باعث تأثیر در روند تقاضا براي محصول مورد مطالعه می باشد.
 - 3روش سطح مصرف (مصرف سرانه):
در این روش متوسط نرخ رشد مصر سرانه در سالهاي گ شته محاسبه میشود .پیش بینی تقاضا با لحاظ کردن متوسط نرخ رشد سرانه و
نرخ رشد جمعیت بدست میآید.
X n = A. ( 1 +P ) n C (1 + r) n

كه در آن:
کنونیa :

جمعیت
نرخ رشد جمعیتp :
سال مورد محاسبهn :

پایهc :

مصر سرانه در سال
نرخ رشد مصر سرانهr :
تقاضاx :

روش فوا زمانی استفاده می شود که امکان استناد به شاخص مصر سرانه در مطالعه وجود داشته باشد.
 - 4روش ضريب مصرف:
این روش پیش بینی تقاضا براي کاالهاي واسطهاي که از آنها براي تولید کاالي دیگر استفاده میشود ،مناسب می باشد .به طوري که باا در
اختیار داشتن ضریب مصر محصول مورد بررسی در بخشهاي مصر کننده محصول و پیش بینی تولید کااالیی کاه از محصاول ماورد
بررسی استفاده می نماید میتوان به تقاضاي محصول مورد بررسی دست یافت.
روش فوا در مواردي که امکان تعیین ضریب مصر محصول فراهم باشد و همچنین امکان پیش بینی تولید کاالي مصر کننده محصول
در سالهاي آینده فراهم باشد ،مناسب می باشد.
 - 5فرايند ماركو ):( Markov Peocess
در این روش با استفاده از نظرسنجی ،براي کاالهاي جدید یا نوع خاصی از کاالهاي موجود که نیازمناد بررسای رفتاار مصار کننادگان
محصول (اعم از افراد یا گروههاي درآمدي و یا صنایع مصر کننده محصول واسطهاي) می باشد میتوان از روش فرایند مارکو استفاده کرد.
در این روش از طریق پرسشنامه ،مطالعه میدانی و یا مصاحبه می توان به نظرسنجی پیرامون تقاضاي کاالي مورد بررسی پرداخت.
 - 6روش روند متغير:
در این روش به دالیل تغییر در شرایط اقتصادي و اجتماعی و نیز تحول الگوهاي مصرفی ناشی از آنها ،بررسی روند تغییرات مصر یك
کاالي معین بر حسب مورد در ارتباط با تغییر درآمد ملی (یا درآمد سرانه) و یا هر یك از اجزاي تشکیل دهنده آن نظیر سرمایهگ اري ملی
(دولتی ،خصوصی) مصر ملی (دولتی ،خصوصی ) و ...و یا اعتبارات خاص برنامهاي و بودجه خانوار انجام میشود .مقادیر پیش بینی شده
براي درآمد ملی و یا هر کدام از پارامترهاي فوا را به ترتیب از گزارشهاي مربوط به برنامههاي عمرانی بودجه دولت ،بانك مرکزي و سایر
سازمانهاي ذیربط دولتی و ملی میتوان تهیه نمود.
در این روش براي تحلیل ارتباط و مقایسه بین روند مصر کاالي مورد بررسی یا روند تغییرات درآمد ملی و یا هر پارامتر دیگر و طریق
تناسب ساده و با رابطه همبستگی (رگرسیونی) استفاده می شود .در روش تناسب ساده چون میزان روند تغییرات مصر کاال و روند تغییر
پارامتر انتخابی در دوره گ شته معل وم هستند ل ا با معلوم بودن روند آینده پارامتر انتخابی ،میزان روند تغییرات مصر کاال در آینده برآورد
خواهد شد .از رقم بدست آمده به همان شکلی که در روش قبلی ذکر شد براي پیش بینی میزان تقاضاي محصول در آینده استفاده میشود.
 - 7روش تحليل بودجه خانوار
 - 8روش مق ايسه بينالمللي
 - 9استفاده از شاخصهای راهنما
سرانجام پس از انتخاب شیوه مناسب پیش بینی تقاضا ،نتای حاصل در قالب جدول شماره  14قابل ارائه است.

جدول شماره «» 14
پيش بيني تقاضای داخلي برای محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
شرح
سال

ميزان پيش بيني تقاضا

 - 11- 2پيش بيني تقاضای خارجي (صادرات):
در این بخش ،با توجه به الگوهاي مختلف موجود جهت پیش بینی تقاضا (که الزاماً با الگوي پیش بینی تقاضاي داخلی مورد بررسی مشاابه
نخواهد بود) و همچنین اطالعات در دسترس در زمینه بازا ر جهانی و روند گ شته صادرات محصول مورد بررسی ،پیش بینی صاادرات باه
شرح جدول شماره (  ) 15صورت می پ یرد.
جدول شماره «» 15
پيش بيني تقاضای خارجي برای محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
شرح
سال

پيش بيني صادرات (واحد سنجش)

ل ا پیش بینی کل تقاضا (تقاضاي داخلی و خارجی) طی جدول شماره ( ) 16ارائه میشود.

جدول شماره «» 16
پيش بيني كل تقاضا (داخلي و خارجي) برای محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
شرح

تقاضای داخلي

سال

تقاضای خارجي

كل تقاضا

 - 12تحليل موازنه پيشبيني امکانات عرضه و پيشبيني تقاضا:
از مقایسه جداول مربوط به امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا ،وضعیت آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میشود .در تدوین جدول موازناه
امکانات عرضه و تقاضا باید عالوه بر امکانات عرضه داخلی به روند واردات و همچنین در بخش پیش بینی تقاضا ،عالوه بر پیش بینی تقاضاي
داخلی به امکانات صادرات نیز توجه نمود.
جدول شماره «» 17
پيش بيني كل تقاضا (داخلي و خارجي) برای محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
سال

پيشبيني
شرح

امکانات عرضه

پيشبيني تقاضا

پيشبيني
كمبود (مازاد)

 - 13بررسي بازار جهاني:
در مورد طرحهایی که بازار هد  ،بازار صادراتی می باشد و همچنین در مورد طرحهایی که محصول مورد بررسی رقیب وارداتای (محصاول
خارجی) دارد ،بررسی بازار جهانی و منطقهاي ضروري می باشد.
به طوري که در این بخش تحلیلهاي مر بوط به وضعیت تجارت جهانی و منطقهاي و بازارهاي هد و همچنین مزیتهاي رقابتی محصول
مورد بررسی در رقابت با محصوالت مشابه وارداتی ارائه میشود.

 - 14برنامه فروش شركت و تعيين بازار هدف:
در این بخش برنامه شرکت و همچنین میزان استفاده از ظرفیت عملی آن در جدول شماره (  ) 17ارائه میشود.
در این بخش بازار هد شرکت دردسترسی به بازار داخلی و صادراتی متناسب با دانش فنی طرح و توانمندي شرکت در دساتیابی باازار و
قدرت رقابت پ یري آن ارائه میشود.
جدول شماره «» 16
پيش بيني كل تقاضا (داخلي و خارجي) برای محصول  Xطي سالهای 13 XX - 13 XY
شرح
سال

ظرفيت عملي

توليد واقعي

قيمت فروش

ميزان فروش

 - 15جمعبندی ،نتيجهگيری و ارائه پيشنهاد:
با مطالعه و تحلیل تمام ارکان مطالعه بازار ،دستیابی به نتای مشخص کاربردي دربارة توجیه پ یري اجراي پروژه متصور میب اشد .به طوري
که نتای مطالعات ،تهیه کننده گزارش مطالعه بازار را به ارائه پیشنهاد در زمینه اجرا یا عدم اجراي طرح رهنمون میسازد .بر همین اساس
در این بخش ارائه تحلیل نهایی و جمع بندي گزارش به شیوهاي ارائه میشود که به پیشنهادهاي عملی منتهی شود.
جمع بندي نتای یافته هاي پژوهش بصورت یك چکیده از هد اجراي پروژه ،تبیین محیط پیرامونی بازار (بررسی وضعیت صانعت ،تاأثیر
 WTOو قوانین آن بر صنعت ،امکان رقابت طرح مورد بررسی در بازار هد ) و تحلیلهاي کمای مرباوط باه وضاعیت عرضاه و تقاضاا و
پیش بینی امکانات عرضه و تقاضا ارائه می شود و در پایان پیشنهادهاي کاربردي در زمینه توجیه پ یري اجراي پروژه که هد اصلی مطالعه
است ارائه میگردد.
توانمندي متقاضی به لحاظ شناخت شرایط حاکم بر بازار محصول مورد بررسی و همچنین داشتن قابلیتهاي الزم جهات فعالیات در باازار
فروش محصول از جمله موارد تأثیرگ ار در تصمیمگیري نهایی می باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروري است که توصیه به اجرا یا عدم اجراي پروژه باید با توجه به کلیه فاکتورهاي کمی و کیفی بازار و به
خصوص توجه به جنبههاي کیفی و غیرکمی بازار ،صورت پ یرد.

محاسبه شاخص های اقتصادی:
الف  -برآورد ارزش افزوده طرح در ظرفيت كامل بهرهبرداری در سال :x
مبلغ :ميليون ريال

شرح

 - 1ستادهها
 - 2دادهها
 - 2- 1مواد اولیه و بستهبندي
 - 2- 2برا ،سوخت ،تعمیرات ،متفرقه و پیش بینی نشده
 - 3استهالك
ارزش افزوده ناخالص داخلی ( ) 1- 2
ارزش افزوده خالص داخلی ) 1- 2 (- 3

نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستاده ها حدود ...........درصد است.

()1- 2
درصد × 111 = ...........
1

نسبت ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستاده ها حدود .............درصد است.
[])1- 2(- 3
درصد × 111 = ................
1
ب  -برآورد نقطه سر به سر طرح:
نقطه سر به سر طرح مورد بررسی بدون احتساب هزینه هاي عملیاتی و غیرعملیاتی معادل تولیدي در حد ................میلیون ریال میباشد
و ..........درصد کل فروش به دست خواهد آمد.
هزینه ثابت

= نقطه سربه سر بدون احتساب

میلیون ریال  = ......................هزینه متغیر
1فروش کل

هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی

نقطه سر به سر با احتساب هزینه هاي عملیاتی و غیر عملیاتی معادل تولیدي درحد .............میلیون ریال می باشد و ..........درصد کل فروش
بدست خواهد آمد.

هزینه ثابت
= نقطه سربه سر با احتساب

میلیون ریال  = .................هزینه متغیر
1-

هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی

فروش کل
تفکيک هزينه های ثابت و متغير در ظرفيت كامل بهره برداری در سال :x
ارقام :ميليون ريال
شرح

هزينه های ثابت
هزينه

مواد اولیه و بسته بندي

درصد

هزينه های متغير
هزينه

درصد

-

111

حقوا و دستمزد

71

31

سوخت و انرژي

21

81

تعمیر و نگهداري

21

81

هزینههاي پیش بینی نشده() %6

-

-

استهالك

-

-

جمع هزینههاي تولید

-

-

هزینههاي

عملیاتی *

-

-

هزینههاي

غیرعملیاتی **

-

-

-

-

جمع

جمع كل
هزينهها

*هزینه هاي عملیاتی شامل هزینه هاي توزیع و فروش(  111درصد متغیر) ،هزینه هاي حقوا و دساتمزد اداري(  111درصاد ثابات) ،حاق االمتیااز( 111درصاد متغیار)،
بیمه ( 111درصد ثابت) ،هزینه هاي اجاره (  111درصد ثابت) .
**هزینه هاي غیر عملیاتی شامل هزینه هاي مالی (  111درصد ثابت).
هزینه هاي توزیع و فروش بین  1تا  2درصد فروش کل در نظر گرفته می شود.

ج  -نسبت سرمايهگذاری به اشتغال:
در صورت اجراي طرح مورد بررسی براي .........نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که از این تعداد ..........نفر در کادر تولیدي و ........نفر در کادر
اداري خواهند بود .بر چنین اساسی نسبت سرمایه گ اري براي اشتغال هر یك از کارکنان معادل .............. .....میلیون ریال خواهد بود.

ریال = ..................
میلیون =

کل سرمایهگذاری ثابت طرح
=
تعداد کارکنان

ضمائم بخش بازار:
 - 1تصویر منابع ،مأخ و مستندات قیمت مواد اولیه
 - 2تصویر منابع ،مأخ و مستندات قیمت فروش
 - 3تصویر منابع ،مأخ و مستندات مربوط به وضعیت واحدهاي فعال
 - 4تصویر منابع ،مأخ و مستندات مربوط به طرحهاي در دست اجرا
 - 5ت صویر منابع ،مأخ و مستندات مربوط به تقاضا
 - 6تصویر منابع ،مأخ و مستندات مربوط به پیش بینی تقاضا
 - 7تصویر منابع ،مأخ و مستندات مربوط به واردات
 - 3تصویر منابع ،مأخ و مستندات مربوط به صادرات
 - 9سایر منابع و مأخ و مستندات

نسبت سرمایهگذاری به اشتغال

 - 1هدف از اجرای طــرح
هدف از اجرای طرح تأ سيس /ايجاد

*

در این قسمت هد از ایجاد طرح شرح داده میشود و حدود و مشخصات طرح از جمله نام و ظرفیات عملای تولیادات ،محال اجاراي
طرح** و شیفت کار در روز ،س اعت کاري درهر شیفت و تعداد روز کاري در سال ذکر میگردد.
هدف از اجرای طرح توسعه

***

در این قسمت هد از ایجاد طرح توسعه شرح داده میشود و نام تولیدات و ظرفیت عملی تولیدات فعلی و توسعه ،محال اجاراي طارح
( بخش موجود و بخش توسعه) ،شیفت کار در روز ،ساعت کاري در هر شیفت ،تعداد روز کاري در سال (جهت بخشهاي موجاود و توساعه )
ذکر میگردد.
يادآوری :اگر طرح به صورت توسعه و انتقال باشد باید محل فعلی و محل جدید هر دو مشخص و توضیح داده شود.
هدف از طرح بازسازی و نوسازی

****

در این قسمت دالیل اجراي طرح بازسازي ،شرح داده میشود نام و انواع ظرفیت عملی تولید انواع محصوالت فعلی و آتی ،محال اجاراي
طرح ،ش یفت کار در روز ،ساعت کاري درهر شیفت ،تعداد روز کاري در سال آورده میشود.
 - 2ظرفيت
ظرفیت طرح یا مقدار تولید در واحد زمان را میتوان به صورت زیر تفکیك نمود:
 - 1ظرفيت اسمي :ظرفیت اسمی عبارتست از قابلیت تولید در شرایط ایده آل .این ظرفیت اغلب توسط سازندگان ماشینآالت ثبت
شده است و بر اصول طراحی و مهندسی استوار میباشد.
 - 2ظرفيت عملي :ظرفیت عملی عبارت است از حداکثر ظرفیت قابل دسترسی در شرایط عادي کار .به طور معمول ظرفیت عملی
به صورت درصدي (راندمان یا بازدهاي) از ظرفیت اسمی در نظر گرفته میشود.
نکته :این ظرفیت هیچگاه مساوي و یا بیشتر از ظرفیت ا سمی مورد تایید سازندگان ماشین آالت محاسبه نشود.
عوامل موثردر تعيين حداكثر ظرفيت عملي و درصد استفاده از آن:
در تعیین حداکثر ظرفیت عملی طرح و درصد استفااده از این ظارفیت ،عوامل متعا ددي ماؤثر می باشند مانند:
طراحی ،روش تولید و فنآوري ،ظرفیت اسمی ماشینآ الت ،مواداولیه و کمکای ،نیاروي انساانی ،تعمیار و نگهاداري ،توقاف عاادي کاار،
تعطیالت و نوبت کاري و کشش بازار.
* طرح تاسیس به طرحی گفته می شود که شرکت متقاضی سابقه هیچگونه فعالیت اقتصادي (اعم از موضوع مربوط به طرح یاا غیار آن) نداشاته و کساب ساود و زیاان در
گ شته ننمود ه و در ترازنامه و ترازنامه آزمایشی آن سود و زیان وجود نداشته باشد.
**محل طرح می تواند در بیش از یك مکان باشد به عنوان مثال ساخت قطعات در یك منطقه و مونتاژ آن در منطقة دیگري صورت پ یرد.
*** طرح توسعه به طرحی گفته می شود که شرکت متقاضی سابقه فعالیت اقتصادي ( اعم از موضوع مربوط به طارح یاا غیار آن) داشاته در ترازناماه و ترازناماه آزمایشای
آن سود و زیان وجود داشته باشد.
**** طرح بازسازي و نوسازي به دلیل داشتن سود و زیان در دفاتر مالی شرکت مشابه طرح توسعه است ولی جدول هزیناه هااي سارمایه گا اري آن مشاابه طارح تاسایس
است.

تعداد نوبت كار:
تعیین ساعت کاري ،تعداد شیفت کار در روز و تعداد روزکاري در سال بستگی به عواملی از جمله نوع صانعت ،سیساتم تولیاد ،میازان
دسترسی به مواداولیه ،نوع محصول و برخی عوامل دیگر دارد .به عنوان مثال به طور معمول در کارخانجاتی که اجبارا به طور پیوسته باید
فعالیت نمایند  3شیفت کاري در روز و حداکثر  311روز کاري در سال براي محاسبه ظرفیت در نظر گرفته میشود.
در مورد طرحهای تاسيس ،نتايج بررسي مطالب اين بخش شامل موارد زير ارائه گردد (نتايج ظرفيت سنجي):
 ظرفیت براساس مجوز اخ شده با اشاره به تعیین نوع ظرفیت ذکر شده در آن (اسمی و عملی) به عنوان مثال ظرفیت براساس جوازتأسیس براي طرح تأسیس ،ظرفیت براساس پروانه بهره برداري از بخش موجود و ظرفیت براساس جواز توسعه (تأسایس) جهات بخاش
جدید در طرح توسعه.
 تعیین نوبت کار واحد (ساعت در شیفت ،شیفت کار در روز ،روز کاري در سال) ظرفیت اسمی تكتك ماشین آالت و تجهیزات یا خطوط تولید براساس مشخصات فنی سازندگان و مدارك و مستندات طرح از جملاهپروفرما (محاسبه دقیق)
 تعیین گلوگاههاي خط تولید و محاسبة ظرفیت اسمی کل واحد در سال و مقایسه آن با ظرفیت اقتصادي مورد نظر تعیین راندمان و ظرفیت عملی تولید در سال اظهار نظر در مورد همگنی و هم خوانی ظرفیت بخشهاي مختلف درصورتی که ظرفیت براساس محصول/محصوالت خاصی همگن میشود دالیل آن ذکر شود. در صورتی که ظرفیت براساس مواد اولیه تعیین می شود باید جدول دقیقی از وضعیت دسترسی به این مواد در طول سال باه صاورتماهانه وجود داشته باشد این امر درخصوص صنایع غ ایی مثل شیالت یا سبزیجات و میوه جات یا حتی معادنی که در بعضی فصول سال
غیر قابل بهره برداري باشند مهم است.
نکته :جهت واحدهاي تولیدي محاسبات ظرفیت به روش فوا می باشد لیکن جهت سایر طرحها مانند طرحهااي بیمارساتان ،هتا ل و....
بصورت موردي محاسبات متفاوت خواهد بود.
*در مورد ظرفيت طرحهـای توسعه ،ظرفيت بخش موجود به شـرح ذيل و ظرفيت بخش توسعه مانند طرح ايجاد بـه شـرح
قبل محاسبه مي شود.
در طرحهاي توسعه در مورد خط تولید موجود ،ضروري است ظرفیت اسمی و عملی تكتك ماشینآالت و تجهیزات یاا خطاوط تولیاد
محاسبه شود و با میزان تولید در طی حداقل سه سال گ شته مقایسه گردد .در صورت وجود مغایرت بین ظرفیت عملی بخش موجود و یا
ظرفیت ذکر شده در پروانه بهرهبرداري ،با میزان تولیدات طی سه سال گ شته ،ضروري است عوامل موثر مختلف فنی ،اقتصاادي و ماالی
مورد بررسی قرار گیرد.

جدول  -مقايسه ظرفيت عملي و ميزان توليدات طي  3سال گذشته
در بخش موجود طرح توسعه
ســال

سال13...

سال13...

سال13...

شرح

میزان تولیدات بخش موجود طی  3سال گ شته (واحد)

*

ظرفیت عملی محاسبه شده بخش موجود (واحد)
ظرفیت موجود در پروانة بهرهبرداري
درصد استفاده از ظرفیت عملی بخش موجود = میزان تولید ÷ ظرفیت عملی بخش
موجود × 111
دالیل مغایرت
-

ظرفیت نهایی پس از اجراي طرح توس عه (طرح آتی) ،مجموع ظرفیتهاي بخش موجود وبخش توسعه می باشد .در صورتی که واحدهاي
اندازه گیري محصول دربخش موجود و بخش توسعه یکسال نباشد می بایست تنها به ذکر ظرفیتها بصورت نهایی اکتفا شود .همچنین
در صورتی که محصول بخش موجود بعنوان یکی از مواداولیه بخش توسعه مح سوب گردد باه میازان مصار آن ،از ظرفیات بخاش
موجود کاسته خواهد شد.

نکته :در محاسبات ،براي محصول مصرفی بخش موجود نباید قیمت فروش و یا قیمت مواد اولیه بخش توسعه در نظر گرفته شود.
جدول  -ظرفيت نهايي پس از اجرای طرح توسعه
شرح

واحد
ظرفيت

بخش موجود

بخش توسعه

جمع كل

ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
راندمان

*

* راندمان =

ظرفيت عملي
× 111
ظرفيت اسمي

 در طرحهاي بازسازي در صورتیکه طرح فعلی در طی  3سال گ شته فعالیتی نداشته است و متقاضی طرح درصدد از رده خارج کردنماشین آالت و تجهیزات فعلی خود باشد ظرفیت طرح مانند طرح تاسیس ،جهت ماشینآالت و تجهیزا ت آتی به شارح قبال محاسابه
میشود.
*

در طرحهاي توسعه ،باید صورتهاي مالی حسابرسی شده شرکت مبین ارقام و عملیات شرکت بوده و با ارقام این ردیف مطابقت کامل داشته باشد.

 در طرحهاي بازسازي که طرح فعلی در طی  3سال گ شته فعالیت داشته است ظرفیت طرح مانند طرح توسعه به شرح قبل محاسبهمیگردد.
 - 3محصول توليدی
یك واحد تولیدي می تواند تولید کننده یك یا چند محصول معین باشد .چند محصولی بودن یك واحد به عوامل مختلفی بستگی دارد
که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است.
-

ماهیت فعالیت و ضرورت تولید محصوالت جانبی در کنار محصول ا صلی.تو ضیح این امر به ویژه در مواردي که محصوالت جانبی خود
باعث ایجاد ارزش افزوده میشود ضروري است .در برخی موارد محصوالت با اینکه در یك رده مشخص می باشاند داراي درجاهبنادي
متفاوت از نظر کیفیت و کاربرد می باشند مانند صنایع تولید چرم.

-

تنوع محصوالت از نظر مشخصا ت ظاهري و کیفیت متناسب با سلیقة مصر کنندگان و حضور موثر در بازار مانناد واحادهاي تولیاد
پارچه و پوشاك.
به طور کلی در رابطه با تولیدات یك واحد الزم است موارد زیر مورد دقت و توجه قرار گیرند و در گزارش ارائه شود:
1

-

تعریف علمی محصول یا محصوالت براساس مراجع معت بر علمی (نه براساس اطالعات و اصطالحات روزمره)
نام و نوع تولیدات ،در صورت تنوع تولیدات انتخاب محصول /محصوالت اصلی یا همگن شده و ذکر دالیل آن

-

انتخاب محصوالت تیپ مثالً در طرحهاي ماشینکاري و آهنگري


محصول تیپ :بیانگر میزان هزینه هاي تولید و درآمد با کمترین میزان انحرا از حالت واقعی می باشد .بطاور مثاال در تولیاد
شناورهاي سبك ،شناورهاي  251تنی را بعنوان شناور تیپ در نظر می گیرند و محاسبات ظرفیت سنجی هزینه هاي تولیدي و
درآمد حاصل از فروش را بر اساس آن محاسبه می کنند درحالیکه در طول سال شناورهاي  1111تنی نیز تولی د میشود.




-

در صورتی که جهت بررسی بازار نیز امکان بررسی کل تولیدات وجود نداشته باشد باید محصول تیاپ تعریاف گاردد ،انتخااب
محصول تیپ باید با هماهنگی بخش بازار باشد.
در صورتی که محصول مورد نظر با قیمت هاي مختلف و با انواع مختلف در بازار وجود داشته باشد مشخصات و معرفی محصاول

باید به طوري صورت پ یرد که کارشناس بازار در تعیین آن در بازار و تعیین یك قیمت واحد براي آن با مشکل مواجه نشود.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی تولیدات و ارائه محدودیت هاي احتمالی بعنوان مثال عدم امکان فرآوري ماهی و میگو بطور همزمان در
یك سالن
DIN

-

کیفیت مورد نظر و مطلوب براساس استانداردهاي موجود مثالً در صنایع فلزي  ASTMیا
تعیین درجه محصول

-

موارد کاربرد هر یك از محصوالت و مصر کنندگان.
چنانچه در نظر باشد که محصولی با عالمت تجاري خاصی تولید شود هرگونه حقاالمتیاز در قالب قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

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

 - 1ذکر محصوالت جانبی به ویژه درمواردي که قابل فروش می باشند نیز ضروري است.

 - 4مواد اوليه ،كمکي و بستهبندی
در این مرحله موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و در گزارش لحاظ گردند:
 ن وع و مشخصات مواداولیه ،مواد کمکی و بسته بندي (به صورت خام ،نیمه ساخته یا ساخته شده) بر اساس مراجاع معتبار علمای وتجاري.
 منابع تأ مین (داخلی یا وارداتی و یا وارداتی قابل تهیه در داخل) و امکان تهیه مداوم-

نحوة حمل و نقل و انبار مواد (با توجه به حجم مواد اولیه ،کمکی و بسته بندي و میزان ذخیره آنها ،حجم انبار مواد تعیین می گردد)
میزان مصر براي واحد تولید

-

میزان ضایعات عادي (متعار ) ،و حتی االمکان توضیح درمورد کاربردهاي ضایعات جهت استفاده مجدد در خط تولید و محصول باا

درجه کیفی پائین تر به منظور ارتقاء ارزش افزوده طرح.
 هزینة تأمین (خرید و سایر هزینههاي جانبی) .در هزینه مواد اولیه میتوان بخشهاي سایر هزینهها مثل حقوا دولتی یا هزینههاايپیمانکاري و سفارشات به پیمانکاران را نیز در نظر گرفت.
-

احتمال جایگزینی با مواد دیگر

* در طرحهای توسعه ،تمامي موارد فوق ،بصورت جداگانه جهت توليدات بخش موجود و بخش توسعه ذكر شود.
در صورتی که واح دها همگن باشند میتوان جدول زیر را تهیه نمود:
جدول – مواداوليه ،كمکي و بسته بندی
شرح

رديف

واحد

ميزان استفاده برای
توليد يک واحد از محصول

درصد

جمع
در صورتی که واحدها همگن نباشند تنها بخش درصد و جمع از جدول فوا ح

میگردد.

 - 5روش توليد
روش تولید و نوع فن آوري از عوامل بسیار مهمی است که در اجراي صحیح یك طرح از نقش بسزایی برخوردار است .به منظور تولید یك
محصول میتوان از روشهاي مختلفی استفاده نمود .انتخاب روش تولید مناسب با توجه به عوامال مختلفای از جملاه مناابع در دساترس،
فرهنگ صنعتی ،مهارتهاي موجود و قابلیت یا شرایط الزم جهت ج ب فنآوري مورد نظار صاورت مایگیارد .در بسایاري ماوارد داناش
روش هاي تولید در دسترس عموم قرار گرفته است لیکن بسیاري از فعالیتها تحت لیسانس بوده و به کارگیري روش مورد نظر مستلزم در
اختیار داشتن فنآوري خاص آن است.

نتايج بررسي اين بخش به صورت زير در گزارش منعکس ميگردد:
 شرح مبسوطی از روش تولیدشرح مبسوط :سیستم ردپاي مواد اولیه تا رسیدن به محصول نهایی .ضروري است تمام اتفاقاتی که در این میان رخ میدهد با توجاه باه
شرایط فیزیکی حاکم مثل دما ،فشار ،رطوبت و ...تو ضیح داده شود .در روش تولید باید فعالیت هر یك از ماشینآالت طرح معین شود.
 نماااوداري از گاااردش کار مواد تا مرحلة بسته بندي که در آن فعالیتهاي عمده و زمان مورد نیاز جهت هر یاك از مراحال تولیادمشخص شده است.
 انجام موازنة مواد بر روي نمودار گردش کار. انعطا پ یري و قابلیت کنترل خط تولید درخصوص تولید انواع محصوالت ،کیفیت موردنظر ،مواداولیه ،نیروي انسانی و غیره.-

ارزیابی روش تولید از جهات مختلف مانند قدیمی یا پیشرفته بودن آن ،میزان ضایعات ،مصر انرژي و غیره.

* در مورد طرحهای توسعه ،روش توليد محصوالت بخش موجود و بخش توسعه به شرح فوق لحاظ گردد.
 - 6مشخصات دانش فني توليد:
ضروري است موارد ذیل در این بخش ذکر گردد:
 امکان اخ دانش فنی مورد نیاز از منابع داخلی یا خارجی و نحوة انتقال فنآوري.


سوابق و تجربه دارن ده دانش فنی (براساس مستندات کتبی ارائه شده و رزومه دارندة دانش فنی)
مقایسه انواع شناخته شده دیگر دانش فنی و فن آوري هاي مرتبط و تشریح رجحان انتخابهاي انجام شده.



در تأیید دانش فنی داخلی باید نهادهاي علمی معتبر مثل دانشگاهها و وزارتخانهها ،هم از لحاااظ ماااااهیت و هااام از لحااظ
ارزش نقدي آن (در ترازنامه یا در بخش هزی نه هاي مورد نیاز) اظهار نظر نمایند.
در خصوص دانش فنی ذکر مسئولیت ونحوه انتقال دانش فنی و محدودیتهاي ارائه دهنده و گیرنده آن مورد تحلیال قرارگیارد.





بنابراین ذکر این مهم که آیا دانش فنی در سطح ارائه مستندات یا همراه با ارائه نقشه ها و جزئیاات محاسابات یاا نصاب و راه
اندازي و غیره می باشد ضروري است.
 - 7كنترل كيفيت:
الزم است سیستم کنترل کیفیت واحد و رعایت استانداردهاي الزم بررسی شود .ارائه مراحل بازرسی در بخاش هااي مختلاف از جملاه
مواداولیه،محصول،فاضالب و غیره با ذکر پارامترهاي کنترلی هر مرحله و نتای استحصالی ازآ ن و نحوه اعماال نتاای در فارآوري ماواد از
اهمیت عمده اي برخوردار بوده و توضیح آن ضروري می باشد.
 - 8محيط زيست:
می بایست سیستم تولید از جهت رعایت قوانین و مقررات محیط زیست و مالحظات و تجهیزات الزم مورد دقت قارار گیارد .در صاورت
وجود مجوز محیط زیست شرایط و مشخصا ت اشاره شده در مجوز در این بخش با ذکر شماره و تاریخ آورده شود .از سویی دیگر در صورتی
که به منظور اخ مجوزهاي محیط زیست الزام به تهیه گزارشات خاصی بوده است .وضعیت اینگونه گزارشات ذکر گردیده و در مواردي که
تهیه شده اند خالصه اي از اطالعات آن ارائه گردد.
در صورتی که طرح توسعه است مجوز محیط زیست طرح موجود و بخش توسعه آورده شود .الزم است در این بخش توضایح داده شاود
که چه بخشهایی مثل فاضالب صنعتی یا سپتیك ،دودکشها ،غبارگیرها و ...مورد نیاز است.

 - 9پيشبيني توليد:
با در نظر گرفتن برنامة زمان بندي طرح ،راهاندازي آزمایشی و آغاز بهره برداري تجاري ،الزم است برنامه تولیاد تاا رسایدن باه حاداکثر
ظرفیت عملی براي سالهاي آتی مشخص گردد*.پیش بینی تولید براساس مبانی ظرفیت ،راندمان کار ،مهارتهاي نیروي انسانی ،تأمین مواد
اولیه ،بازاریابی و سایر عوامل دیگر که عموما به طور تدریجی افزایش می یابد انجام می شود و الزم است به تجربیاات دیگار در واحادهاي
مشابه نیز توجه شود.
برنامه توليد را ميتوان به صورت زير تهيه نمود:
-

ذکر میزان تولیدات طی سالهاي بهره برداري تا دستیابی به حداکثر ظرفیت عملی پیش بینی شده ،با تعیین سالها و درصد استفاده از
ظرفیت عملی .در صورت وجود ضایعات ،میزان ضایعات قابل فروش و غیرقابل فروش ذکر گردد.
جدول – پيش بيني برنامه توليد طرح تأسيس
سال

سال13... .

سال13... .

* سال مبنا13 ....

** شرح

درصد استفاده از ظرفیت عملی
تولیدات( :واحد بر حسب)...
محصول............
............
جمع تولیدات
ضایعات قابل فروش
جمع تولیدات قابل فروش

*در طرحهای توسعه بعضاً مي توان با استفاده از ميزان توليدات قبلي ،ميزان توليد بخش موجـود را پـيشبينـي نمـوده و بـا
تول يدات بخش توسع ه ذكر كرد .درصورت وجود ضايعات ،ميزان ضايعات قابل فروش و غيرقابل فروش ذكر گردد.

* سال مبنا سالی است که به حداکثر ظرفیت عملی میرسیم این حداکثر ظرفیت عموما  111درصد ظرفیت عملای مای باشاد ،در غیار ایان صاورت بایاد عوامال محادود
کننده ذکر شود.
** تعداد ستون س الها بر اساس زمان الزم برای رسيدن به سال مبنا معين مي شود.

جدول  -پيش بيني برنامه توليد طرح توسعه
مقادير بر حسب واحد...
سال بهره برداری
شرح

میزان تولیدات بخش موجود

سال شروع

سال

سال

سال

**13....

13....

13....

13....

*

محصول.........
.........
درصد استفاده از ظرفیت در بخش توسعه
میزان تولیدات بخش توسعه:
محصول.........
........ .
جمع تولیدات بخش توسعه
جمع تولیدات (موجود  +توسعه)
ضایعات قابل فروش
جمع تولیدات قابل فروش

نکته :الزم به توضیح است که جدول فوا ال کر در مورد خاصی از طرح توسعه قابال ارائاه باوده و در صاورت وجاود ارتبااط دیگار باین
محصوالت و مواداولیه بخشهاي موجود و توسعه ،ارائه جداول جداگانه و تلفیقی الزامی است.

*میزان تولیدات بخش موجود باید براساس گزارش بودجه شرکت ( در صورت وجود ) و براسااس روناد تولیاد ساالهاي گ شاته معاین شاود .در صاورتی کاه تغییارات
شدیدي نسبت به سالهاي گ شته ملحوظ می شود باید دالیل این تغییرات گزارش شود .تاکید می گاردد میازان تولیادات بخاش موجاود بایاد بار اسااس روناد تولیاد
سالهاي گ شته مطابق ردیف اول جدول « مقایسه ظرفیت عملی و میزان تولیدات طی سالهاي گ شته در بخش موجاود طارح توساعه» لحااظ گاردد و ظرفیات عملای
بخش موجود مالك عمل نمی باشد.
** سال شروع ،باید مطابق تاریخ سال ترازنامه آزمایشی طرح باشد.

جدول  -برنامه توليد و قيمت فروش طرح تاسيس
ارقام به ميليون ريال
سال بهره برداری
شرح

سال شروع

سال

سال

سال مبنا

13....

13....

13....

13....

جمع میزان تولیدات (واحد بر حسب)...
محصول ( 1قیمت فروش واحد /ریال)

*

محصول ( 2قیمت فروش واحد /ریال)
.....
.....
فروش کل
* قيمت فروش بايد مطابق با مطالعه بخش بازار باشد.
* در طرحهای توسعه در زمينه برنامه توليد و قيمتهای فروش محصوالت بخش های موجود و توسعه ،جدول فوق بطور
جداگانه تهيه گرديده و جدول تلفيقي آن ارائه گردد.
جدول  -پيش بيني فروش برنامه توليد طرح توسعه
مقادير بر حسب واحد...
سال بهره برداری
شرح
*

میزان فروش تولیدات بخش موجود
محصول( .........قیمت فروش واحد /ریال)
( .........قیمت فروش واحد /ر یال)
جمع میزان فروش تولیدات بخش موجود
میزان فروش تولیدات بخش توسعه:
محصول( .........قیمت فروش واحد /ریال)
( ........ .قیمت فروش واحد /ریال)
جمع فروش تولیدات بخش توسعه
جمع فروش تولیدات (موجود  +توسعه)
فروش ضایعات قابل فروش
(قیمت فروش واحد /ریال)
جمع فروش تولیدات

سال شروع

سال

سال

سال

**13....

13....

13....

13....

 - 11هزينههای سرمايهگذاری طرح:
به طور کلی در دو مرحله اجراي طرح و بهره برداري از طرح ،سرمایهگ اري صورت می گیارد .سارمایه موردنیااز در دوران اجاراي طارح،
سرمایه ثابت و سرمایه مورد نیاز در دوران بهره برداري از طریق سرمایه در گردش تأمین میشود.
داراییهاي ثابت در مرحلة اجراي طرح خریداري و طی دوارن بهره برداري مورد استفاده قرار می گیرند .عوامل دارایی ثابت را میتاوان باه
صورتهاي مختلف دسته بندي نمود از جمله:
الف  -از نظر استهالكپذيری
الف  - 1-داراییهاي مستهلك شونده مانند ساختمان و ماشینآالت
الف  - 2-داراییهاي غیرقابل استهالك مانند زمین
ب  -از نظر عينيت فيزيکي
ب  - 1-دارایی عمومی ملموس مانند زمین ،ساختمان ،ماشینآالت
ب  - 2-دارایی عمومی غیر ملموس مانند حقاالمتیاز
ج  -داراييهای خارج از طرح:
چنین دارایی هایی ممکن است در ترازنامه شرکت موجود باشد لیکن مربوط به طرح موجود یا توسعه نباشد.
به منظور برآورد هزینههاي سرمایهگ اري طرح می بایست حجم عملیات عمدة طرح و شرایط اجرایی و قراردادي هر یك از آنها کسب و
بررسی شده و صحت آنها احراز شود .از جمله اطالعاتی که جهت برآورد هزینههاي طرح ضروري است نرخ واحد عملیاات یاا قیماتهااي
مقایسهاي براي بخشهایی مانند ماشینآالت و یا سایر تجهیزات می باشد .بدین منظور بایستی نرخهاي واقعی و منطقی عملیات و خدمات
مرتبط با آن جمعآوري گردد.
خالصه هزینههاي سرمایهگ اري طرحهاي تأ سیس و توسعه در جداولی مانند جداول زیر ارائه و توضیح هر یك از اقالم متعاقب جاداول
داده میشود.

جدول  -هزينه های سرمايه گذاری طرح تأسيس
ارقام :ميليون ريال
انجام شده
شرح

تا
تاريخ....

مورد نياز
ارزی

*

(واحد)

معادل
ريالي

ريالي

جمع

جمع كل

مورد نياز

- 1زمین
 - 2محوطه سازي
 - 3ساختمان
 - 4ماشاااینآالت و تجهیااازات (داخلااای و
خارجی)
 - 5تأسیسات
 - 6لاااوازم و تجهیااازات آزمایشاااگاهی و
کارگاهی
 - 7وسائط نقلیه
 - 3تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی
 - 9متقرقه و پیش بینی نشده
جمع داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي سرمایهگ اري ثابت
سرمایه در گردش
سایر داراییها **
جمع کل هزینههاي سرمایهگ اري طرح

* این هزینه ها باید گزارش مالی یا ترازنامه آزمایشی (که توسط یك مؤسسه حسابرسی مستقل عضو جامعاه حساابداران رسامی تأییاد شاده و باا اظهارناماه مالیااتی ارائاه
شده به وزارت دارایی مطابقت داشته باشد ) با تاریخ حداکثردو ماه قبل از ارائه خالصه گزارش و با ملحوظ ن مودن حسابهاي معین آن درج شاده باشاد .تااریخ ذکار شاده،
تاریخ ترازنامه آزمایشی می باشد .هزینه هاي مندرج در این بخش عالوه بر درج در دفاتر ،باید توسط مشاور احراز فیزیکی گردد.
** سایر دارایی ها می تواند شامل داراییهاي خارج از طرح( دارائی هائی که در بهره برداري از طرح تاثیري ندارند) و یا نقد و بانك براساس ترازنامه شرکت باشد.

جدول – ارز طرح تاسيس
نوع ارز

مأخذ

معادل ريالي در تاريخ....

جدول  -هزينه های سرمايه گذاری طرح توسعه
ارقام :ميليون ريال
مورد نياز

بخش
موجودبر
شرح

اساس ارزش

ارزی

معادل

دفتری تا

(واحد)

ريالي

تاريخ.... .

ريالي

جمع

جمع كل

مورد نياز

*

- 1زمین
 - 2محوطه سازي
 - 3ساختمان
 - 4ماشین آالت و تجهیزات (داخلی و خارجی)
 - 5تأ سیسات
 - 6لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
 - 7وسائط نقلیه
 - 3تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی
 - 9متقرقه و پیشبینی نشده
جمع داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي سرمایه گ اري ثابت
سرمایه در گردش
**
سایر داراییها
جمع کل هزینههاي سرمایه گ اري طرح

* این هزینه ها باید گزارش مالی یا ترازنامه آزمایشی (که توسط یك مؤسسه حسابرسی مستقل عضو جامعاه حساابداران رسامی تأییاد شاده و باا اظهارناماه مالیااتی ارائاه
شده به وزارت دارایی مطابقت داشته باشد ) با تاریخ حداکثردو ماه قبل از ارائه خالصه گزارش و با ملحوظ نمودن حسابهاي معین آن درج شاده باشاد .تااریخ ذکار شاده،
تاریخ ترازنامه آزمایشی می باشد .هزینه هاي مندرج در این بخش عالوه بر درج در دفاتر ،باید توسط مشاور احراز فیزیکی گردد.
** سایر دارایی ها می تواند شامل داراییهاي خارج از طرح( دارائی هائی که در بهره برداري از طرح تاثیري ندارند) و یا نقد و بانك براساس ترازنامه شرکت باشد.

جدول – ارز طرح توسعه
نوع ارز

معادل ريالي در تاريخ....

مأخذ

در ذیل نکات مهم و قابل توجه در مورد هر یك از اقالم سرمایهگ اري ارائه میشود.
 - 1- 11زمين
مشخصات زمین مانند مساحت ،ابعاد (شماالً ،.......جنوباً ،.......شرقاً ،.......غرباً ،).......آدرس می بایست مطابق اسناد و ثبت قانونی (شماره
ثبت) شرح داده شود .به طور کلی موقعیت زمین ،شرایط کلی ،مساحت الزم و مناسب جهت اجراي طرح و توسعه احتمالی (از کدام جهات
امکان پ یر است) ،نحوة خرید یا واگ اري آن ،سایر مجوزها ،امکان دستیابی به تاسیسات خدماتی ،زیربنایی و خطوط ارتباطی مای بایسات
مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته و ذکر گردند .قیمت خرید زمین یا اجاره و سایر هزینههاي مترتب به آن (مانناد نقشاه بارداري ،زماین
شناسی  ،تغییر کاربري و غیره) نیز باید متناسب با هزینه هاي منطقی و متداول جهت واحدهاي تولیدي در برآورد منظور گردند.
وضعیت مالکیت زمین نیز باید روشن باشد و اسناد مربوطه (با ذکر شماره و تاریخ و ذکر کلیه مشخصات) و عدم منع قانونی آنها ماورد
دقت قرار گیرد .وضعیت حقوقی زمین باید بطور کامل تشریح و ارائه گردد.
نکات:
 عااقد قرارداد واگ اري با شهرك هاي صنعتی مجاز که داراي سند مادر باشد ( اخ قائم مقامی ) باید مورد توجه قرار گیرد.
 در صورتی که زمین به نام بعضی از سهامداران می باشد ،انتقال سند به نام شرکت مادر باید مد نظر قرار گیرد.
 مقدار زمین مورد نیاز باید براساس مساحت الزم جهت احداث ابنیه ،تأسیسات ،فضاي سبز و فضاي مورد نیاز طرح توسعه معاین
شود .در صورتی که زمین موجود بیش از مساحت مورد نیاز فوا می باشد ،مابهالتفاوت آن باید در داراییهااي خاارج از طارح
منظور گردد.
 ضروري است کاربري زم ین از لحاظ صنعتی و مجوزهاي مربوطه ،کنترل و در گزارش ذکر گردد.
 در خصوص در رهن بودن زمین توضیحات الزم داده شود .آیا زمین درحال حاضر در رهن موسسه مالی دیگري می باشد یا خیر؟
 کلیه توضیحات می بایست با کروکی زمین مطابقت داشته باشد.
 در خصوص تطبیق محل با سند باید اظهارنظر کارشناسی شود.
 در مورد دسترسی به زمین در صورتیکه محل طرح داخل یك مجموعه صنعتی باشد باید اظهار نظر کارشناسی شود.
 در صورتیکه امکان احراز موقعیت زمین وجود نداشته باشد باید از کارشناس رسمی دادگستري استعالم الزم صورت پ یرد.

جدول  -مشخصات زمين طرح تأسيس
مبالغ :ميليون ريال
شرح

شماره و تاريخ

ابعاد

بهای هر

سند مربوطه

( متر × متر)

متر مربع

هزينه
انجام شده تا
تاريخ.....

مورد نياز

جمع

1
1
1
1
جمع
جدول  -مشخصات زمين طرح توسعه *
مبالغ :ميليون ريال
بخش موجود

شـرح

ابعاد
(متر × متر)

ارزش
دفتری تا
تاريخ......

بخش توسعه
هزينه
ابعاد

بهای هر

(متر× متر)

متر مربع

جمع كل
( موجود +

انجام شده
تا

مورد نياز

جمع

توسعه)

تاريخ............

يادآوری:
نحوه خرید یا واگ اري زمین ،تغییر کاربري ،آدرس و کروکی آن با ذکر مشخصات کلیه اسناد و مدارك مربوطه ذکر شود.
آدرس و كروكي محل اجرای طرح:

* در صورتی که بخش توسعه در بخش موجود انجام می گیرد و امکان جداسازي زمین وجود نداشته باشد ،زمین تنها براي بخش موجاود دیاده خواهاد شاد و باراي بخاش
توسعه در نظر گرفته نمی شود.

 - 2- 11محوطه سازی و ساختمان
محوطه سازی
در بررسی محوطهسازي ،نکات زیر مورد توجه قرار میگیرند:
 - 1نیاز به تسطیح ،میزان و هزینههاي آن (نقشه برداري ،آزمایش خاك ،خاکبرداري ،حمل ،خاکریزي ،کوبیدن)
 - 2حصار یا دیوارکشی :نوع دیوار(آجري ،بلوك ،نرده و ،) ...عرض ،ارتفاع ،طول با توجه به ابعاد زمین ،برآورد قیمت هر مترمربع یاا
متر طول و هزینه کل آن
 - 3نوع و هزینه درهاي ورودي
 - 4جدول بندي و کانالکشی :میزان نیاز جدول بندي و آبروها با در نظر گرفتن خیابانکشی جهت جمعآوري و هدایت آبهاي سطحی،
هزینه هر واحد و هزینه کل
 - 5خیابان کشی و آسفالت :متراژ و ابعاد الزم جهت ارتباط داخل محوطه و بیرون کارخانه ،زیرسازي ،آسفالت ،هزینه هار مترمرباع و
هزینه کل
نکته :در مواردي که نیاز به جاده سازي در خارج از محوطه کارخانه می باشد این مهم باید مورد توجه و تحلی ل قرار گیرد.
 - 6پارکینگ :فضاي مورد نیاز و هزینههاي مرتبط به آن
 - 7فضاي سبز :میزان مورد نیاز و هزینه آن
 - 3روشنایی محوطه :هزینههاي کابل کشی ،نصب تیر و سایر هزینههاي روشنایی ،میزان و مقدار آن
 - 9سایر ( ازجمله هزینه احداث اسکله و سایر مستحدثات ازاین نوع )
نکات:


در صورتی که زمین طرح ،مشخص نباشد ولی منطقه آن معین باشد باید یك زمین تیپ مرباوط باه منطقاه در نظار
گرفت و سپس اطالعات فوا را تکمیل نمود.



در صورتی که حتی منطقه مورد نظر نیز مشخص نباشد باید اقدام به برآورد هزینه ها با ارائه دالیال و مساتندات الزم
گردد.

جدول  -هزينه محوطهسازی در طرح تأسيس

مبالغ :میلیون ریال
شرح*

تسطیح و خاکبرداري و خاکریزي
دیوارکشی
درب ورودي
جدول بندي ،کانال کشی
خیابان کشی و آسفالت
فضاي سبز
پارکینگ
روشنایی
سایر موارد که بر حسب نوع و شرایط طرح مطرح
گردیده و الزم است در این قسمت ارائه گردد
جمع

مقدار كار

واحد

هزينه واحد

انجام شده تا

(هزار ريال)

تاريخ................

مورد نياز

جمع

* الزم به توضیح است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هرآنچه که در این جدول ارائه میگردد باید مطابق فعالیتهایی باشد که در
اجراي پروژه الزاما صورت خواهدپ یرفت.
توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح تأسيس
اقدامات فيزيکي انجام شده تا تاريخ.........
شرح

حجم عمليات
انجام شده

واحد

توضيحات

اقدامات فيزيکي مورد نياز
حجم عمليات

واحد

توضيحات

مورد نياز

اقالم محوطه سازی :

* در طرح توسعه ،مشخصات عمليات محوطه سازی صورت پذيرفته در بخش موجود نيز عالوه بـر مشخصـات و هزينـههـای

انجام شده و مورد نياز بخش توسعه نوشته شود.
جدول  -هزينه های محوطهسازی در طرح توسعه
ارزش

بخش توسعه

دفتری
شرح*

جمع كل

بخش
موجود تا

مقدار

تاريخ.........

كار

واحد

هزينه واحد

هزينه انجام

هزينه

(هزارريال)

شده تا تاريخ...

مورد نياز

جمع

تساااااطیح و خااااااکبرداري و
خاکریزي
دیوارکشی
درب ورودي
جدول بندي ،کانالکشی
خیابانکشی و آسفالت
فضاي سبز
پارکینگ
روشنایی
سایر موارد که بر حسب ناوع و
شارایط طارح مطارح گردیاد و
الزم است در این قسامت ارائاه
گردد
جمع

* الزم به ذکر است که ارائه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که در این جدول ارائه می گردد بایاد مطاابق فعالیات هاایی باشاد کاه در اجاراي طارح الزاماا صاورت
خواهد پ یرفت

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح توسعه
عمليات صورت پذيرفته (بخش
موجود)

در بخش توسعه تا تاريخ....

تا تاريخ.....
شرح

حجم

حجم
عمليات

اقدامات فيزيکي انجام شده

واحد

توضيحات

موجود

عمليات
انجام
شده

اقدامات فيزيکي مورد نياز

حجم
واحد

توضيحات

عمليات

واحد

توضيحات

مورد نياز

اقالم محوطه سازی:

ساختمان:
در هر ط رح براساس نوع فعالیت باید به موارد زیر پرداخت:
انواع ساختمانها:
بسته به نوع طرح مورد اجرا ممکن است به ساختمانهاي مختلفی از نظر تولیدي ،تأسیساتی ،اداري ،خدماتی و غیره نیاز باشد.
طراحي ساختمانها:
مواردي از قبیل سطح زیربناي موردنیاز ،نوع و مشخصههاي فنی هر ساختمان و هزینه هر واحد و هزینه کل آن با در نظر گارفتن نیااز
طرح ،موافقتهاي اخ شده و ظرفیتهاي تعیین شده می بایست برآورد گردد .در مورد ساخت ساختمانها توجه به نکات زیر ضروري است:

 .1نحوه محاسبه حجم ساختمانها با توجه به نوع هر یك
 .2ابعاد
 .3نوع ساختمان با تو جه به شرایط منطقه از نظر ریزش باران ،بر  ،فشار باد و سایر شرایط جوي ،چیدمان دستگاهها (لیاوت) ،نوع
صنعت
 .4ارتفاع مفید
 .5هزینه ساخت با توجه به قیمتها و استعالمهاي دریافتی
 .6ارائه مشخصات ساختمانها و عملیات ساختمانی از قبیل دیوارکشی ،کف سازي ،بتن ریزي
تذكر :ضرو ري است مساحت ،ابعاد و ارتفاع ساختمانها با نقشههاي تأ یید شده مراجع ذیاربط (ازجمله مهندس ناظر و در صورت احداث در
شهرك صنعتی توسط سازمان مربوطه) و نحوه چیدمان دستگاهها مطابقت و همخوانی داشته باشد.
استفاده از مصالح و تجهیزات خاص در ساختمان باید از توجیه الزم برخوردار بوده و دلیل انتخاب آنها ذکر شود.
تأسیسات داخلی ساختمانها اعم از الکتریکی و مکانیکی از قبیل لولهکشی ،سیمکشای ،کاناالکشای ،ناور ،تهویاه و غیاره معماوالً جازو
هزینههاي ساختمانی منظور میشوند .عالوه بر این هزینههاي طراحی و نظارت بر اجرا نیز از جمله هزینهه اي ساختمانی منظور میشوند.
درصورتی که متقاضی جهت احداث ساختمانها با مهندسین مشاور و پیمانکار قرارداد منعقد نموده است بررسای قراردادهااي الزامای مای
باشد.
در ذیل به نمونهاي از دسته بندي ساختمانهاي طرح اشاره شده است .با توجه به نوع طرحهاي مورد بررسی ،بسیاري ازموارد ما کور در
طرحها ضرورتی ندارند.
الف  -برخي انواع ساختمان های توليد (متناسب با نياز و واحدهای صنعتي)
 - 1ساختمانهای اصلي توليد
 .1- 1سالن سوله با اسکلت فلزي و سقف سبك یا بتنی و دهانه متناسب با نیاز طرح و ارتفاع مفید
 .1-1- 1بدون جرثقیل
 .2-1- 1با جرثقیل
 .2- 1ساختمان چند طبقه با اسکلت فلزي حامل بار دستگاهها و جرثقیل
 .3- 1فونداسیون ماشین آالت

 - 2انبارها
.2- 1

انبار مواد اوليه

 .2-1- 1سرپوشیده به دهانه مورد نیاز با اسکلت فلزي و سقف سبك شیبدار و کف بتنی
 .2-1- 2سرباز با کف بتنی یا ساده
ابعاد و مساحت آن باید براساس مق دار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز ،وضعیت ذخیره نمودن و میزان مورد نظر در سرمایه
در گردش تعیین گردد.

 .2- 2انبار عمومي
.2-2- 1

سرپوشیده به دهانه مورد نیاز با اسکلت فلزي و سقف سبك شیبدار و کف بتنی

 .2-2- 2سرباز با کف بتنی
 .2- 3انبار محصول
.2-3- 1

سرپوشیده به دهانه مورد نیاز با اسکلت فلزي و سقف سبك شیبدار و کف بتنی

 .2-3- 2سرباز با کف بتنی یا ساده
ابعاد و مساحت آن باید براساس مقدار کاالي ساخته شده ،دوره تعیین شده در سرمایه در گردش و وضعیت ذخیره در انبار محاسبه و
تعیین گردد.
 .2- 4انبار مواد نسوز
 .2- 5انبار مواد محترقه و غيره
ب  -ساختمانهای تأ سيساتي
 -1س اختمان آب
 .1- 1واحد آب بهداشتی و غیر صنعتی
.1- 2واحد آبهاي صنعتی شامل آبهاي مورد نیاز تولید و تأسیسات
 .1- 3مخازن زمینی و هوایی بتنی با ظرفیت مورد نیاز
.1- 4استخر
 .1- 5پمپ خانه
 .1- 6فونداسیون تجهیزات مربوطه
 - 2س اختمان بخار
 - 3ساختمان برق
 .3- 1پست ترانسفورماتور  /ترانس
 .3- 2ساختمان برا اضطراري
 .3- 3فونداسیون یا سازه هاي خاص موردنیاز
 - 4ساختمان سوخت يا فونداسيون مخازن زير زميني سوخت
 - 5ساختمان گرمايش و سرمايش (جهت شوفاژ ،چيلرو غيره)
 - 6ساختمان برای روغن داغ (ديگ روغن)
 - 7ساختمان برای تاسيسات هوای فشرده (محل استقرار كمپرسورها)
 - 8ساختمان برای تاسيسات گازهای صنعتي شامل اكسيژن ،نيتروژن يا فونداسيون مخازن مربوطه
 - 9ساختمان برای تاسيسات فاضالب و تصفيه آن
.9- 1فاضالب بهداشتی
.9- 2

فاضالب صنعتی

.9- 3استخرهاي مربوطه

 - 11ساختمان تهويه
 - 11ساختمان آزمايشگاه
 - 12ساختمان آتش نشاني
 - 13ساختمان تعميرگاه
 - 13- 1تعمیرگاه وسائط نقلیه با اسکلت فلزي و سقف شیبدار سبك
 - 13- 2تعمیرگاه ماشینآالت خط تولید
 - 14ساختمانهای كارگاه شامل نجاری ،تراشکاری ،ريختهگری و غيره
 - 15ساير از جمله ساختمان واحد زبالهسوز
 - 16ساختمان سردخانه
الزم به ذکر است که تجهیزات مربوط به سردخانه ،در بخش ماشینآالت لحاظ می شوند.
ج  -ساختمانهای اداری
 - 1اداري مرکزي و مدیریت
 - 2اداري فرعی
 - 3نگهبانی
 - 4ساختمان باسکول
 - 5سایر
د  -ساختمانهای خدماتي
 - 1ناهارخوري
 - 2درمانگاه
 - 3خوابگاه
 - 4مهمانسرا
 - 5نمازخانه و تاالر اجتماعات
 - 6پارکینگ
 - 7تعاونی کارکنان
محل ساختمانها
موقعیت ساختمانها از لحاظ موقعیت مکانی آنها نسبت به یکدیگر باید متناسب با خطوط تولید و سهولت گاردش ماواد و کااال باشاد.
خطوط ارتباطی داخلی در محوطه کارخانه می بایست به گونهاي باشد که در ارتباط با جریان مواد اولیه ،محصول ،سوخت ،سهولت امکاان
اطفاء حریق و سایر موارد دیگر ،ترافیك در حداقل ممکن باشد .جهت توسعه احتمالی طرح می بایست پیش بینی فضاي کاافی در طراحای
محل ساختمانها و محوطه صورت گیرد.

نکات:



در صورتی که در طرح تأسیس یا توسعه ساختمانهایی باشند که مورد استفاده طرح نباشند یا بخشی از ساختمان مورد اساتفاده
طرح نباشد باید به عنوان خارج از طرح لحاظ شود.
در صورتی که خط تولید بخش توسعه در ساختمان بخش موجود مستقر می گردد ،باید براساس مساحت مورد نیااز تقسایم باه
نسبت صورت پ یرد .در صورتی که این امر امکان پ یر نباشد باید تمام ساختمان را تنها جهت واحد موجود در نظر گرفت.

جدول  -ساختمانها در طرح تأسيس
شرح*

مساحت

بهای واحد

انجام شده تا

(مترمربع)

(هزار ريال)

تاريخ............

مورد نياز

جمع

مشخصات ساختمانها

(ميليون

( ميليون

و كيفيت مصالح

ريال)

ريال)

موردنياز

سوله
انبار مواد اولیه
انبار محصول تولیدي
ساختمان اداري
ساختمان نگهبانی
ساختمان سرایداري
ساختمان پست برا
سااایر ساااختمانهایی کااه براساااس
شاارایط و نااوع طاارح مااورد نیاااز
میباشند.
جمع

نكته  :مشخصات ساختمان يا بخشي از ساختمان كه خارج از طرح قرار ميگيرد بايد توضيح داده شود.

* الزم به ذکر است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که دراین جدول ارائه میگاردد بایاد مطاابق فعالیات هاایی باشاد کاه دراجاراي طارح الزاماا صاورت
خواهد پ یرفت.

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح تأسيس
اقدامات فيزيکي انجام شده تا تاريخ....
شرح

حجم عمليات
انجام شده

واحد

توضيحات

اقدامات فيزيکي مورد نياز
حجم عمليات
مورد نياز

واحد

توضيحات

اقالم ساختماني:

*در طرحهاي توسعه ،مشخصات عملیات ساختمانی صورت پ یرفته در بخش موجود نیز عالوه بر مشخصات و هزینه هااي انجاام شاده و
مورد نیاز بخش توسعه شرح داده شوند.

جدول  -هزينه های ساختمان در طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
بخش توسعه

ارزش دفتری
شرح*

مشخصات

بخش موجود
تا
تاريخ.........

ساختمانها و
مقدار
كار

واحد

هزينه

انجام شده

واحد

تا

( ريال)

تاريخ.....

مورد
نياز

جمع

جمع

كيفيت مصالح

كل

موردنياز

سوله
انبار مواد اولیه
انبار محصول تولیدي
ساختمان اداري
ساختمان نگهبانی
ساختمان سرایداري
ساختمان پست برا
سایر ساختمانهایی که براسااس
شرایط و نوع
طرح مورد نیاز میباشند.
جمع

*الزم به ذکر است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که دراین جدول ارائه میگردد باید مطابق فعالیت هایی باشد که دراجراي طرح
الزاما صورت خواهد پ یرفت.

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح توسعه
عمليات صورت پذيرفته (بخش
موجود)

اقدامات فيزيکي انجام شده در بخش
توسعه تا تاريخ....

تا تاريخ....
شرح

حجم

حجم
عمليات

واحد

توضيحات

موجود

عمليات
انجام
شده

اقدامات فيزيکي مورد نياز

حجم
واحد

توضيحات

عمليات

واحد

توضيحات

مورد نياز

اقالم ساختمانها :

 - 3- 11ماشينآالت:
عمدهترین بخش یك طرح تولیدي ،انتخاب ماشین آالت با توجه به نوع صنعت و خصوصیات آن ،فن آوري ساخت ،ظرفیت تولید و خرید و
نصب و راهاندازي آنها می باشد .بطور معمول خرید ماشین آالت از طریق اخ پروفرما و پیشنهاد قیمت همراه با بررسی دقیق موارد فنای و
ساخت انجام میشود.
متناسب با نوع طرح موارد زير مد نظر قرار ميگيرند:
 نام ،نوع و مدل کلیه ماشینآالت-

ظرفیت هر یك از آنها

-

کشور سازنده ،کارخانه سازنده
بررسی توانمندي ساخت ،خدمات مهندسی و فنی سازندگان یا فروشندگان ،امکان ساخت در داخل کشور و ارائه ساابقه ساازنده یاا
سازندگان در این زمینه

-

چنانچه سازندگان یا فروشندگان ماشین آالت تولیدي متعدد باشند بایستی مسئولیت هر یك از سازندگان یا فروشندگان سازنده یاا

فروشندهاي که مسئولیت کل ک ار را بر عهده دارد بررسی شود و توسط سایر سازندگان یا فروشندگان تأ یید گردد.
 -خدمات پس از فروش سازندگان و فروشندگان مانند تأمین قطعات یدکی

 بررسی کامل بودن خط تولید ،توازن و هماهنگی واحدهاي مختلف از نظر انتخاب ظرفیت سیستم تولید ،ترکیب محصول و انتخاابماشینآالت و....
-

محل نصب ماشینآالت در سالن تولید (لیاوت ماشینآالت)

-

سابقه کار این نوع ماشینآالت در واحدهاي مشابه
ارائه حداقل دو پروفرماي مقایسهاي با مشخصات فنی یکسان با پروفرماي اصلی

-

دالیل انتخاب ماشینآالت مورد نظر

 ذکر نام ،آدرس پستی ،آدرس وب سایت و پست الکترونیکی نمایندگان فروشنده ماشین آالت در پروفرماي اصلی و پروفرماي مقایسهاي ،در ایران
-

تحلیل ماهیت فروشنده ماشین یا ماشین آالت در مقام سازنده ،تامین کننده و یا واسطه خرید

عالوه بر تعيين هزينه ماشينآالت برآورد هزينههای زير به تفکيک ريالي و ارزی نيز ضروری است:
 هزینه دانش فنی( ) Know How هزینه خدمات مهندسی اعم از پایه و تفصیلی آموزش-

قطعات یدکی مورد نیاز

-

حمل و نقل (داخلی و خارجی)
بیمه حمل داخلی و خارجی

-

کلیه هزینه هاي گمرکی با ذکر شماره تعرفه و میزان درصد حقوا گمرکی و سود بازرگانی

 ترخیص انبارداري-

نصب تست ،راهاندازي و نظارت بر نصب

-

گارانتی

نکته :هرگونه پیش پرداخت بابت خریدهاي خارجی قبل از گشایش اعتبار غیر قابل قبول می باشد.
نکته :الزم به توضیح است که تفکیك ماشین آالت ساخت داخل و خارج بر سهولت ارائه مطالب فوا خواهد افزود.
شرايط پروفرمای مورد قبول بانک:
 - 1پروفرما از سازندگان اصلی ماشین آالت اخ شده باشد و نو بودن آنها مورد تأ یید قرار گیرد .در صورتیکه پروفرماي ارائه شده از شرکت
خارجی باشد و از نمایندگی رسمی سازندة اصلی دریافت گردیده است ،اسناد معتبر مبنی بر تأ یید نمایندگی اخ گردد.
 - 2در صورتیکه پروفرماي ارائه شده به منظور خرید یك خط تولید به صورت یکجا و از یك منبع واحد ( Traderیا  ) Supplierمیباشد،
رزومه ،گردش مالی ساالنه و سوابق اجرایی در داخل و خارج از ایران در طرحهاي مشابه آن منبع (تأمین کننده ماشینآالت) نیز اخ
گردد .در ضمن الزام است سازندة هر بخش از ماشینآالت مشخص شود و قیمت ماشین آالت خط تولید به صورت تفکیك شده معین
گردد.
 - 3در اخ پروفرما تا حد امکان ،حداکثر زمان اعتبار ملحوظ شود.
 - 4درکنار پروفرماي اصلی حداقل دو پروفرما مقایسه اي اخ گردد( .آدرس وب سایت و پست الکترونیك تمامی صادر کنندگان پروفرما در
ا سناد ارائه شده موجود باشد و کلیه صفحات پروفرما داراي مهر و امضاء اصلی باشد) .پروفرماهاي مقایسه اي باید با پروفرمااي اصالی
س

رابطه هم ارزي کامل داشته باشد .یعنی باید ظرفیت ،نوع محصول تولیدي و نوع مواد اولیه مصرفی یکسان باشد .هر نوع اخاتال در
بخشهاي دیگر شام ل بخش تجهیزات و ...باید کامالً مشخص شود.
 - 5در پااروفارمااهاااي ارائااه شااا ده مشخصاااات فناای کامااال تفاکیکااای کلایااه تجاهیااااازات

((Technical Specification

ظرفیت اسمی (درصورت امکان ظرفیت عملی) ،شرایط پرداخت وجه ،جزئیات زمان بندي ساخت ،حمل ،نصب و راهاندازي ماشینآالت،
تعهدات طرفین همراه با توضیحات کامل (نظیر شرایط و هزینههاي نصب و راهانادازي ،نحاوة انتقاال داناش فنای ،وضاعیت کیفیات
محصاول) و نهایتاً ضمانت هاي الزم (همچون ضمانت ظرفیت و کیفیت محصول تولیدي) «  » Performance Bank Guaranteeدرج
گردد.مدت این ضمانت باید حداقل  12ماه بعد از تولید یا  13ماه پس از ظهر نویسی اسناد باشد
 - 6حتی االمکان در پروفرما پیش پرداخت در نظر گرفته نشود .در صورت وجود می بایست بر اساس دستورالعمل بانك مرکزي انجام شده
باشد .پیش پرداختهائی که قبل از گشایش اعتبار صورت پ یرد مورد قبول بانك نمی باشد.
 - 7تایید مجدد  LCتوسط بانك انجام نمی شود.
جدول  -مشخصات دستگاههای پروفرمای اصلي و دو پروفرمای مقايسهای جهت ماشينآالت خارجي مورد نياز

شرح

شماره
و

شرکت و
کشور

تاریخ
پروفرم

فروشنده ،نوع
شرکت*

شرکت
و کشور
سازنده

تعداد

مدل

ظرفیت

واحد
ظرفیت

مشخصات
فنی

ابعاد
دستگاه

دس تگاه**

)m 2

)

وزن
دستگاه

مشخصات
تولید/

( )kg

تولیدات***

میزان
مصر
برا
()KW

هزينه
هزینه

معادل

(ارزي)

ريالي
(م.ر)

الااااااف  -در
پروفااااااارم/
پروفاارمهاااي
اصلی
الف - 1-
الف - 2-
الف - 3-
ب -

در

پروفااااااارم/
پروفاارمهاااي
مقایسهاي 1
ب - 1-
ب - 2-
ب - 3-
ج  -در پروفرم/
پروفاارمهاااي
مقایسهاي 2
ج - 1-
ج - 2-
ج - 3-

* ضروري است ماهیت شرکت فروشنده ماشین آالت ( سازنده اصلی  Trader /یا  ) Supplierتعیین گردد.
** مشخصات فنی شامل شکل ظاهري ،جنس و تمام مشخصاتی است که هر شخص با مشاهده دستگاه بتواند انطباا یا عدم انطباا آن را با موارد فوا تشخیص دهد.
*** مشخصات تولید /تولیدات شامل مشخصات کیفی و کمی (از جمله توانایی محدوده تولید) میباشد .بطور مثال جهت یك دستگاه دابال اکساترودر تولیاد لولاههااي دو
جداره ،توان تولید قطرهاي مختلف و محدوده استاندارد مقاومت آنها میبایست مشخص گردد.

جدول  -مشخصات دستگاهها براساس قراردادها /فاكتور /پيش فاكتورهای اصلي و مقايسهای ماشينآالت داخلي مورد نياز
شرح

شماره
و تاريخ
پروفرم

شركت
سازنده

تعداد

مدل

ظرفيت

واحد
ظرفيت

ابعاد

وزن

مشخصات

مشخصات
فني

دستگاه

دستگاه

توليد/

دستگاه*

)m 2

()kg

توليدات**

)

ميزان

هزينه

مصرف

ريالي

برق

(ميليون

()KW

ريال)

الــف -در قــرارداد/
فـــاكتور /پـــيش
فاكتور اصلي
الف - 1-
الف - 2-
الف - 3-
الف - 4-
الف - 5-
ب  -در قـــرارداد/
فـــاكتور /پـــيش
فاكتور مقايسهای
ب - 1-
ب - 2-
ب - 3-
ب - 4-
ب - 5-
ج  -در قـــرارداد/
فـــاكتور /پـــيش
فاكتورمقايسهای
ج - 1-
ج - 2-
ج - 3-
ج - 4-
ج - 5-

* مشخصات فنی شامل شکل ظاهري ،جنس و تمام مشخصاتی است که هر شخص با مشاهده دستگاه بتواند انطباا یا عدم انطباا آن را با موارد فوا تشخیص دهد.
** مشخصات تولید /تولیدات شامل مشخصات کیفی و کمی (از جمله توانایی محدوده تولید) میباشد .بطور مثال جهت یك دساتگاه دابال اکساترودر تولیاد لولاههااي دو
جداره ،توان تولید قطرهاي مختلف و محدوده استاندارد مقاومت آنها میبایست مشخص گردد.

جدول  -مقايسه شرايط و هزينه پروفرم

شرح

رديف

1

هزینه کل دستگاهها

2

هزینه دانش فنی

3

هزینه خدمات مهندسی

4
5

هزینه آموزش
هزینه قطعات یدکی

پروفرم/

پروفرم/

پروفرم/

پروفرمهای

پروفرم های

پروفرم های

اصلي

مقايسه ای 1

مقايسه ای 2

 مدت تأمین قطعات یدکی6

هزینه حمل
 نحوه حمل (براساس اصطالحات اینکوترمز ) -محل تحویل

7
3

هزینه بیمه
هزینه نصب و راهاندازي و نظارت

9

هزینه گارانتی
 مدت گارانتیجمع كل هزينهها
نحوه پرداخت
مدت پرداخت
درصد PBG

دالیل انتخاب پروفرم اصلی و عدم استفاده از ماشین آالت دو سازنده دیگر در این بخش توضیح داده شود.

جدول  -هزينه ماشينآالت و تجهيزات در طرح تأسيس
هزينه های ريالي به ميليون ريال
انجام شده
شرح همراه با خالصه
مشخصات فني

(ميليون ريال) تا
تعداد

مورد نياز

تاريخ...........
ارزی
(واحد)

الف  -ماشينآالت و
تجهيزات خارجي...
دانش فنی و خدمات مهندسی
قطعات یدکی مورد نیاز
هزینههاي گمرکی و ترخیص *
حمل و نقل و بیمه
(داخلی و خارجی)
انبارداري
نصاااب ،راهانااادازي ،نظاااارت،
آموزش و گارانتی
ب  -ماشينآالت و
تجهيزات داخلي
قطعات یدکی مورد نیاز
حمل
نصب و راهاندازي،
نظارت و مشاوره
ساایر ماواردي کااه ذکار آن بااا
توجاه بااه ناوع و شاارایط طاارح
اهمیااات دارد ( .بسا اته بنااادي
تجهیزات)
جمع

* ذکر شماره تعرفه و میزان درصد حقوا گمرکی و سود بازرگانی

ريالي

ارزی
(واحد)

جمع كل
(ميليون ريال)

ريالي

نام شركت سازنده،
شماره و تاريخ پروفرما
اصلي يا قرارداد

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح تأسيس
ماشين آالت و اقدامات
شرح

ماشين آالت و اقدامات مورد نياز

انجام شده تا تاريخ....
تعداد

مشخصات و توضيحات

تعداد

مشخصات و توضيحات

ضروري است تكتك دستگاه هاي بخش انجام شده طرح به تفکیك با ذکر کلیه مشخصات در جدول فوا ذکر گردند.

نقشه  Site planساختمانها همراه با جانمايي (چيدمان يالي اوت) ماشين آالت
( در صورت نياز در كاغذ ) A3

* در طرحهای توسعه ،مشخصات ماشينآالت بخش موجود نيز عالوه بر مشخصات و هزينه های انجام شده و مورد نياز بخـش
توسعه شرح داده شوند.

جدول – ماشينآالت و تجهيزات در طرح توسعه
هزينه های ريالي به ميليون ريال
ماشين آالت موجود

انجام شده تا

شرح همراه با خالصه
مشخصات

ماشين آالت بخش توسعه

تعداد

ارزش دفتری تا
تاريخ.........

تاريخ.........
ارزی
(واحد)

الف  -ماشينآالت و
تجهيزات خارجي...
دانش فنی و خدمات مهندسی
قطعات یدکی مورد نیاز
هزینههاي گمرکی و ترخیص *
حمل و نقل و بیمه
(داخلی و خارجی)
انبارداري
نصب ،راهاندازي ،نظارت ،آماوزش و
گارانتی
ب  -ماشينآالت و
تجهيزات داخلي
قطعات یدکی مورد نیاز
حمل
نصب و راهاندازي،
نظارت و مشاوره
سایر مواردي که ذکر آن باا توجاه
به نوع و شرایط طرح اهمیات دارد.
( بسته بندي تجهیزات)
جمع

* ذکر شماره تعرفه و میزان درصد حقوا گمرکی و سود بازرگانی

ريالي

نام شركت

مورد نياز
ارزی
(واحد)

ريالي

جمع

سازنده ،شماره

كل

و تاريخ پروفرما
اصلي يا قرارداد

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح توسعه

شرح

ماشينآالت و اقدامات موجود
تعداد

مشخصات و توضيحات

ماشينآالت و اقدامات انجام شده در
بخش توسعه تا تاريخ....
تعداد

مشخصات و توضيحات

ماشينآالت و اقدامات مورد نياز
تعداد

مشخصات و توضيحات

تأکید میگردد که در طرحهاي توسعه دستگاهها و ماشینآالت طرح موجود و ب خش انجام شده در جدول فوا ذکر گشته و مشخصات
آنها شرح داده شود.
 - 4- 11تأ سيسات
بر حسب نیاز ،انواع تأ سیسات یك طرح تولیدي از قبیل برا ،آب ،بخار ،هواي فشرده ،سوخت ،گازهاي صنعتی ،روغان دا ،،لولاهکشای،
سیستم اعالم و اطفاي حریق ،سیستم گرمایش و سرمایش ،سیستم تص فیه آب ،سیستم تصفیه فاضاالب صانعتی و غیرصانعتی ،باساکول،
تهویه ،واحد زباله سوز ،مخابرات ،چیلر ،برج خنك کننده و سیستم حفاظتی مشخص و هزینه هر یك تعیین میشود .منابع تأمین ،ماااقدار
مااورد نیاز ،ذخیرهسازي و تجهیزات اضطراري در هر مورد می بایست برآورد گردند .هزینههاي تأسیسات ،شامل خرید و نصب دستگاههاا و
تجهیزات اصلی ،یدکی و ذخیره ،لوله ،کابل ،اتصاالت و غیره است .در ذیل به خالصهاي از اقالم اصلی به منظور برآورد هزینه اشااره شاده
است.
نکته مهم:
الزم به ذکر است که ضروري است در کلیه جداول هزینه هاي اقالم تاسیسات ،در س تون شرح ،مشخصات کلیه دستگاهها ذکر گردد و هار
یك از دستگاهها و تجهیزات موجود ،انجام شده و موردنیاز از یك قلم و با مشخصات متفاوت ،به تفکیاك در ردیاف هااي جداگاناه آورده
شوند .بطور مثال اگر در یك طرح توسعه یك دستگاه دیزل ژنراتور موجود باشد این دستگاه در یك ردیف جداگانه با شرح کلیه مشخصات
آن ( در ستون شرح) و درج هزینه هاي آن در ستون ارزش دفتري بخش موجود آورده می شود .در این صورت اگر دستگاه دیازل ژنراتاور
دیگري جهت بخش توسعه این طرح ،موردنیاز باشد این دستگاه نیز با شرح کلیه مشخصات آن (در ستون شرح) در ردیف جداگانه دیگري
با درج هزینه هاي موردنیاز در بخش توسعه ذکر خواهد گردید.

جدول – هزينه های تأسيسات در طرح تأسيس
مبالغ :ميليون ريال
انجام شده
( ميليون ريال)
شرح

مورد نياز

تا تاريخ.........
ارزی
(واحد)

ريالي

جمع كل
ارزی
(واحد)

ريالي

برا
آب
هواي فشرده
چیلر /برجهاي خنك کننده
دیگ بخار
سرمایش و گرمایش
سیستم اعالم و اطفاء حریق
سیستم حفاظتی
باسکول
سوخت
جرثقیل
ارتباطات
فاضالب بهداشتی
فاضالب صنعتی
سایر موارد مرتبط با نوع و شرا یط طرح
جمع
* در طرح توسعه ،مشخصات تأمين تأسيسات صورت پذيرفته در طرح موجود ،عالوه بر مشخصات و هزينههای انجام شـده و
مورد نياز طرح توسعه ميبايست ذكر گردد.

جدول – هزينه های تأسيسات در طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
بخش موجود
شرح

ارزش
دفتری تا
تاريخ.........

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

بخش توسعه
انجام شده تا
تاريخ.........
ارزی
(واحد)

ريالي

مورد نياز
ارزی
(واحد)

ريالي

جمع كل

بــرق:
-

-

محاسبه و تعیین حداکثر توان برا مورد نیاز (بر حسب  ) KWب ه طور مثال براساس  Technical Dataپروفرماا و ضارایب همزماانی و
سایر بخش هاي مصر کننده برا محاسبات آن نشان داده شود .در برخی موارد در پروفرماي ماشین آالت میزان مصر بارا خاط
تولید به ازاي میزان تولید ذکر شده است.
نحوه تأمین ،موافقتها و قراردادهاي الزم یا استعالمها

-

برآورد هزینه هر یك از اقالم مربوطه شامل حق انشعاب و تجهیزات الزم از جمله تجهیزات سیستم تولید برا مانند دیزل ژنراتورها و
متعلقات آن ،تجهیزات سیستم تولید برا اضطراري ،تجهیزات پست ترانس برا از جمله ترانسهاا و تابلوهااي فشاار قاوي و ضاعیف،
کابلکشی فشار قوي و ضعیف ،توسعه شبکه و...

-

تعیین تعداد و مشخصات کلیة دستگاهها و تجهیزات
علت استفاده از دیزل ژنراتور و میزان ظرفیت انتخاب شده براي آن
جدول  -هزينه های برق در طرح تأسيس
مبالغ :ميليون ريال
انجام شده
شرح (مشخصات)

واحد

تعداد/
مقدار

تا تاريخ.....
ارزی
( واحد)

ريالي

نام شركت و شماره و

مورد نياز
جمع
ارزی
(واحد)

ريالي

تاريخ استعالم /پيش
فاكتور /فاكتور/
قرارداد

 انشعاب برا ترانسفورماتور و متعلقات تجهیزات پست برا تابلوهاي اصلی و فرعی یاا فشاار قاوي و فشاارضعیف
 کابلکشیها انتقال برا (تیرگ اري و)... دیزل ژنراتور با متعلقات مربوطه سایرجمع

* در طرحهای توسعه ،مشخصات تأ سيسات تامين شده در بخش موجود ،عالوه بر مشخصات و هزينههای انجام شده و مـورد
نياز بخش توسعه ميبايست ذكر گردد.

* ذکر شماره تعرفه و تعیین درصد حقوا گمرکی و سود بازرگانی در مورد اقالم خارجی
* الزم به ذکر است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که در این جدول ارائه میگردد باید مطابق ماواردي باشاد کاه دراجاراي طارح الزاماا صاورت خواهاد
پ یرف ت.

جدول  -هزينه های برق در طرح توسعه*
مبالغ :ميليون ريال
بخش موجود

شرح (مشخصات)

واحد

تعداد/
مقدار
موجود

بخش توسعه
انجام

ارزش
دفتری

تعداد/

تا

مقدار

تاريخ...

نام شركت و
شماره و تاريخ

شده تا

مورد نياز

تاريخ...
ارزی
(واحد)

ريالي

جمع
ارزی
(واحد)

ريالي

جمع

استعالم /پيش

كل

فاكتور/
فاكتور/
قرارداد

 انشعاب برا ترانسفورماتور ومتعلقات
 تجهیزات پست برا تابلوهااااي اصااالی وفرعی یاا فشاار قاوي و
فشار ضعیف
 کابلکشیها انشعاب برا(تیرگ اري و)...
 دیاازل ژنراتااور باااامتعلقات مربوطه
 سایرجمع

آب:
(براي تعیین هر اینچ آب انشعاب یا تعیین قدرت موتور چاه)

 محاسبة حداکثر شدت میزان آب مورد نیاز (دبی) و موارد مصر نحوه تأمین (حفر چاه و انشعاب ) ،موافقتها و قراردادهاي الزم برآورد هزینه هر یك از اقالم مربوطه از قبیل حق انشعاب ،دستگاهها و تجهیزات مربوط به واحدها آب بهداشتی و غیرصانعتی ،آبهاايصنعتی ( Domainش امل آب خام و آب نرم ،آب گرم ،سرد ،بازیافتی ،آتش نشانی و غیره ،)...مخازن ذخیره زمینی ،هوایی ،دستگاه تصافیه،
تجهیزات پمپاژ ،لولهکشی و غیره.
 تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاهها و تجهیزاتاز جمله دستگاهها و تجهیزات اصلی آبهاي صنعتی میتوان به دستگاههاي فیلتر(شنی و ذغالی و کربن فعال) و تبادل کنندههاي آنیونی
و کاتیونی جهت تولید آب خام و نرم اشاره نمود.
* در صورتی که انشعاب برا موجود جوابگوي بخش توسعه نیز باشد ،باید سهم هر بخش (موجود و توسعه) تفکیك گردد .در صورتی که ایان امار امکاانپا یر نباشاد
باید در بخش طرح موجود دیده شوند.
* ذکر شماره تعرفه و تعیین درصد حقوا گمرکی و سود بازرگانی در مورد اقالم خارجی
* الزم به ذکر است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که در این جدول ارائه میگردد بایاد مطاابق ماواردي باشاد کاه دراجاراي طارح ،الزاماا صاورت
خواهد پ یرفت.

جدول  -هزينه های آب در طرح تأسيس
مبالغ :ميليون ريال

شرح (مشخصات)

واحد

تعداد/
مقدار

انجام شده

مورد

تا تاريخ.....

نياز

ارزی
(واحد)

ريالي

ارزی
(واحد)

نام شركت و شماره و تاريخ
ريالي

جمع

استعالم /پيش فاكتور/
فاكتور /قرارداد

انشعاب آب
لولهکشیها
منبع زمینی
منبع هوایی
سیستم تصفیه اب
تجهیزات تولید آبهاي صنعتی
*

استخر
تجهیزات پمپاژ
چاه آب (عمق ...مترو دور حلقه
به متر )
جمع
* فونداسیون و مخزن بتونی استخر در بخش ساختمان میآید ولی تجهیزات آن را میتوان در این بخش آورد.
* ذکر شماره تعرف ه و تعیین درصد حقوا گمرکی و سود بازرگانی در مورد اقالم خارجی
* الزم به ذکر است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که در این جدول ارائه میگردد باید مطابق مواردي باشد که دراجراي
طرح ،الزاما صورت خواهد پ یرفت.
* در طرحهاي توسعه ،مشخصات هزینههاي تأمین آب در بخش موجود نیز عالوه بر مشخصات و هزینههاي انجام شده و مورد نیاز بخاش
توسعه می بایست ذکر شود.

جدول  -هزينه های آب در طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
بخش توسعه

بخش موجود
ارزش
شرح (مشخصات)

واحد

انجام شده تا

تعداد /

دفتری

تعداد/

مقدار

تا

مقدار

تاريخ...

تاريخ...
ارزی
(واحد)

ريالي

نام شركت و

مورد نياز
ارزی
(واحد)

ريالي

جمع
جمع

كل

شماره و تاريخ
استعالم /پيش
فاكتور  /فاكتور /
قرارداد

انشعاب آب
لولهکشیها
منبع زمینی
منبع هوایی
سیستم تصفیه اب
تجهیزات تولید
آبهاي صنعتی
استخر

*

تجهیزات پمپاژ
چاه آب
(عماااق ...متااارو دور
حلقه ...متر )
جمع

* فونداسیون استخر و مخزن بتونی در بخش ساختمان میآید ولی تجهیزات آن را میتوان در این بخش آورد.
* ذکر شماره تعرفه و تعیین درصد حقوا گمرکی و سود بازرگانی در مورد اقالم خارجی
* الزم به ذکر است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که در این جدول ارائه میگردد باید مطابق مواردي باشد که دراجراي
طرح ،الزاما صورت خواهد پ یرفت.
برجهای خنک كننده جهت توليد آب خنک
-

تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاهها و تجهیزات
برآورد هزینه هر یك از اقالم فوا

چيلر جهت توليد آب سرد در فرآيند توليد
 تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاهها و تجهیزات-

برآورد هزینه هر یك از اقالم فوا ال کر

هوای فشرده
 محاسبه میزان (دبی) مورد نیاز و موارد مصر-

هزینه دستگاهها و تجهیزات الزم از جمله کمپرسورها ،مخازن هوا ،خشك کن ،لولهکشی و غیره
تعیین تعداد و مشخصات کلیة دستگاه ها و تجهیزات ( از جمله ظرفیت کمپرسورها بر حسب متر مکعب درواحد زمان )

بخار
-

محاسبة شدت میزان (دبی) وموارد مصر
برآورد هزینه دستگاههاي دیگهاي بخار و تجهیزات آن شامل :تله بخار ،مشعل ،سیستم سوخت ،لوله و شیرآالت ،دودکاش ،تابلوهااي

-

فرمان ،لوازم ایمنی و غیره
تعیین تعداد و مشخصات کلیة دستگاه ها و تجهیزات (از جمله مشخص نمودن ظرفیت دیگ بخار بر حسب  Tonیا ) Btu

سوخت
 -مخازن ذخیره سوختهاي مورد مصر

با توجه به میزان و مصر دوره اي آنها از جملاه گازوئیال جهات مصار دردیازل ژنراتاور و

-

لیفتراکها
نحوه تأمین و محاسبات آن ،موافقتها و قراردادها یا استعالمهاي الزم
در صورتی که مصر گاز طبیعی به صورت صنعتی می باشد مشخصا ت آنها باید بصورت جداگانه و درموارد ذیل ارائه گردد.

-

برآورد هزینه اقالم مربوطه مانند حق اشتراك و انشعاب گاز ،تجهیزات ایستگاه گاز ،مخازن ذخیره ،لولهکشیها و غیره

-

کپسولهاي LPG

(در صورت وجود) تعیین تعداد
تعیین تعداد و مشخصات کلیة دستگاهها و تجهیزات

سيستم تصفيه فاضالب
 تعیین نوع سیستم فاضالب صنعتی و بهداشتی مورد نظر با توجه به صنعت مزبور و مقررات محیط زیست-

برآورد هزینههاي خرید و نصب دستگاهها

-

تعیین مشخصات و تعداد کلیة دستگاهها و تجهیزات
الزم به ذکر است در صورتیکه سیستم تصفیه فاضالب به بخش هاي م ختلف تقسیم می گردد مشخصات کامل آنها ارائه گردد.
مشخصات سیستم تصفیه و  *B.O.Dیا  ** C.O.Dورودي و خروجی از سیستم باید معین شده و پایین تراز مجوز محیط زیست باشد.

سيستم گرمايش و سرمايش
-

تعیین موارد مصر (استفاده عمومی یا در خط تولید) و نوع سیستم مورد نظر

 مشخصات برآورد هزینههاي مختلف از جمله ماشین آالت این بخش چیلر ،دیگ آب گرم ،فن کویل ،هواساز ،بخاري پالر ،کولرهاي آبیو گازي ،سیستم پمپاژ ،لولهکشی ،کابلکشی و غیره
 تعیین تعداد و مشخصات کلیة دستگاهها و تجهیزات-

ارائه محاسبات تعیین تعداد دستگاهها

*Biological Oxygen Demand
*Chemical Oxygen Demand

سيستم اعالم و اطفاء حريق
 تعیین نوع سیستم اعالم و اطفاء حریق با توجه به عوامل متعددي از جمله اشتعال پ یري ،سامی باودن بخاارات ناشای از ساوختن،مواداولیه ،محصوالت ،مشخصات ماشینآالت و...
-

برآورد هزینه وسایل و تجهی زات مورد نیاز مانند کپسول گاز یا پودر ،جعبه آتش نشانی ،ماشین آتاش نشاانی ،سیساتم اطفاا حریاق
مرکزي ،کف سازها ،دتکتورهاي حرارتی و دود و غیره ،چشم الکترونیکی ،سیستم اعالم حریق ،آب فشان ،رینگ آب

 ذکر تعداد و مشخصات کلیة دستگاهها و تجهیزاتباسکول
 تعیین ظرفیت و دقت مورد نیاز-

برآورد هزینه
تعیین تعداد و مشخصات کلیة دستگاهها و تجهیزات

سيستم حفاظتي كارخانه
-

سیستم حفاظتی کارخانه مانند دوربین مدار بسته خط تولید و سیستم دزدگیر
برآورد هزینه

-

تعیین تعداد و مشخصات کلیة تجهیزات

* بطورکلی جداول هزینههاي چیلر ،برجهاي خنك کننده ،هواي فشرده ،بخاار ،ساوخت ،سیساتم تصافیه فاضاالب ،سیساتم گرماایش و
سرمایش ،اعالم و اطفاء حریق ،باسکول ،سیستم حفاظتی و غیره می بایست مطابق جداول هزینههاي بارا و آب در طارحهااي تأسایس و
توسعه تکمیل گردد.
 - 5- 11لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي

این اق الم شامل وسایل آزمایشگاهها ،تجهیزات تعمیرگاهها ،کارگاهها ،انبارها ،و وسایل ایمنی است .همانند سایر اقالم سرمایهگ اري
الزم است میزان کیفیت مورد نیاز هر یك ،بررسی شده و برآورد هزینه آن براساس مشخصات ،تعداد ،پیشنهادات قیمت
و استفاده از موارد مشابه صورت گیرد.
* جدول هزینه هاي این بخش مشابه جدول هزینه هاي برا یا آب در طرحهاي تاسیس و توسعه است .تاکید می گردد که هر یك از لوازم
موجود ،انجام شده و مورد نیاز از یك قلم با مشخصات متفاوت با ذکر کلیه مشخصات در ستون شرح ،در ردیف هاي جداگانه آورده شوند
( مشابه مثال دیزل ژ نراتور در بخش تاسیسات ).
 - 6- 11وسائط نقليه
وسائط نقلیه مورد نیاز جهت رفع نیازهاي روزمره کارخانه ،انتقال مواد و کاال و رفت و آمد کارکنان (در مواقع ضروري) به داخل و خارج
کارخانه می باشد .ضمن بررسی نوع ،تعداد دستگاه ،مشخصات ،نحوه تأمین ،قیمت هر یك ،کل هز ینه آن برآورد میشود.

به طور مثال به وسائط نقليه زير ميتوان اشاره نمود:
-

داخل کارخانه :لیفتراك ،لودر ،گریدر (معادن) ،جرثقیل
خارج از کارخانه :اتوبوس ،مینی بوس ،خودرو سواري ،وانت ،کامیون ،کامیون یخچالدار

ضروري است جهت استفاده هر یك از وسائط نقلیه ،توجیه کافی با در نظر گرفتن ساعات کاري در روز ،نحوة تأمین مواداولیه ،ماهیت
محصول ،تعداد پرسنل و سایر عوامل ارائه گردد.
* جدول هزینه هاي این بخش مشابه جدول هزینه هاي برا یا آب در طرحهاي تاسیس و توسعه است .تاکید می گردد که هر یك از وسائط
موجود ،انجام شده و مورد نی از از یك قلم با مشخصات متفاوت با ذکر کلیه مشخصات در ستون شرح ،در ردیف هاي جداگانه آورده شوند
( مشابه مثال دیزل ژنراتور در بخش تاسیسات ).
 - 7- 11تجهيزات و وسايل اداری و خدماتي
در این قسمت هزینه هاي تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی از جمله اثاثه اداري ،لوا زم آشپزخانه و رساتوران ،تلفان ،زیاراکس ،فکاس،
کامپیوتر ،چاپگر ،وسایل نظافت و آبدارخانه ،تجهیزات بهداري و ...برآورد میگردد.
*جدول هزینهه اي این بخش مشابه جدول هزینههاي برا یا آب در طرحهاي تأ سیس و توسعه است .تاکید می گردد که هر یاك از لاوازم
موجود ،انجام شده و مورد نیاز از یك قلم با مشخصات متفاوت با ذکر کلیه مشخصات کلی در ستون شرح ،در ردیف هاي جداگانه آورده
شوند ( مشابه مثال دیزل ژنراتور در بخش تاسیسات ).
 - 8- 11هزينه های متفرقه و پيش بيني نشده
با توجه به اینکه در اغلب موارد در مرحله بررسی طرح جهت تأمین نیاز مالی و تصمیم گیري جهت تخصیص اعتبار و تساهیالت باانکی،
جزئیات دقیق طرح در اختیار نیست و در طول اجراي طرح ،تغییراتی در حجم عملیات اجرایی و هزینههاي آن و قیمتهاا وجاود خواهاد
داشت از اینرو با توجه به نوع طرح درصدي از هزینههاي سرمایهگ اري ثابت مورد نیاز تا تکمیل به استثناي هزینههاي قبل از بهرهبرداري
به منظور پیشگیري از خطاي احتمالی محاسبات ،رعایت احتیاط و مقابله با افزایش قیمتها و تغییرات احتمالی تحت عناوان هزیناههااي
پیش بینی نشده در نظر گرفته میشود  .در این بخش ارائه دلیل جهت محاسبه درصد مورد نظر الزامی بوده و بهتر اسات رقام  11درصاد
پیش بینی گردد.
 - 9- 11هزينههای قبل از بهرهبرداری
هزینههاي قبل از بهره برداري شامل هزینههایی هستند که جهت اجراي طرح و راهاندازي و بهره برداري آزمایشی (تا قبل از بهاره بارداري
تجاري) و به م نظور انجام امور طرح ضروري می باشند ل یکن بطور مستقیم منجر به ایجاد دارایی عمومی ثابت نمیشوند .بدون انجاام ایان
هزینهها ،امکان اجراي طرح و بهره برداري تجاري از آن ممکن نخواهد بود .در برآورد هزینههاي قبل از بهرهبرداري می بایست کلیه اماوري
که باید از ابتداي فراهم آوردن امکانات براي اجراي طرح و دوران اجراي آن و حصول به بهره برداري تجاري (که منت باه تولیاد محصاول
قابل فروش خواهد شد) انجام می گیرد مشخص و سپس برآورد هزینه الزم بعمل آید.
اقالم عمده هزينههای قبل از بهرهبرداری در ذيل اشاره شدهاند:
 -هزینههاي تأسیس و ثبت شرکت شامل ثبت و افزایش سرمایه و هزینههاي حقوقی مربوط به آن

 هزینههاي اخ تسهیالت مالی از جمله هزینة دفتر خانه(  5در هزار) ،قبوض کارمزد و بیمه تسهیالت ،هزینه کارشناسی (  1 /5در هزارکارشناسی) و ارزیابی طرح ،سود و کارمزد تسهیالت ارزي براساس پیش بینی استفاده از تسهیالت در طی دوران اجاراي طارح (دوران
مشارکت مدنی) و نرخهاي معمول صورت میگیرد .در طرحهایی که از تسهیالت فایناانس ارزي اساتفاده مایکنناد ساود تساهیالت
-

فاینانس در هزینههاي قبل از بهره برداري محاسبه میگردد*.
مطالعات و تحقیقات و مشاوره

-

مسافرت و بازدید

 هزینههاي دفتر مرکزي دستمزد و حق وا کارکنان در طول زمان اجراي طرح-

کارآموزي و آموزش کارکنان تولید جهت بهره برداري از طرح .در برآورد این هزینه باید به تعداد کارآموزان ،مدت و محال کاارآموزي

توجه شود.
 هزینه تولید آزمایشی با توجه به نوع فعالیت و ضرورتهاي فنی ،دوران راهاندازي و تولید آزمایشی در نظرگرفته میشود .عموما فرضمی شود که در طی این دوران ،مواد ،نیروي انسانی ،انرژي و غیره مورد استفاده قرار گرفته لیکن منت به تولید قابل فاروش باه طاور
کامل نمی گردند .ل ا با توجه به برآورد هزینههاي تولید ،درصدي از هزینههاي تولید متناسب با زمان تعیین شده جهت تولید آزمایشی
منهاي درآمدهاي حاصل از فروش بعنوان هزینههاي قبل از بهره برداري منظور میشود.
 هزینههاي مشاوره و نظارت بر اجراي طرح* 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:

ارقام :ميليون ريال
رديف

شرح

1

تأسیس شرکت ،ثبت و افزایش سرمایه و تسهیالت

2

هزینههاي دفترخانه و قبوض ،کارمزد و بیمه تسهیالت

3

هزینه مطالعه و تحقیق

4

هزینههاي کارشناسی

5

هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی

6

سود دوران مشارکت تسهیالت ارزي

7

هزینه مشاوره و نظارت بر اجراي طرح

3

دستمزد و حقوا کارکنان

9

مسافرت و بازدید

11

کارورزي و آموزش

11

تولید آزمایشی

12

سایر

13

هزینههاي قبل از بهره برداري انجام شده در طرح موجود

انجام شده تا تاريخ....

مورد نياز

جمع

*

جمع
* بند  «13هزینههاي قبل از بهره برداري انجام شده» مربوط به بخش موجود طرح توسعه مطابق ارزش دفاتر شرکت به جدول فاوا
اضافه میگردد.

 - 11- 11سرمايه در گردش
سرمایه در گردش یك واحد تولیدي عبارت است از مجموعه امکانات ،ارزش موجوديها و کار در جریان ،مطالبات و نقدینگی جهت باه
کارگیري و بهره برداري از سرمایه گ اري ثابت به منظور تولید و حفظ تداوم و استمرار عملیات .تعیین مبناي میازان موجاوديهاا ،کاار در
جریان و مطالبات بستگی به شرایط تجاري ،بازرگانی در تهیه مواد ،فرو ش محصول و شرایط فنی کار در جریان دارد .باه عناوان مثاال در
مورد نگهداري مواد اولیه وارداتی بایستی به زمانهاي الزم جهت سفارش ،گشایش اعتبار ،تهیه و حمل تا محل کارخانه توجه شود.

سرمايه در گردش تنها برای يک دوره طرح و براساس هزينههای توليد دوره اول بهرهبرداری تعيين ميشود.

اقالم عمده در تعيين سرمايه در گردش عبارتند از:
 مواد اوليه (داخلي و خارجي)به منظور جلوگیري از وقفه در جریان تولید با توجه به نوع صنعت ،میزان تولید ،منبع و نحوه تأمین مواد ،فاصاله زماانی الزم از مرحلاة
سفارش تا مرحلة دریافت مواد ،زمان تحویل و حمل آن ،میزان مواد اولیه ،کمکی و بسته بندي مورد نیاز به عنوان یکی از اقالم سارمایه در
گردش و مدت زمان ذخیره آن براي یك دوره ،تعیین میگردد.
 كاالی ساخته شده و در جريان ساختبا 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.
 مطالباتوجوه مورد انتظار از کاالي به فروش رفته که وصول آنها در کوتاه مدت اتفاا میافتد .مدت زمان کسب وجوه مورد انتظار باید معین شود
( بدون در نظر گرفتن هزینه هاي تولید مواداولیه و استهالك).
 تنخواه گردانجهت پرداخت هزینههاي جاري شرکت مدت زمانی بعنوان موجودي نقدي یا تنخاواه گاردان در محاسابه سارمایه در گاردش براسااس
هزینههاي تولید ( بدون در نظرگرفتن هزینه هاي تولید مواداولیه و استهالك)منظور میشود.
* سرمايه در گردش محا سبه شده در كامفار جهت اولين دوره بهره برداری از طرح در اين بخش ارائه گرديده و مباني
محاسبات (تعداد روز جهت هر مورد) نيز ارائه شود.

جدول – هزينه های سرمايه در گردش در طرح تأسيس
مبلغ :ميليون ريال
هزينه انجام
روز

شرح

شده تا
تاريخ....

هزينه
مورد ن ياز

جمع كل

مواد اولیه و کمکی
داخلی
خارجی
کاالي در جریان ساخت و ساخته شده
مطالبات
تنخواهگردان
بستانکاران *
جمع
* با توجه به رعایت احتیاط هاي سرمایه گ اري از جانب موسسات مالی معموال مبلغ بستانکاران صفر در نظرگرفته می شود.
** مدت زمان محاسبه شده براي هریك از اقالم عمده سرمایه در گردش همراه با تحلیل ارائه گردد.
جدول – هزينه های سرمايه در گردش در طرح توسعه
مبلغ :ميليون ريال
بعد از انجام طرح توسعه

موجود
شرح

تا
تاريخ....

روز

هزينه انجام شده

هزينه

تا تاريخ... .

مورد نياز

جمع

افزايش (كاهش)

مواداولیه و کمکی
داخلی
خارجی
کاالي در جریان ساخت
و ساخته شده
مطالبات
تنخواهگردان
بستانکاران*
جمع
* با توجه به رعایت احتیاط هاي سرمایه گ اري از جانب موسسات مالی معموال مبلغ بستانکارا ن صفر در نظرگرفته می شود.
** مدت زمان محاسبه شده براي هریك از اقالم عمده سرمایه در گردش همراه با تحلیل ارائه گردد.

 - 11زمانبندی اجرای طرح
جهت اجراي طرح به طور هماهنگ ،منظم و پیوسته ،الزم است در مورد هر یك از عملیات اجرایی مانند کساب مجوزهااي الزم و عقاد
قراردادها ،خرید و آمادهسازي زمین ،عملیات ساختمانی و محوطهسازي ،سفارش ،خرید و حمل ماشینآالت ،نصب و راهاندازي ،تأسیساات،
استخدام و آموزش کارکنان ،بهره برداري آزمایشی ،تاخیرهاي پیش بینی نشده و غیره ،برنامة زمان بندي خاصی تهیه گردد .در تنظیم برنامه
م کور موارد ذیل مورد توجه قرار میگیرد:
-

پیش بینی مراحل سرمایه گ اري ،عملیات اجرایی ،تعیین مدت زمان الزم جهت انجام آنها و توجه به تاریخهاي شروع و خاتمه کاار در
قراردادهاي منعقد شده.
تعیین ترتیب عملیات نسبت به یکدیگر (پیش نیازها و پس نیازها).

 توجه به شرایط اقلیمی محل اجراي طرح در انجام عملیات ساختمانی و فصول کار. پیش بینی مشکالت اجرایی و اقدامات پیش گیري کننده الزم در برنامه زمان بندي اجراي طرح.-

پیش بینی زمان الزم جهت تولید و راه اندازي آزمایشی با توجه به اخ مجوزهاي الزم جهت تولید ( بخصوص در مورد مجوزهاي زمانبر
همچون تاییدیه دامپزشکی) ...

 پیش بینی زمان الزم جهت تأمین مواد اولیه طرح (سرمایه در گردش). زمان بهره برداري تجاري با توجه به شرایط اقلیمی محل اجراي طرح و تأثیر آن بر تهیه مواد اولیه و تولید محصول (به ویژه در صنایعتبدیلی کشاورزي و شیالت).
الزم است اطالع ات عملیات اجرایی در مقاطع مختلف از مشاوران ،پیمانکاران و سایر عوامل مربوطه کسب شود و براساس آن زمانبندي
عملیات اجرایی تنظیم شود.

معمول است که در گزارش ،عملیات اصلی و تاریخهاي شروع و خاتمة واقعی آنها در نمودار میله اي به شکل ذیل ارائه شود:
جدول  -پيش بيني برنامه زمانبندی اجرای طرح
مدت زمان انجام شده طي سالهای گذشته
13....

13....

13....

مدت زمان مورد نياز
13....

13....

13....

مدت :سال
شرح

كار

ماه
انجام مطالعات پیش سرمایه گ اري
کسب مجوزهاي الزم و اقدام براي
تامین مالی طرح
تامین خدمات مهندسی
خدرید زمین و آماده سازي
انتخاب مجري طرح (پیمانکاران)
تجهیز کارگاه
عملیات ساختمانی و محوطهسازي
سفارش ،خرید و حمل ماشینآالت
نصب و راه اندازي ماشینآالت
تأسیسات
استخدام و آموزش کارکنان
بهرهبرداري آزمایشی
تأخیرهاي پیشبینی نشده
تولید آزمایشی
تولید تجاري

* در مورد طرحهای توسعه ،زمانبندی بخش موجود در نظر گرفته نميشود.

نکته:
 جدول فوا حداقل اطالعات الزم در این بخش می باشد تفکیك بیشتر موارد موجب تسهیل در مراحل نظارتی خواهد گردید. ضروري است بودجه بندي طرح جهت صر هزینهها در دو ران اجراي طرح به صورت جدولی براساس جدول برنامه زمانبندياجراي طرح انجام گردد.

*

جدول  -پيشبيني بودجهبندی هزينه های انجام شده و مورد نياز طرح

ارقام :ميليون ريال
هزينه های انجام شده طي سالهای گذشته
مدت :سال

13....

13....

13....

هزينه های مورد نياز
13....

13....

13....

جمع
هزينه

شرح

**

كار

ماه
زمین
محوطه سازي
ساختمان
ماشینآالت
تأسیسات
لاااوازم آزمایشاااگاهی و
کارگاهی
وسائط نقلیه
لوازم اداري
قبل از بهرهبرداري

نکته :جدول فوا حداقل اطالعات الزم در این بخش می باشد تفکیك بیشتر موارد موجب تسهیل در مراحل نظارتی خواهد گردید.

*

در مورد طرحهاي توسعه ،هزینههاي بخش موجود ( در دست بهره برداري ) در جدول فوا لحاظ نمی گردد و ساهم مرباوط باه توساعه بعناوان انجاام شاده تلقای مای

گردد.
** جمع هزینه ها باید بط ور کامل با هزینه هاي سرمایه گ اري ثابت با کسر هزینه هاي پیش بینی نشده برابر باشد.

 - 12هزينه های توليد
هزینههاي تولید براساس پیش بینی تولید در  111درصد ظرفیت عملی محاسبه می گردد و براي سالهاي قبل از دستیابی به صد در
صد ظرفیت با توجه به میزان تولید و هزینههاي ثابت و متغیر ،تعدیالت الزم اعمال میگردد .در زیر به نکات عمدهاي که در هر بخش
جهت برآورد هزینههاي تولید مطرح می باشد اشاره شده است.
جدول  -هزينه های توليد* در طرح تأسيس
ارقام :ميليون ريال

رديف

شرح

1

مواد اولیه ،کمکی و بستهبندي

2

حقوا و دستمزد تولیدي

3

آب ,برا ,سوخت ،ارتباطات

4

تعمیر و نگهداري

5

استهالك

6

متفرقه و پیش بینی نشده تولید
استهالك)

هزينه

(معموال حدود  %6بدون احتساب

جمع
جدول – هزينه های توليد در طرح توسعه
ارقام :ميليون ريال
هزينه
شرح

رديف

توليد بخش
موجود

1

مواد اولیه ،کمکی و بسته بندي

2

حقوا و دستمزد تولیدي

3

آب ,برا  ,سوخت ،ارتباطات

4

تعمیرو نگهداري

5
6

استهالك
هزینه هاي سربار

7

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

هزينههای

جمع كل

بخش توسعه

( موجود  +توسعه)

-

جمع
* طبقه بندي صورت گرفته با طبقه بندي صورت گرفته در نرم افزار کامفار متفاوت می باشد ولی باا افازودن هزیناه هااي عملیااتی و غیار عملیااتی باه هزیناه تماام شاده
کاالي تولید شده می رسیم که یکسان با خروجیهاي نرم افزار کامفار خواهد بود.

جدول  -هزينه های توليد در طرح بازسازی و نوسازی
ارقام :ميليون ريال
هزينه
شرح

رديف

توليد طرح
موجود

1

مواد اولیه ،کمکی و بسته بندي

2

حقوا و دستمزد تولیدي

3

آب ,برا  ,سوخت ،ارتباطات

4

تعمیرو نگهداري

5

استهالك

6

هزینه هاي سربار

7

متفرقه و پیش بینی نشده تولید (معموال حدود  %6بدون
احتساب استهالك

هزينه توليد
بعد از بازسازی

كاهش /افزايش

جمع
نکته بسيار مهم:
در طرح هاي توسعه و بازسازي در صورت عدم امکان بارآورد هزیناه مواداولیاه وحقاوا و دساتمزد ،آب ،بارا ،ساوخت و ارتباطاات،
استهالك و تعمیر و نگهدا ري به طور مستقیم بر اساس صورتهاي مالی و روند تولید طی  3سال گ شته و بر اساس پیش بینی طرح
موجود در آینده ،هزینه هاي م کور محاسبه و در صورت لزوم تنها براي یکبار ضریب تورم به آنها اضاافه گشاته و در جاداول فاوا
منظور می شود.
مواداوليه ،كمکي و بسته بندی
 میزان مصر مواد اولیه ،کمکی و بسته بندي براي واحد تولید و کل میزان ضایعات متعار ( عادي)-

محل و منابع تامین

-

برآورد قیمت تمام شده هر یك و برآورد ارزش کل مواد مصرفی
نرخ تبدیل ارز در مورد مواد اولیه خارجی
سایر هزینه هاي مربوط به تامین مواد م کور

* جهت هر يک از محصوالت طرح جدول ذيل تکميل و ارائه گردد.

جدول  -مشخصات و هزينه مواداوليه ،كمکي و بسته بندی جهت محصول....
شرح

واحد

محل

ميزان

ميزان توليد

ميزان

هزينه

هزينه ريالي

هزينه های

هزينه

تامين

مصرف

ساليانه

مصرف در

ارزی

واحد مواد

جانبي

ساليانه

برای هر

محصول در

% 111

واحد

(ميليون

( ميليون

تامين مواد

واحد

 % 111ظرفيت

ظرفيت

مواد

ريال)

ريال)

( ميليون

محصول

عملي

عملي با

(واحد

(واحد)

احتساب

ارز)

ريال)

درصد
ضايعات
مواداولیه:
.....
مواد کمکی یا قطعاات
خریااداري شااده و یااا
پیمانکاري
.....
مواد بسته بندي:
.....
جمع

* شماره تعرفه و درصد عوارض ،حقوا گمرکی ،سود بازرگانی در مورد مواد خارجی ذکر گردد.
* هزینه هاي جانبی شامل عوارض ،حقوا گمرکی ،سود بازرگانی و هزینه هاي حمل و غیره نیز به قیمت واحد مواد جهت بارآورد افازوده
می شود.
* ذکر ارزش برابري ارز به ریال
* جهت طرحهاي توسعه ،ضروري است براي هر یك از محصوالت طرح فعلی و طرح توسعه جدول فوا تکمیل و ارائه گردد .در صاورتیکه
امکان تشکیل جدول براي مواداولیه فعلی وجود نداشت ،بر اساس سه سال آخر تولید گ شته و بر اساس پیش بینی برنامه تولیاد بخاش
موجود در آینده ،هزینه مواد اولیه محاسبه و در صورت لزوم تنها براي یکبارضریب تورم به آن اضافه گشته و در جداول مربوطاه منظاور
شود.
حقوق و دستمزد
 برآورد تعداد کارکنان تولیدي و اداري مورد نیاز بر اساس سیستم پرسنلی یا طرح طبقه بندي مشاغل برآورد حقوا هر گروه طبق نرخهاي متداول ( حداقل حقوا که از طر منابع دولتی مشخص می شود رعایت گردد). هزینه هاي مازاد ( مزایاي شغلی ) که معموال به صورت درصدي از حقوا منظور می گردد.* در اين بخش جدول پرسنل اداری و توليدی به صورت دو جدول ج داگانه و با الگوی زير تهيه مي شود.

جدول  -حقوق و دستمزد پرسنل اداری
سمت *

رديف
1

مدیر عامل

2

مدیر اداري ،مالی و فروش

3

کارمند اداري ،مالی و فروش

4

منشی

5

کارگر خدمات

6

سایر **

موجود

موردنياز

جمع

حقوق ماهانه

جمع حقوق ساالنه*

( نفر)

( نفر)

( نفر)

(هزار ريال  /هر نفر )

(ميليون ريال)

جمع
مزایاي شغلی .بیمه و پاداش 71%
جمع کل

جدول  -حقوق و دستمزد پرسنل توليد
رديف

سمت***

موجود

موردنياز

جمع

حقوق ماهانه

جمع حقوق

( نفر)

( نفر)

( نفر)

(هزار ريال  /هر نفر )

ساالنه****
(ميليون ريال)

1

مدیر کارخانه

2
3

سرپرستان تولید
تکنسینها

4

کارگران ماهر

5
6

کارگران نیمه ماهر
کارگران ساده

7

نگهبان و راننده
جمع
مزایااي شااغلی و بیمااه و
پاداش ( ) %111
جمع کل

* در صورتیکه سمتهاي دیگري در این بخش وجود دارد ذکر گردد.
** الزم به ذکر است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که در این جدول ارائه میگردد باید مطابق مواردي باشد کاه دراجاراي طارح ،الزاماا صاورت خواهاد
پ یرفت.
*** الز م به ذکر است که ارائه کلیه موارد فوا الزامی نبوده ولی هر آنچه که در این جدول ارائاه میگاردد بایاد مطاابق ماواردي باشاد کاه دراجاراي طارح ،الزاماا صاورت
خواهد پ یرفت.
**** در صورتیکه از کارگران فصلی استفاده می شود حقوا ساالنه باید بر اساس ماههاي کارکرد در سال محاسبه شود.
در طرح توسعه در صورت عدم امکان محاسبه وضع موجود باید مشابه مواداولیه عمل نمود.

 هزينه آّب ،برق ،سوخت و ارتباطاتبرق :با در نظر گرفتن توان برا واحد و ماشین آالت ،تعداد نوبت کاري ،ساعات مصر  ،روز کاري درسال و ضریب همزمانی ،کل مصار
برا سالیانه برآور د می گردد و سپس با توجه به قیمت مصر برا براي هر کیلو وات ساعت ( ) Kwhو هزینه دیماند ،هزینه کال مصار
برا تعیین می شود .گاهی در پروفرماي ماشین آالت ،میزان مصر برا به ازاي میزان تولید ذکر شده است که می توان از آن در محاسبه
میزن مصر برا خط تولید استفاده نمود.
آب :هزینه آب مصرفی با توجه به حداکثر دبی موردنیاز و متوسط مصر (بصورت روزانه یا ساعتی) با منظور نمودن حق انشعاب و هزینه
آن محاسبه میگردد.
سوخت :با در نظر گرفتن میزان سوخت موردنیاز (روزانه یا ساعتی) ،موارد مصر  ،کل مصر سالیانه آنها و قیمتهاي تعیین شده ،هزینه
سوخت مصرفی محاسبه می گردد .گاهی میزان سوخت مصرفی بر اساس میزان تولید در پروفرما ماشین آالت ذکر شده است که بایاد از
آن در انجام محاسبات استفاده شود.
ارتباطات :هزینه هاي مربوط به تلفن و خطوط ارتباطی کارخانه بر اساس مصر متعار محاسبه می گردد.
ســـاير موارد :با توجه به نوع طرح ،سایر هزینه هاي جاري مرتبط با این بخش نیز توضیح داده می شود ( مانند تخلیه فاضالب و.) ....
* در طرحهای توسعه ای در صورت عدم وجود اطالعات در بخش موجود ،بايد مانند مواداوليه عمل نمود.
جدول – ميزان برآورد برق مصرفي جهت توليد
نام دستگاهها  /خطوط اصلي
مصرف كننده برق

جمع
اعمال ضرایب و تعدیالت الزم
جمع کل

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

* جهت طرح توسعه ضروری است جدول ميزان برآورد مصرف برق به شرح فوق ،جهت بخش موجود و توسعه به طور جداگانه
تکميل و ارائه گردد .عالوه بر اين ضروری است ميزان مصرف برق بر طبق آخرين قبض صادره از سازمان بـرق منطقـه ای بـا
جمع كل ميزان مصرف دستگاهها  /خطوط موجود طبق جدول فوق مقايسه گردد.
جدول  -برآورد ميزان مصرف برق ،آب ،سوخت ،ارتباطات و غيره
شرح

رديف

1

برا مصرفی

2

آب مصرفی

3

سوخت

4

ارتباطات

5

سایر

واحد

ميزان

ميزان ساعت

تعداد

تعداد روز

هزينه هر

هزينه مصرف

مصرف در

مصرف در هر

شيفت در

كاری در

واحد مصرف

ساالنه

ساعت

شيفت

روز

سال

به ريال

( ميليون ريال)

بنزین
گازوئیل
گاز شهري

جمع

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

تعميرو نگهداری
هزینه هاي ساالنه تعمیر و نگهد اري معموال به صورت درصدي از ارزش دارایی هاي عمده مربوطه در نظر گرفته می شود .این درصد در
رشته هاي مختلف صنایع متفاوت است.
جدول  -تعمير و نگهداری
ارقام :ميليون ريال

شرح

رديف

ميزان

درصد **

سرمايه گذاری*

تعمير و نگهداری

1

ساختمان و محوطه سازي

2

2

ماشین آالت و تجهیزات

4

3

تاسیسات

11

4

لوازم آزمایشگاهی و

11

هزينه كل

کارگاهی
5

وسائط نقلیه

21

6

اثاثه و لوازم اداري

11

جمع

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

*

هزینه هاي پیش بینی نشده سرمایه گ اري (در جدول سرمایه گ اري ثابت ) در اقالم فوا سرشکن می شود.

**

در صورتی که در وضعیتی خاص این نسبت ها را نمی توان وارد نمود درصدهاي فوا با ارائه دالیل الزم قابل ارائه می باشند.

نکته:در صورتیکه بعضی ا ز اقالم مثل قالبها در مدت زمان کوتاهی احتیاج به هزینه معین براي تعمیرات دارند می توان بدون استفاده از درصد با جدا کردن اقالم
مربوطه مزبور از سایر بخشها ،مستقیما مبلغ مربوطه را وارد یا درصد جدیدي را ارائه نمود.

هزينه استهالك

*

هزینه استهالك بر اساس ن رخهاي معمول براي هر یك از دارایی هاي ثابت بر اساس روش تعیاین شاده درجادولی کاه بادین
منظور تهیه می شود ارائه می گردد:
ارقام :ميليون ريال
رديف

شرح

ميزان

درصد استهالك

نرخ قراضه

1

ساختمان و محوطه سازي

7

11

2
3

ماشین آالت و تجهیزات **
تاسیسات

11
11

11
11

4
5
6

لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی
وسائط نقلیه
اثاثه و لوازم اداري

11
25
21

11
11
11

7

هزینه هاي پیش بینی نشده

11

11

سرمايه گذاری

هزينه استهالك

جمع

رقم کل هزینه استهالك محاسبه شده درنرم افزار کامفار در این بخش اشاره شود.
* در طرحهای توسعه ،ميزان سرمايه گذاری كل (مجموع ميزان سرمايه گذاری طرح موجود و توسـعه) منظـور مـي
گردد.
* جهت بخش موجود در طرح توسعه در صورت عدم وجود اطالعات مي توان از روش مواداوليه استفاده نمود.

هزينه های استهالك قبل از بهره برداری در هزينه های غير عملياتي منظور مي گردد.

* استهالك باید بصورت مستقیم اعمال گردد .اگر در مورد طرح موجاود و در صاورتهاي ماالی درگ شاته از روش نزولای اساتفاده شاده باراي آیناده بایاد از روش مساتقیم
استفاده شود.
** در صورتی که بعضی از تجهیزات مثل کوره یا پالپها با نرخ بیش از  11درصد یا کمتر از آن مستهلك می شود می بایسات قیمات سار فصال جداگاناه باا نارخ مربوطاه
ارائه شود.

هزينه های متفرقه و پيش بيني نشده
معموال درصد معینی (معموال حدود  ) %6از جمع هزینه هاي تولید به جز استهالك بعنوان هزینههاي پیش بینی نشده در نظر گرفته
می شود که در این بخش درصد و رقم فوا ارائه می گردد.
جدول هزينه های ثابت و متغير
الزم است سهم هزینه هاي ثابت و متغیر هر یك از اقالم هزینه هاي تولید در  111درصد ظرفیت عملی را تعیین نمود .هزینه هااي ثابات
هزینه هایی هستند که با تغییر سطح تولید تقریبا ثابت باقی می مانند در حالیکه هزینه هاي متغیر با تغییر سطح تولید تغییر می کنند.
جدول هزينه های ثابت و متغير طرح تاسيس
مبالغ :ميليون ريال
هزينه های توليد

رديف

هزينه ثابت
درصد

هزينه

هزينه متغير
درصد

1

مواداولیه ،کمکی و بسته بندي

-

111

2

حقوا و دستمزد تولیدي

71

31

3

آب ،برا ،سوخت و ارتباطات

21

81

4

تعمیرات و نگهداري

21

81

5

متفرقه و پیش بینی نشده*( 6درصد)

-

-

6

استهالك

111

-

هزينه

جمع هزينه های ثابت و
متغير

جمع کل

* هزینه هاي پی ش بینی نشده به صورت درصد مشخصی از کل هزینه هاي تولید محاسبه میشود.
* الزم به ذکر است که جهت محاسبه هزینه هاي تولید و ارائه جدول هزینه هاي ثابت و متغیر در طرحهاي توسعه می توان به صورت زیر عمل نمود:

الف :بخش موجود:
در این بخش با در نظر قراردادن پیش بین ی ظرفیت طی سنوات آتی و همچنین با ملحوظ ناااامودن هزینه هاي تولید استخراج شده
از آخرین صورتهاي مالی شرکت ،نسبت به برآورد هزینه هاي تولید اقدام می گردد.
شایان توجه است که نحوه تسهیم هزینه هاي ثابت و متغیر و برآورد هزینه هاي تولید طی سنوات بعد با توجه به اطال عات استحصالی
از شرکت و با بیان دالیل و نحوه محاسبه آنها قابل درج میباشد.
ب :بخش توسعه
در این بخش جهت ارائه هزینه هاي تولید و سهم ثابت و متغیر آنها مشابه طرحهاي ایجاد میتوان اقدام نمود.
نهایتا ارائه جدول ترکیبی از هزینه هاي تولید بخش موجود و بخش توسعه الزامی می باشد.

 - 1رونوشت اساسنامه – اظهار نامه – آگهی تاسیس شرکت روزنامه رسمی  -آگهی کلیاه تغییارات شارکت در روزناماه رسامی  -کپای
شناسنامه اعضا هیئت مدیره و سهامداران
 - 2در صورتی که سهامداران شرکت ،شخصیت حقوقی باشند ،کلیه موارد بند  1در مورد شرکت سهامدار ارائه گردد.
 - 3رونوشت مدارك مربوط به تحصیالت و سوابق کاري اعضا هیئت مدیره ،مدیران اجرایی و مشاور فنی طرح
 - 4ارائه کلیه رونوشت مجوزهاي اخ شده از سازمانهاي تابعه (جواز تاسیس ،پروانه بهره برداري ،محیط زیست ،بهداشت ،تغییار کااربري
زمین و) ....
 - 5ارائه رون وشت اسناد مربوط به محل اجراي طرح و در صورتی که محل اجراي طرح متعلق به متقاضی نباشد ارائه اجاره نامه رسمی باا
مدت اجاره حداقل  11سال
* در طرحهای توسعه كپي سند بخش موجود و بخش توسعه هر دو ارائه گردد.
 - 6کروکی محل اجراي طرح
 - 7رونوشت نقشه هاي ساختمانی تایید شده مراجع ذیربط ( از جمله مهندس ناظر و در صورت احداث در شهرك صنعتی توسط سازمان
متبوعه عالوه بر مهندس ناظر) .براي مستحدثات بخش موجود طرح توسعه ارائه پایان کار
 - 3ارائه استعالم آب ،برا ،گاز شهري ،تلفن از سازمانهاي متبوعه جهت اجراي طرح و در صورتی که هر کدام از ماوارد فاوا انجاام شاده
باشد ،ارائه مدارك و پرداختهاي بابت انشعابات .براي طرحهاي فعال یا موجود ،ارائه رونوشت قبوض صادر شده ( آبونمان).
 - 9ارائه پیش فاکتور مربوط به تجهیزات موردنیاز انشعاب برا( ترانس ،سیم کشی ها و) ....
 - 11ارائه پیش فاکتورهاي مربوط به تجهیزات م ربوط به تامین آب(لوله کشی ها ،مخازن ،پمپها و) ...
 - 11ارائاااه حااداقل دو پیش فاکتور از سازنده و فروشنده معتبر در مورد کلیه تاسیسات موردنیااز( هاواي فشارده ،چیلار ،دیاگ بخاار،
باسکول ،جرثقیل ،سیستم اعالم حریق ،سیستم حفاظتی و) ....
 - 12ارائه اصل پروفرما ماشین آ الت خارجی از سازندگان اصلی ماشین آالت خارجی ( نو بودن ماشین آالت مورد تاییاد قارار گیارد) .در
صورتیکه پروفرماي ارائه شده از نمایندگی رسمی سازنده اصلی دریافت گردیده است ،اسناد معتبر مبنی بر تایید نمایندگی اخ گردد.
 - 13در صورتیکه پروفرماي ارائه شده به منظور خر ید یك خط تولید به صورت یکجا و از یك منبع واحد ( Traderیا  ) Supplierمی باشد،
رزومه ،گردش مالی ساالنه و سوابق اجرایی طرحهاي مشابه آن منبع ( تامین کننده ماشین آالت ) نیز اخ گردد .در ضمن الزام است
سازنده هر بخش از ماشین آالت مشخص شود و قیمت ماشین آالت خط تول ید به صورت تفکیك شده معین گردد.
در اخ پروفرما تا حد امکان ،حداکثر زمان اعتبار ملحوظ شود.
 - 14ارائه حداقل دو پروفرما مقایسه اي .آدرس وب سایت و پست الکترونیك تمامی صادر کنندگان پروفرما در اسناد ارائاه شاده موجاود
باشد و کلیه صفحات پروفرما داراي مهر و ام ضا اصلی باشد .پروفرماهاي مقایسه اي باید با پروفرماهاي اصالی رابطاه هام ارزي کامال
داشته باشد .یعنی باید ظرفیت ،نوع محصول تولیدي و نوع مواواولیه مصرفی یکسان باشد .هرنوع اختال در بخش هاي دیگار بایاد
کامال مشخص باشد .در پروفرماهاي ارائه شده مشخصات فنی کامل تفکیکی کلیه تجهاایزات (  ) Technical Specificationظرفیت
اسمی ( درصورت امکان ظرفیت عملی ) ،شرایط پرداخت وجه ،جزئیات زمانبندي ساخت ،حمال ،نصاب و راه انادازي ماشاین آالت،
تعهدات طرفین همراه با توضیحات کامل ( نظیر شرایط و هزینه هاي نصب و راه اندازي ،نحوه انتقال داناش فنای ،وضاعیت کیفیات
محصول) و نهایتا ضمانتهاي الزم ( همچون ضمانت ظرفیت و کیفیت محصاول تولیادي) (  ) Performance Bank Guaranteeدرج
گردد.
 - 15ارائه کپی اسناد مربوط به تعیین تعرفه گمرکی ،درصد حقوا گمرکی و سود بازرگانی
 - 16ارائه حداقل دو پیش فاکتور جهت ماشین آالت داخل ی با مشخصات فنی کامل از دو سازنده معتبر

 - 17ارائه نقشه چیدمان ماشین آالت داخلی وخارجی درنقشه هاي ساختمانی ارائه شده در بند 7
 - 13ارائه مدارك مربوط به تامین و ارزش مواداولیه
 - 19در صورتی که مواداولیه خارجی باشند عالوه بر مورد  ،14رونوشت اسناد مربوط به ت عیین تعرفه گمرکی مربوطه ،درصد حقوا گمرکی
و سود بازرگانی
 - 21مدارك مربوط به میزان و نوع تولیدات  3سال گ شته در بخش موجود طرحهاي توسعه
 - 21کلیة مدارك و مستندات مربوط به هزینههاي موجود و انجام شده
- 22تصاویر مربوط به عملیات فیزیکی و آحاد موجود و انجام شده با تعیین موقعیت محل برداشت تصویر و کروکی.
ضروري است کلیه ضمائم فوا بر اساس ترتیب و شماره هاي فوا ال کر به انتهاي گزارش ضمیمه گشته و به وسیله تقسایم کنناده
صفحات (  ) Dividerتفکیك گردند.

 - 1خالصه پيشبينيهای مالي طرح:
- 1- 1فرم خالصه پيشبينيهای مالي گزارش در مورد طرحهای با تسهيالت ارزی:
شرکت ..................................با سرمایه ..................میلیون ریال تحت شماره ......................در تاریخ ........................در اداره ثبت شرکتهاي
شهرستان ......................به ثبت رسیده است.
ن تای بررسی هاي انجام شده بر روي طرح /طرح توسعه نشان می دهد که در صورت انجام عملیات اجراي طرح /طرح توسعه مطابق برنامه زمانبندي
شده ،بهره برداري تجاري از طرح /طرح توسعه از ...................با استفاده از .........درصد ظرفیت آغاز می شود و در سال ........به حداکثر ظرفیت عملی
یعنی ......درصد ظرفیت اسمی میرسد.
نتیجه عملیات شارکت هماواره ساود ویاژه (یا در سال اول تولید مختصري زیان) میباشد .در سال ...........نسبت سود ویژه به فروش ........درصد است که
به تدری با افزایش میزان تولید و به تناسب بازپرداخت تسهیالت و کاهش هزینه هاي مالی ،سود مزبور افزایش یافته و به .............درصد فروش در سال
رسیدن به حداکثر بهره برداري از ظرفیت خواهد رسید .همچنین در سال ................نسبت سود ویژه به حقوا صاحبان سهام * ............درصد و در
سال .............این نسبت ............درصد پیشبینی می گردد.
وضعیت نقدینگی شرکت جهت ایفاي تعهدات و بازپرداخت تسهیالت پیشنهادي و همچنین سود سهام به سهامداران کافی و مناسب میباشد .کلیه
نسبت هاي مالی طبق جداول پیوست از وضعیت مناسب /قابل قبول /مطلوب برخوردارند.
تسهیالت پیشنهادي بلند مدت ارزي طی ... ....سال و ..........قسط شش ماهه تا پایان .................ماه سال .............بازپرداخت خواهد شد.
نرخ سود تسهیالت ارزي .......درصد در سال در نظر گرفته شده است .تسهیالت ارزي پیشنهادي در تاریخ ...........................براساس نرخ برابري هر ارز مورد
نظر ............. ....ریال محاسبه گردیده است .چنانچه در آینده نرخ ارز تخصیص یافته تغییر یابد ،محاسبات سودآوري طرح ،مطابق مقادیر پیشبینی شده
نخواهد بود.
براساس محاسبات انجام شده نرخ بازده داخلی طرح /طرح توسعه با در نظر گرفتن ........سال عمر مفید حدود ............د رصد خواهد بود.

* سرمایه +جاري شرکاء +منابع داخلی  +اندوخته هاي قانونی /....+سود ویزه ( قبل از کسر مالیات)= نسبت سود ویژه به حقوا صاحبان سهام

- 2- 1فرم خالصه پيشبينيهای مالي گزارش در مورد طرحهای با تسهيالت ريالي:
شرکت .............................. ...............................با سرمایه .............میلیون ریال تحت شماره ..............در تاریخ ......................در اداره ثبت
شهرستان .........................................به ثبت رسیده است.
بهره برداري تجاري از طرح /طرح توسعه از................م اه سال .........با ...........درصد ظرفیت آغاز و از سال .............به .........درصد ظرفیت افزایش
می یابد.
-

نتیجه عملیات شرکت از اولین سال تولید منت به سود ویژه (یا در سال اول تولید مختصري زیان) میگردد و نسبت سود ویژه
به فروش و حقوا صاحبان سهام در اولین سال کامل بهره بارداري یعنی ساال ...........به ترتیب ..........و ..........درصد است که به
تدری با افزایش میزان تولید و به تناسب بازپرداخت تسهیالت و کاهش هزینه هاي مالی به ترتیب ............و .............درصد در سال
اول حداکثر بهره برداري خواهد رسید.

-

وضعیت نقدینگی شرکت جهت ایفاي تعهدات و بازپرداخت تسهیالت پیشنهادي و همچنین سود سهام مناسب به سهامداران از
محل ......................................به مبلغ ................میلیون ریال کافی است.
کلیه نسبت هاي مالی طبق جداول پیوست از وضعیت مناسب /قابل قبول /مطلوب برخوردارند.

 در پیشبینی هاي انجام شده بازپرداخت اقساط تسهیالت مالی بلند مدت ظر مدت .......سال به صورت ...........قسط سه ماهه و باسود .....درصد در سال و بازپرداخت تسهیالت کوتاه مدت به صور ت ........قسط سه ماهه با سود ........درصد در سال منظور گردیده
است.
-

براساس محاسبات انجام شده نرخ بازده داخلی طرح /طرح توسعه با در نظر گرفتن .......سال عمر مفید از شروع بهرهبرداري
معادل ............درصد می باشد.

 - 2جدول هزينههای طرح و نحوة تأمين منابع آن:
- 1- 2جدول هزينه های طرح و منابع تأمين (طرحهای تأسيس):
انجام شده تا *

مورد

تاريخ.............

نياز

جمع

درصد

هزينههای طرح:
داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي ثابت **

سرمایه در گردش
جمع هزینههاي طرح
سایر داراییها ***
نقد و بانك
جمع
منابع تأمين:
سرمایه

پرداخت شده ****

جاري سهامداران
تسهیالت دریافتی از سایر بانکها
تسهیالت پیشنهادي بلند مدت (ارزي /ریالی)
اعتبار سود دوران مشارکت (ارزي)
بستا نکاران و اسناد پرداختنی
جمع

*
**

باید منطبق با ترازنامه پایان سال ممهور به مهر وزارت دارائی یا آخرین تراز آزمایشی حسابرسی شده شرکت باشد و با جدول اقالم سرمایهگ اري طرح یکسان
باشد.
باید با جدول اقالم سرمایهگ اري طرح (بخش فنی) مطابقت داشته باشد.

*** معموالً شامل داراییهاي خارج از طرح میباشد.
**** معموالً  31درصد کل هزینههاي طرح در نظر گرفته می شود .در بخش انجام شده سرمایه پرداخت شده در نظر گرفته می شود.

 - 2- 2جدول هزينه های طرح و منابع تأمين (طرح های تکميل ،بازسازی و نوسازی ،انتقال):
انجام شده تا*

مورد نياز

تاريخ.............

تا تکميل

جمع

درصد

هزينههای طرح:
داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي ثابت
سرمایه در گردش
جمع هزینههاي طرح
سایر داراییها **

جمع
منابع تأمين:
سرمایه ***

جاري سهامداران
تسهیالت قبلیدریافتیازبانكصنعت و معدن
تسهیالت پیشنهادي بلند مدت (ارزي /ریالی)
تسهیالت پیشنهادي کوتاه مدت(ارزي /ریالی)
اعتبار سود دوران مشارکت (ارزي)
تسهیالت دریافتی از سایر بانکها
اسناد پرداختنی
سایر منابع
(زیان ،سود انباشته ،اندوخته قانونی و ذخایر)
جمع

* با جدول سرمایهگ اري طرح می بایست مطابقت داشته باشد و منطبق با ترازنامه حسابرسی شده و ترازنامه یا تراز آزمایشی باشد.
** شامل داراییهاي خارج از طرح میگردد.
*** به شرکتهاي متقاضی درخصوص افزایش سرمایه ت کر داده شود – در بخش انجام شده منظور سرمایه پرداخت شده میباشد و جمعاً معموالً  31درصد
کل هزینهةاي طرح در نظر گرفته می شود.

 - 3- 2جدول هزينه های طرح و منابع تأمين (طرحهای توسعه):
طرح
موجود*
تا تاريخ.....

طرح توسعه
انجام
شده تا
تاريخ.....

مورد
نياز

جمع
جمع

درصد

كل

درصد

هزينههای طرح:
داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي ثابت
سرمایه در گردش
جمع هزینههاي طرح
سایر داراییها
جمع
منابع تأمين:
سرمایه

پرداخت شده **

جاري سهامداران
تسهیالت دریافتی از بانك صنعت و معدن
تسهیالت دریافتی از سایر بانکها
تسهیالت پیشنهادي بلند مدت (ریالی /ارزي)
تسهیالت پیشنهادي کوتاه مدت (ریالی /ارزي)
اعتبار سود دوران مشارکت (ارزي)
حسابهاي پرداختنی
سایر منابع
جمع

* باید براساس ترازنامه با فاصله زمانی اندکی از زمان تهیه گزارش باشد.
** معموالً  31درصد هزینه هاي طرح توسعه به عنوان سرمایه بخش توسعه در نظر گرفته می شود.نکته حائز اهمیت آنکه می بایست کل سرمایه پرداخت شده
شرکت در مقایسه با سهم سایر آیتمهاي منابع تامین طرح از نسبت مناسبی برخوردار باشد .ضمنا سهم آان قسمت از منابع تامین طرح که بر عهده متقاضی است
می باید به گونه اي کامال همگن تامین گردد.

در هنگام تأمين مالي طرح توجه به نکات زير ضروری است:
-

نرخ سود تسهیالت ریالی براساس آخرین مصوبه شوراي پول و اعتبار محاسبه شود.

-

نرخ سود تسهیالت ارزي الیبور ارز مورد نظر به اضافه  2درصد در نظر گرفته شود.
نرخ سود تسهیالت ارزي در مورد طرحهایی که در منطقه محروم واقع شدهاند و طرحهایی که مشمول نوسازي و بازسازي صنایع

-

نساجی میشوند  3درصد ثابت در نظر گرفته شود.
بازپرداخت اقساط تسهیالت  6ماه پس از بهره برداري از طرح آغاز میگردد.
دورة زمانی بازپرداخت اقساط تسهیالت بلند مدت حداکثر  5سال و تسهیالت کوتاه مدت حداکثر  3سال منظور گردد .در مورد

طرح هاي با تسهیالت ارزي واقع شده در مناطق محروم ،جمع مدت تأمین مالی و بازپرداخت حداکثر  11سال می باشد.
بازپرداخت اقساط تسهیالت ارزي هر  6ماه یك بار و تسهیالت ریالی هر  3ماه یك بار در نظر گرفته شود.
در برنامة کامفار سود دوران مشارکت تسهیالت ریالی ب ه صورت تجمعی محاسبه و در مصار به حساب هزینههاي پیش بینی نشده
بالفاصله بعد از بهره برداري منظور و از طر دیگر در منابع طرح به عنوان یك تسهیالت جدید بالفاصله بعد از بهره برداري با محاسبه سود
تسهیالت ریالی منظور می گردد و در بازپرداخت نیز همانند اصل تسهیالت عمل میشود.ولی هنگام تهیه جدول تأمین مالی طرح از دو
طر جدول منابع و مصار ح میگردد.
 در برنامه کامفار سود دوران مشارکت تسهیالت ارزي به صورت تفکیکی براي هر دوره محاسبه و در مصار به حسابهزینههاي قبل از بهره برداري به طور خودکار منظور میگردد و در منا بع طرح به عنوان یك تسهیالت جدید ارزي به صورت
تفکیکی براي هر دوره بدون سود در نظر گرفته می شود و در هنگام تهیه جدول تأمین مالی طرح در هر دو طر جدول منابع و
مصار موجود میباشد.
براي احتساب مالیات در طرح بایستی در نظر گرفته شود که طرح مشمول بخشودگی است یا خ یر و چنانچه داراي بخشودگی است این
بخشودگی چند سال است در غیر این صورت محاسبه مالیات براساس آخرین اصالحیه قانون مالیاتی رعایت شود.
در حال حاضر سرمایهاي که در منابع تأمین طرح در نظر گرفته میشود معادل  %31کل هزینههاي طرح می باشد.
تأمین مالی طرحها عمدتاَ بصورت  %61هزینههاي ثابت طرح بصورت تسهیالت و  %41به صورت آورده متقاضی می باشد و درخصوص سایر
هزینه هاي طرح (خارج از طرح و سرمایه در گردش) آورده متقاضی محسوب میگردد.
در مورد طرحهایی که تأمین مالی آنها ارزي است ،میتوان  %111نیاز ارزي را بصورت تسهیالت در نظر گرفت ،در صورتیکه تسهیالت از
 %61هزینههاي ثابت طرح تجاوز نکند.

 - 3بررسي سابقة مالي:
در مورد طرح هاي توسعه ،بازسازي و نوسازي و انتقال ارائه سابقه مالی حسابرسی شده سه سال آخر شرکت الزامی می باشد.
شركت( .............................نوع شركت)
حساب عملکرد سود و زيان مقايسهای
ارقام :ميليون ريال
سال مالي منتهي به پايان اسفند

تولید /تن ،مترمربع ،عدد* ....

138.....

خالص فروش
هزينههای توليد:
مواد اولیه و کمکی
حقوا و دستمزد
سوخت و روشنایی
تعمیر و نگهداري
سایر هزینه هاي سربار
استهالك
جمع هزینه هاي تولید
تعدیل موجودي
قیمت تمام شده کاالي فروش رفته
سود (زیان) ناویژه
هزينههای عملياتي:
هزینه هاي عمومی و اداري
هزینه هاي توزیع و فروش
سود (زیان) عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی
جمع سود (زیان) عملیاتی
هزينههای غيرعملياتي:
استهالك هزینه هاي قبل از بهرهبرداري
هزینه هاي مالی
سود (زیان) غیرعملیاتی
خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی
سود (زیا ن) ویژه
مالیات
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات
سود سهام
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات و سود سهام

* میزان فروش به تفکیك محصوالت از لحاظ مقدار و مبلغ ارائه شود (به شرح جدول زیر )

138.....

138.....

%

 جدول مقايسهای فروش و بهای تمام شده مح صوالت موجود شركت(ارقام :ميليون ريال)
شرح

مبلغ

مبلغ بهای

سود (زيان)

فروش

تمام شده

ناويژه

سود (زيان)

درصد

ويژه

133 ......
133 ......
133 ......
جمع
-

در مورد هزینهها و درآمدهایی که به نظر می رسد غیر منطقی است و یا نسبت به سالهاي قبل افزایش یا کاهش زیادي داشته است
توضیحات الزم داده شود.

-

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

 جدول تفکيکي فروشسال

138......

138......

138......

مقدار

مقدار

مقدار

(ميليون ريال)

(ميليون ريال)

(ميليون ريال)

فروش داخلی
فروش صادراتی
فروش کارمزدي
جمع فروش
تعدیل فروش
(کاالي در جریان ساخت و ساخته شده)
خالص فروش
 علل افزایش یا کاهش در اقالم فروش در سنوات مختلف توضیح داده شود.نسبتهای سودآوری:
سال مالي منتهي به

138......

138......

سود ناویژه به فروش
سود ویژه قبل از مالیات به فروش
سود ویژه قبل از مالیات به سرمایه
سود ویژه قبل از مالیات به حقوا صاحبان سهام
-

شرح تجزیه و تحلیل نسبت هاي فوا و علل کاهش یا افزایش آنها در سنوات مختلف توضیح داده شود.

138......

ترازنامه حسابرسي شده  3سال آخر شركت يا براساس اظهارنامه مالياتي شركت:
شركت( .................................نوع شركت)
ترازنامه مقايسهای
ارقام :ميليون ريال
سال مالي منتهي به اسفند ماه

داراييها
داراييهای جاری:
نقد و بانك
حسابها و اسناد دریافتنی تجاري
سایر حسابهاي دریافتنی
موجوديها
سپردهها و ودایع
سفارشات و پیش پرداختها
(میتواند جداگانه باشد)
جمع داراییهاي جاري
داراييهای ثابت:
خالص داراییهاي ثابت
ساير داراييها:
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
سرمایهگ اري در سایر شرکتها
جمع سایر داراییها
جمع داراییها

* این بخش به کمك تراز آزمایشی شرکت تهیه می شود.

138.....

138.....

138.....

سال و ماهي كه طرح در آن
تهيه ميشود روز /ماه /سال *

بدهيها و حقوق صاحبان سهام
بدهيهای جاری:
حسابها و اسناد پرداختنی تجاري
سایر حسابهاي پرداختنی
پیش دریافتها
تسهیالت کوتاه مدت
سایر بدهیهاي جاري
(ذخیره مالیات و سود سهام پرداختی)
جاري سهامداران
جمع بدهیهاي جاري
بدهيهای بلند مدت:
تسهیالت مالی بلند مدت
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان
حقوق صاحبان سهام:
سرمایه پرداخت شده
سود (زیان) انباشته
اندوختهها
جمع حقوا صاحبان سهام
جمع بدهیها و حقوا صاحبان سهام
نسبتها:
-

نسبت جاري
نسبت آنی

-

نسبت کل بدهیها به حقوا صاحبان سهام

-

نسبت بدهیهاي بلند مدت به حقوا صاحبان سهام

ارائه موارد زير الزامي ميباشد:
 ارائه یادداشت هاي توضیحی آخرین سال ترازنامه (توضیح در مورد ریز کلیه اقالم ترازنامه) اقالم داراییهاي ثابت به تفکیك قیمت تمام شده ،ذخیره است هالك و قیمت دفتري ارائه شوند( .به صورت جدول پیوست)-

نرخ سود تسهیالت دریافتی از بانکها و جدول مبلغ و تاریخ بازپرداخت تسهیالت

-

تاریخ سررسید اسناد پرداختنی
ال مواد اولیه ،ماشینآالت ،تأسیسات و)...
کلیة داراییهاي شرکت هنگام تأمین مالی طرح به سرفصلهاي مربوطه منتقل شود( .مث ً
طبق جدول پیوست

-

وضعیت تسهیالت دریافتی از سایر بانکها به ریز به صورت جدول همراه با تاریخ سررسید بازپرداخت.
وثیقه تسهیالت دریافتی از سایر بانکها باید مشخص شود.

 - 4جدول تعيين ارزش دفتری داراييهای ثابت:
ارقام :ميليون ريال
شرح دارايي

قيمت

ذخيرة

ارزش

درصد

تمام شده

استهالك

دفتری

استهالك

زمین
ساختمان
محوطهسازي
تأسیسات
ماشینآالت و تجهیزات
وسائط نقلیه
ابزارآالت
اثاثه و منصوبات
جمع
در جریان ساخت *

داراییهاي
داراییهاي ثابت نزد انبار *

پیش پرداختها و سفارشات سرمایهاي
جمع کل

* اقالم سرمایهاي داراییهاي در جریان ساخت ،داراییهاي ثابت نزد انبار ،پیش پرداختها و سفارشات سرمایه اي و سایر اقالم به ارزش دفتري سرفصلهاي مربوطه
اضافه گردد.

با توجه به توضيحات ارائه شده در مورد اقالم دارايي ها پس از انجام تعديالت به شرح زير خواهد بود.
زمين

ساختمان و

ماشينآالت

محوطهسازی

و تجهيزات

تأسيسات

وسايط

اثاثيه

نقليه

اداری

ابزارآالت و

هزينه های

تجهيزات

قبل از

آزمايشگاهي

بهرهبرداری

خارج از
طرح

براساس مانده دفاتر
دار ايي های در جريان
تکميل
بدهکاران
موجودی مواد و كاال
سفارشات
پيش پرداختها
ساير داراييها
دارايي های نامشهود

جمع

* کلیه اقالم سرمایه در گردش نیز مانند اقالم سرمایه گ اري ث ابت با کمك جدول فوا تفکیك گردد.
* جمع هرستون بایستی با جداول انجام شده در بخش فنی مطابقت داشته باشد.
چنانچه طرح تأسیس باشد ،هزینههاي انجام شده طرح طی تراز آزمایشی همراه با یادداشتهاي توضیحی (حسابهاي معین) ارائه گردد.
(در صورتی که بخشی از هزینههاي انجا م شده طرح مربوط به سالهاي قبل باشد باید ترازهاي سال قبل ارائه گردد تا هزینههاي انجام شده
مربوط به هر سال (دوره) تفکیك گردد( .در صورتیکه اقالم دیگري هم وجود داشته باشد این اقالم نیز باید ذکرشود).
تراز آزمايشي در تاريخ.....................

ارقام :ميليون ريال
شرح

نقد و بانك
زمین
محوطهسازي
ماشینآالت
ساختمان
تأسیسات
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
سرمایه پرداخت شده
جاري سهامداران
جمع

بدهکار

بستانکار

مانده

در طرحهاي توسعاه ،تکمیل و بازسازي و نوسازي نیز تاراز آزمایشای سالی که طرح بررسی میشود به همراه حسابهاي معین
سرفصل هاي موجود در تراز آزمایشی را ارائه نمایند( .فرم پیوست) .در صورتیکه اقالم دیگري هم وجود داشته باشد این اقالم نیز باید
ذکرشود.
تراز آزمايشي سالي كه طرح بررسي ميشود
ارقام :ميليون ريال

عنوان حساب
نقد و بانك
حسابها و اسناد دریافتنی تجاري
سایر حسابهاي دریافتنی
موجوديها
پیش پرداختها
ساختمانها
ماشینآالت
ابزارآالت
اثاثیه اداري
تجهیزات کارگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی
تأسیسات در جریان ساخت
حقاالمتیاز
هزینههاي تأسیس
اسناد پرداختنی
حسابهاي پرداختنی تجاري
سایر حسابهاي پرداختنی
تسهیالت دریافتنی از بانکهاي تجاري
ذخیره استهالك
سرمایه
فروش
تخفیف فروش
سود سنواتی
هزینههاي تولید
هزینههاي پرسنلی
هزینههاي اداري
هزینههاي مالی
هزینههاي توزیع و فروش
سایر هزینهها
جمع

بدهکار

بستانکار

 - 5سرمايه در گردش:
محاسبات سرمایه در گردش محاسبه شده در کامفار جهت اولین دوره بهره برداري از طرح در این بخش ارائه گردیده و مبانی محاسبات
(تعداد روز جهت هر مورد) نیز ارائه شود.
به عبارت بهتر درخصوص ورودي نرمافزار کامفار در این بخش توضیح داده میشود.
ارقام :ميليون ريال
رديف

انجام شده

شرح

مورد نياز

جمع

1
2
3
4
جمع
در طرحهاي توسعه جدول به شکل زیر تهیه گردد.
ارقام :ميليون ريال
رديف

شرح

سرمايه

سرمايه در گردش/

افزايش/

در گردش موجود

مورد نياز طرح توسعه

كاهش

1
2
3
4
جمع
ليست جداولي كه از نرم افزار كامفار استخراج گرديده و در گزارش ارزيابي ارائه ميگردد.
الزم به توضیح است که کلیه زیر شاخههاي داراي  Dataدر نرمافزار با ز گردیده و خروجی با اطالعات فوا پرینت گرفته میشود.
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

کلیه مدارك مربوط به سوابق مالی طرح شامل ترازنامههاي حسابرسی شده  -اظهار نامههاي مالیاتی و ترازهاي آزمایشی جزء ضمائم این
گزارش می باشد.
توضیح این که کلیه نسبتها ،نرخها و تجزیه و تحلیلها از روي صورتهاي فوا انجام میگردد.
نسبتهاي مورد نیاز که در جدول جداگانه می بایست تهیه گردد به شرح صفحة بعد است.
 - 6نسبتهای وام دهي:
الف – نقدينگي
 - 1نسبت جاری

= داراییهاي جاري /بدهیهاي جاري

 - 2نسبت آني

= داراییهاي جاري  -موجودي کاال /بدهیهاي جاري

ب  -نيروی مالي
 - 1كل بدهي ها /حقوق صاحبان سهام

= بدهیهاي جاري  +بدهیهاي بلند مدت /حقوا صاحبان
سهام  +بدهیهاي جاري  +بدهیهاي بلند مدت

 - 2بدهي های بلند مدت /حقوق صاحبان سهام

= بدهیهاي بلند مدت  +حصاه* جااري بدهیهااي بلناد مدت/
حقوا صاحبان سهام  +بدهیهاي بلند مدت  +حصه جاري
بدهیهاي بلند مدت

 - 3پوشش دارايي های ثابت

= خالص داراییهاي ثابت /بدهیهاي بلند مدت  +حصه جاري
بدهیهاي بلند مدت

 - 4پوشش اقساط وام

= سود ویژه قبل از مالیات  +هزینه استهالك داراییهاي ثابت
 +هزینه استهالك  +هزیناههاي قبال از بهره بارداري  +هزینه
کارمزد و ساود تضمیان شاده وامهااي بلناد مادت /اقساط
سالیانه بدهیهاي بلند مدت  +هزینه کارمزد و سود تضمین
شده بدهیهاي بلند مدت

ج  -فعاليت
 - 1گردش كاال

= قیمت تمام شده کاالي فروش رفته /متوسط موجودي کاال

 - 2مدت وصول مطالبات

فروش = 365 /فروش روزانه
مطالبات /فروش روزانه = مدت وصول مطالبات (روز)

 - 3گردش داراييها

= فروش خالص /جمع داراییها

* حصه جاري آن قسمت از بدهی هاي بلند مدت است که باید طی یك سال مالی آ تی پرداخت شود.

د  -سودآوری
 - 1بازده فروش

= سود ویژه قبل از مالیات /فروش خالص

 - 2بازده سرمايهگذاری

= ساود ویژه قبل از مالیاات  +هزیناه کارمزد و سود تضمین
شده بدهیهاي بلند مدت /حقوا صاحبان سهام  +بدهیهاي
بلند مدت  +حصه جاري بدهیهاي بلند مدت

 - 3سود ويژه به حقوق صاحبان سهام
 - 4سود ويژه به سرمايه پرداخت شده

= سود ویژه قبل از مالیات /حقوا صاحبان سهام
= سود ویژه قبل از مالیات /سرمایه پرداخت شده

 - 5سود ويژه بعد از ماليات به حقوق

= سود ویژه بعد از مالیات /حقوا صاحبان سهام

صاحبان سهام

 - 7نتيجه و پيشنهاد
الزم به توضیح است کلیه مطالب این بخش بصورت اولیه بوده و مطابق با اصالحات گزارش توجیهی تغییر خواهد کرد .بدین ترتیب نتیجه
و پیشنهاد نهائی متناسب با آخرین اصالحات انجام شده توسط مشاور و سیسستهاي حاکم بر بانك توسط کارشناسان بانك تهیه و جهات
اتخاذ تصمیم به مراجع ذیربط ارائه میشود .بدیهی است مالك عمل جهت انعقاد قرارداداعطاي تسهیالت نتیجه و پیشنهاد منضم به مراجع
ذیربط بانك خواهد بود.
 - 1- 7فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيالت ريالي
شرکت ...............................................در تاریخ .......... ..........تحت شمارة ...............در ادارة ثبت شهرستان ......................به ثبت رسیده است.
هد از تأسیس شرکت ،ایجاد .....................................به منظور تولید ساالنه حداکثر .................................... ...................................می باشد.
براساس پیشبینیهاي انجام شده بهره برداري تجاري از طرح /طرح توسعه از اول ............ماه سال .........آغاز میگردد .بررسیهاي انجام شده
نشان می دهد که سودآوري طرح مطلوب بوده و با افزایش ظرفیت و بازپرداخت اقساط تسهیالت و کاهش هزینههاي مالی افزا یش بیشتري
خواهد یافت.
هزینة کل طرح با در نظر گرفتن ...................میلیون ریال سرمایه در گردش مورد نیاز بالغ بر ....................میلیون ریال خواهد بود که
پیش بینی گردیده است ...........درصد از طریق سرمایه ......،درصد از طریق تسهیالت بلند مدت ..................................... .........به مبلغ.............
میلیون ریال .........،درصد از محل تسهیالت کوتاه مدت .............................................به مبلغ .............میلیون ریال و مابقی ( .........درصد) از محل
جاري شرکاء تأمین گردد.
در صورت تحقق مفروضات و پیشبینی هاي انجام شده در اجراي طرح ،طرح /طرح توسعه مورد بررسی از سودآوري قابل قبول /مناسب/
مطلوب برخوردار خواهد بود و نسبت هاي مالی در وضعیت قابل قبول /مناسب /مطلوب قرار داشته و نرخ بازده داخلی طرح ،با در نظر
گرفتن .......سال عمر مفید ..........درصد برآورد گردیده است.
با توجه به توضیحات فوا پیشنهاد می گردد که با اعطاي تسهیالت به میزان ............میلیون ریال از محل................................................
شامل ..............میلیون ریال تسهیالت مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی و ......... ......میلیون ریال تسهیالت فروش اقساطی مواد
اولیه جهت تأمین هزینههاي طرح و به شرح صفحة بعد موافقت نمایند.

 - 1مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي:
به منظور تأمین قسمتی از هزینه هاي ثابت طرح /طرح توسعه در نظر گرفته شده است که مبلغ ...........میلیون ریال تسهیالت مالی از
محل ........................................................از طریق عقد مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی و با شرایط زیر به
شرکت ..................................................پرداخت شود.
موضوع مشاركت مدني

 :اعطاي تسهیالت ب ه منظور ایجاد ...............................................به
ظرفیت .....................در سال واقع در استان................................
درصد سهمالشركه

مبلغ مشاركت مدني
سهم الشركه نقدی شريک
سهم الشركه بانک (نقدی)
سهم الشركه شريک (غيرنقدی)
نرخ سود بانک
مدت مشاركت مدني
اداره مشاركت مدني

 ..............:میلیون ریال
 ..............:میلیون ریال
 ..............:میلیون ریال
 ..............:میلیون ریال
 .........:درصد در سال
 :از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت .......ماه لغایت بهره برداري تجاري از طرح
 :به عهده شرکت و برداشت از حساب مشترك با اجازه و نظارت بانك خواهد
بود.

نرخ خسارت تأخير تأديه
نوع قرارداد
موارد سهم الشركه غيرنقدی
سود مشاركت مدني

 .........:درصد در سال
 :عادي /رسمی
( :شامل صورت ریز سهمالشرکه غیرنقدي)
 :سهمالشرکه بان ك در مشارکت مدنی در پایان دوره مشارکت به متقاضی
واگ ار شده و پیش بینی شده است که بهاي آن به صورت تقسیطی در قالب
عقد فروش اقساطی از متقاضی دریافت گردد.

پس از تسویه مشارکت مدنی ،سهم الشرکه بانك به قیمت تمام شده به شریك از طریق عقد قرارداد فروش اقساطی فروخته خواهد شد.
بهاي سهمالشرکه بانك با توجه به سودهاي پیش بینی شده از جمله ...........میلیون ریال سود دوران مشارکت به مبلغ ................میلیون ریال
برآورد می گردد که در قالب فروش اقساطی طی .........قسط سه ماهه به شرح جدول زیر بازپرداخت خواهد گردید.

ا رقام :ميليون ريال

سالهای بهرهبرداری

اصل

سود

جمع

 4قسط  9 ،6 ،3و  12ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  21 ،13 ،15و  24ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  33 ،31 ،27و  36ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  45 ،42 ،39و  43ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  57 ،54 ،51و  61ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
جمع
نرخ سود فروش اقساطي  :براساس مصوبات مربوطه در زمان انعقاد قرارداد
نرخ خسارت تأخير تأديه  :براساس مصوبات مربوطه در زمان انعقاد قرارداد
 چنا نچه طرح در مناطق محروم باشد بازپرداخت تسهیالت میتواند با در نظر گرفتن  Cash Flowطرح طوالنیتر باشد.سایر اطالعات و شرایطی که در زمان انعقاد قرارداد بایستی در نظر گرفته شود به شرح زیر میباشد:
نام ،مشخصات ،آدرس

 :شرکت............................. .......................

و تلفن شركت
محل اجرای طرح

 :استان ...............شهرستان ................محل دقیق اجراي طرح.....................
.................................................................

موارد رهن
متعهدين

 :رهن اول بانك بر کلیه داراییهاي ثابت موجود (از قبیل زمین ،ساختمانها ،تأسیسات،
ماشین آالت و تجهیزات) و هر آنچه در آینده در اثر اجراي طرح ایجاد خواهد شد.
 :افراد زیر منفرداً و متضامناً اصل و سود تسهیالت را تضمین نمایند.
آقایان :
خانمها:

 -توضیح این که در مورد سهامداران صغیر والیتاً تعهد اخ میگردد.

جدول راهنمای تأمين سهم الشركه شركاء متناسب با پيشرفت طرح
طرح شركت..............................................................
مشخصات مشاركت مدني:

مبلغ مشاركت مدني

 ................:میلیون ریال

سهمالشركه بانک (نقدی)

 .............. ..:میلیون ریال

سهمالشركه شريک (نقدی)

 ................:میلیون ریال

سهمالشركه شريک (غيرنقدی)

 ................:میلیون ریال
ارقام :ميليون ريال

درصد تحقق هزينهها
در چارچوب طرح

همزمان با
عقد

جمع كل

قرارداد

سهمالشرکهبانك (نقدي)
سهمالشرکه شریك(نقدي)
سهمالشرکه شریك (غیرنقدي)
جمع تجمعی مبلغ مشارکت مدنی

تــوجه:
 - 1در هر مرحله که براساس گزارش نظارتی طرح با افزایش هزینه روبرو شود متقاضی در آن مرحله باید ابتدا نسبت به تأمین
افزایش هزینههاي پیش بینی شده اقدام نماید و پس از صر مبالغ مزبور مجدداً سهم بانك محاسبه و پرداخت شود.
 - 2آخرین پرداخت در پایان دوره مشارکت انجام خواهد شد.
 - 3معموال همزمان با انعقاد قرارداد متقاضی می بایست حدود  31تا  41درصد سهم الشرکه شریك ( نقدي) به حساب مشترك
با بانك واریز نماید.
شرايط مخصوص:
 - 1متقاضی متعهد گردد همزمان با پیشرفت طرح و تا قبل از استفاده کامل از تسهیالت نسبت به افزایش سرمایه( ثبت و پرداخت شده )
تا میزان ...............میلیون ریال اقدام نماید.
 - 2متقاضی متعهد گردد که قبل از استفاده از تسهیالت بانك نسبت به انعق اد قرارداد با یك مؤسسه حسابرسی مستقل عضو جامعة
حسابداران رسمی ایران اقدام نماید .شرکت همواره یك سیستم حسابداري مورد قبول بانك را دایر نموده و حسابها و دفاتر مربوط به
هر سال توسط مؤسسه م کور رسیدگی گردد و نسخهاي از گزارش حسابرسی شده را به بانك ارائه نماید.
 - 3هرگونه توسعة تأسیسات و پرداخت سود سهام مازاد بر حدود قانونی ،تا زمان پایان بازپرداخت کلیة اقساط تسهیالت منوط به کسب
اجازه قبلی و کتبی بانك باشد.
 - 4ایجاد هرگونه تعهد جدید منوط به کسب اجازه قبلی و کتبی این بانك خواهد بود.
 - 5شرکت متعهد گردد که هرگونه افزایش در هزینههاي طرح را شخصاً تأمین نماید.
 - 6خرید ماشین آالت داخلی و خارجی موضوع این گزارش از طریق گشایش اعتبار در بانك صنعت و معدن صورت گیرد.

 - 7متقاضی متعهد گردد قبل از انعقاد قرارداد تسهیالت نسبت به انعقاد قرارداد و معرفی مشاور مورد تأیید بانك جهت نظارت بر کلیة
عمل یات اجرایی (کنترل پروژه) اقدام نماید.
 - 3به وجوهی که تحت عنوان وام سهامداران جهت تأمین بخشی از هزینههاي طرح در نظر گرفته شده است هیچگونه سودي تعلق
نخواهد گرفت و بازپرداخت آن مؤخر بر بازپرداخت کلیه تسهیالت خواهد بود.
 - 9متقاضی مطابق جدول راهنماي تأمین سهمالشرکة شرکاء ،سهم الشرکة خود را به حساب مشترك نزد این بانك واریز نماید ،بدیهی
است مبلغ م کور با نظارت این بانك صر تأمین هزینههاي ثابت طرح خواهد شد.
 - 11متقاضی موظف است شرایط الزم براي بازدید کارشناسان ناظر بانك و همچنین کارشناسان شرکتهاي مشاور نظارتی را از طرح
مهیا نماید.
 - 11متقاضی تسهیالت موظف به رعایت مفاد قانون مدیریت پسماندها مصوب مورخ  1333 /3 /17مجلس شوراي اسالمی وآئیننامههاي
اجرایی ذیربط در(بازیافت /دفن بهداشتی /زباله سوزي) پسماند ناشی از فعالیت (صنعتی /معدنی /سایر) و همچنین عهدهدار تأمین
هزینههاي مر بوط به آن می باشد.
 - 12حداکثر مدت اعتبار مصوبه براي انعقاد قرارداد از تاریخ ابال ،به متقاضی  45روز می باشد.
 - 13متقاضی موظف به نصب تابلوي مناسب مبنی بر مشارکت با بانك صنعت و معدن در محل اجراي طرح میباشد.
 - 14متقاضی موظف است تا تسویه حساب کامل با بانك گردش مالی طرح مصوب را از طریق شعب بانك صنعت و معدن معمول دارد.
 - 15ظرفیت جواز تأسیس از ......................محصول در سال به ......................در سال افزایش یابد.
 - 16متقاضی متعهد است هنگام اجراي طرح به مدیریت امور نظارت و پی گیري طرحها نسبت به تعیین ساخت ار اجرایی طرح و عنداللزوم
معرفی مشاوران اجرایی و پیمانکاران با هماهنگی مدیریت مزبور اقدام نماید.
 - 2فروش اقساطي مواد اوليه:
به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز طرح براي خرید مواد اولیه پیشنهاد می گردد مبلغ ...............میلیون ریال تسهیالت مالی از
محل .......................................... ....از طریق قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه در اختیار شرکت ................ .............................قرار گیرد.
ضمناً هیچگونه پیش دریافتی از متقاضی در نظر گرفته نشده است.
نوع و میزان مواد اولیه با درخواست شرکت و موافقت ریاست شعبة مربوطه خواهد بود.
مبلغ فروش اقساطي

 ..................:میلیون ریال

سود فروش اقساطي

 ......:درصد در سال

خسارت تأخير تأديه

 ......:درصد در سال

نحوة پرداخت

 :بهاي فروش اقساطی مواد اولیه با توجه به سودهاي منظور شده براي بانك
مبلغ ...... .....میلیون ریال برآورد گردیده و پیشنهاد میشود طی .....قسط به شرح

تاريخ قرارداد فروش اقساطي

جدول زیر بازپرداخت گردد.
 .......:ماه سال .....( .........ماه قبل از بهره برداري تجاري از طرح)

نوع قرارداد

:

ارقام :ميليون ريال
سالهای بهرهبرداری

اصل

سود

جمع

 4قسط  9 ،6 ،3و  12ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  21 ،13 ،15و  24ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  32 ،31 ،27و  36ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
جمع
سایر اطالعات و شرایطی که در زمان انعقاد قرارداد با یستی در نظر گرفته شود به شرح زیر میباشد:
نام ،مشخصات

 :شرکت....................................................

و آدرس شركت
محل اجرای طرح

 :استان ..................شهرستان ..................آدرس دقیق محل اجراي طرح
................................. ................................

موارد رهن

 :رهن اول بانك بر کلیه داراییهاي ثابت موجود (از قبیل زمین ،ساختمانها ،تأسیسات،
ماشین آالت و تجهیزات) و هر آنچه در آینده در اثر اجراي طرح ایجاد خواهد شد.

متعهدين

 :افراد زیر منفرداً و متضامناً اصل و سود تسهیالت را تضمین نمایند.
آقایان :
خانمها:

 توضیح این که در مورد سهامداران صغیر والیتاً تعهد اخ میگردد. - 2- 7فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيالت ارزی
هد از اجراي طرح شرکت ................................................تولید .. ................................به ظرفیت حداکثر ...............در سال می باشد.
منظور از تهیه گزارش حاضر ،بررسی درخواست شرکت جهت دریافت مبلغ ...........................ارز مورد نظر تسهیالت ارزي از محل حساب
ذخیره ارزي در رابطه با تأمین بخشی از هزینههاي خرید ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز طرح می باشد.
هزینه هاي ارزي طرح حدود ..................ارز مورد نظر می باشد که پیشنهاد شده مبلغ .......................ارز مورد نظر معادل .................میلیون ریال
(حدود ............درصد) از آن جهت تأمین بخش از نیازهاي ارزي طرح در اختیار شرکت قرار گیرد.
براساس بررسی هاي انجام شده ،کل هزینه طرح با در نظر گرفتن مبلغ ...............میلیون ریال سرمایه در گردش معادل مبلغ ................میلیون
ریال پیش بینی شده است که مبلغ ..............میلیون ریال از طریق سرمایه ( .........درصد) ................،میلیون ری ال از طریق تسهیالت ارزي
پیشنهادي و اعتبار سود دوران مشارکت ( .........درصد) و مبلغ ................میلیون ریال از طریق جاري سهامداران ( .........درصد ) تأمین خواهد
شد.
نرخ سود تسهیالت ارزي ........درصد در نظر گرفته شده است.
تسهیالت ارزي پیشنهادي در تاریخ ..................... ...براساس نرخ برابري ارز مورد نظر ...............ریال محاسبه گردیده است.
براساس بخشنامه شماره الف 263 /مورخ  1331 /1 /29بانك مرکزي جمهوري اسالمی ایران سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیالت به
حساب متقاضی منظور گردیده و در دوره بازپرداخت تسه یالت ارزي به اقساط مساوي از متقاضی دریافت گردد.

در صورت تحقق مفروضات و پیشبینی هاي انجام شده در اجراي طرح ،طرح مورد بررسی از سودآوري مناسب /قابل قبول /مطلوب
برخوردار خواهد بود و نسبت هاي مالی در وضعیت قابل قبول /مطلوب /مناسب قرار داشته و نرخ بازده داخلی طرح با در نظر گرفتن..........
سال عمر مفید .........درصد برآورد گردیده است.
با توجه به توضیحات فوا به هیئت مدیره محترم بانك /شوراي اعطاي تسهیالت به طرحهاي متوسط /بزرگ پیشنهاد میگردد که با اعطاي
تسهیالت ارزي جهت تأمین قسمتی از هزینههاي ثابت طرح و به شرح صفحة بعد موافقت نمایند.
مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي:
به منظور تأمین قسمتی از هزینه هاي طرح در نظر گرفته شده است که مبلغ .........................یورو /دالر جهت خرید بخشی از ماشینآالت و
تجهیزات طرح ،از طریق عقد قرارداد مشارکت مدنی قابل تبدیل به ف روش اقساطی از محل حساب ذخیره ارزي و با شرایط زیر در اختیار
شرکت .............................قرار گیرد.
موضوع مشاركت مدني

 :اعطاي تسهیالت به منظور تولید ...................به ظرفیت عملی
حداکثر .....................در سال در محل کارخانه واقع در استان............... .....
شهرستان..........................................
درصد سهمالشركه

مبلغ مشاركت مدني

 ..................:ارز مورد نظر و .............میلیون ریال

سهم الشركه بانک (نقدی)

 .............. ....:ارز مورد نظر ،معادل ..............میلیون ریال

سهم الشركه شريک (نقدی)

 ..................:میلیون ریال

سهم الشركه شريک (غيرنقدی)

 ..................:میلیون ریال
 :از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت .......ماه لغایت بهرهبرداري تجاري از طرح

اداره مشاركت مدني

 :به عهده شرکت ............................................میباشد.

سود مشاركت مدني

 .......:درصد در سال
 :سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیالت محاسبه و به حساب گیرنده

مدت مشاركت مدني

پرداخت سود مشاركت مدني

تسهیالت منظور و در دوره ب ازپرداخت به اقساط مساوي همراه اقساط اصل و
جريمه تأخير تأديه

سود بازپرداخت از گیرنده تسهیالت وصول گردد.
 :سود مشارکت مدنی به اضافه یك درصد

نوع قرارداد

 :رسمی /عادي

اقالم سهم الشركه غيرنقدی

( :صورت ریز سهمالشرکه غیرنقدي قید شود)

بهاي سهما لشرکه بانك با توجه به سودهاي منظور شده براي بانك به مبلغ .......................یورو برآورد میگردد که با توجه به نقدینگی
شرکت در نظر گرفته شده است که مبلغ فروش اقساطی طی .......قسط شش ماهه و به شرح جدول زیر بازپرداخت گردد.
ارقام :ميليون ريال
تاريخ سررسيد

اصل

سود

سود تسهيالت ارزی در
دوران اجرای طرح

جمع كل

 2قسط  6و  12ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  13و  24ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  31و  36ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  42و  43ماه پس از
بهرهبرداري تجاري از طرح
 2قسط  54و  61ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
جمع

نرخ خسارت فروش اقساطي  :براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد
نرخ خسارت تأخير تأديه
-

 :براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد

چنانچ ه طرح در منطقه محروم واقع است بازپرداخت براساس  Cash Flowطرح میتواند طوالنیتر گردد به هر صورت با احتساب
زمان اجراي پروژه نباید از  11سال تجاوز نماید.

سایر اطالعات و شرایطی که در زمان انعقاد قرارداد بایستی در نظر گرفته شود به شرح زیر میباشد:
نام ،مشخصات ،آدرس

 :شرکت...................................................

و تلفن شركت
محل اجرای طرح
موارد رهن يا جايگزين

:
 :رهن اول بانك بر کلیه داراییهاي ثابت موجود شرکت (از قبیل زمین ،ساختمانها،
ماشین آالت و تجهیزات ،تأسیسات و غیره) و هر آنچه در آینده در محل اجراي طرح

متعهدين

به وجود آید.
 :افراد زیر منفرداً و متضامناً بازپرداخت اصل و سود تسهیالت مالی پیشنهادي توسط
بانك براي شرکت را تعهد نمایند.
آقایان :
خانمها:

ريسک

 :هرگونه ریسك ارزي و همچنین هر نوع تعهدي که در نتیجه تغییرات نرخ ارز در
آینده به وجود آید بر عهده شرکت خواهد بود.

نحوة بازپرداخت

 :بازپرداخت کلیه مطالبات بانك اعم از اصل تسهیالت ،سود متعلقه ،خسارت و
جرایم تأخیر و غیره صرفاً با ارز صورت خواهد گرفت.

هزينة تعهدات

 :به موجب تبصره بند  3اطالعیه شماره  61 /1217مورخ  1379 /12 /25بانك
مرکزي پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهیالت
ارزي هزینه تعهد به میزان یك هشتم درصد در سال تعلق میگیرد که می بایست
هر شش ماه یك بار توسط بانك محاسبه و از متقاضی وصول گردد.

راهنمای تأمين سهمالشركه شركاء متناسب با پيشرفت طرح
طرح شركت.......................................................
مشخصات مشاركت مدني:
مبلغ مشاركت مدني

 .............:میلیون ریال ( ................ارز مورد نظر و ...........میلیون ریال)

سهم الشركه بانک (نقدی)

 .............:م یلیون ریال ( ................ارز مورد نظر)

سهم الشركه شريک (نقدی)

 .............:میلیون ریال

سهم الشركه شريک (غيرنقدی)

 .............:میلیون ریال
همزمان با

همزمان با عقد

..........

قرارداد
درصد تحقق هزينه ها در چارچوب طرح
م يليون
ريال

جمع

ظهرنويسي
اسناد.......

ارز
مورد
نظر

ميليون
ريال

ارز
مورد
نظر

ميليون
ريال

ارز
مورد
نظر

ميليون
ريال

ارز
مورد
نظر

سهمالشرکه بانك (نقدي)
سهمالشرکه شریك (نقدي)
سهمالشرکه شریك (غیرنقدي)
جمع تجمعی (کل مبلغ مشارکت
مدنی تحقق یافته)
توجه:
 - 1در هر مرحله که براساس گزارش نظارتی طرح با افزایش هزینه روبرو شود متقاضی در آن مرحله باید ابتدا نسبت به تأمین
افزایش هزینه هاي طرح اقدام نماید و پس از صر مبالغ مزبور مجدداً سهم بانك محاسبه و پرداخت شود.
 - 2مبلغ ارزي جدول فوا صر هزینههاي ارزي (گشایش اعتبار و پرداختهاي خرید ماشینآالت) میشود.
شرايط مخصوص:
 - 1متقاضی متعهد گردد همزمان با پیشرفت طرح و تا قبل از ظهرنویسی اسناد ماشین آالت نسبت به افزایش سرمایه تا میزان..................
میلیون ریال اقدام نماید.
 - 2متقاضی متعهد گردد که قبل از استفاده از تسهیالت بانك نسبت به انعقاد قرارداد با یك مؤسسه حسابرسی مستقل عضو جامعة
حسابداران رسمی ایران اقدام نماید .شرکت همواره یك سیستم حسابداري مورد قبول بانك را دایر نموده و حسابها و دفاتر مربوط به
هر سال توسط مؤسسه م کور رسیدگی گردد و نسخهاي از گزارش حسابرسی شده به بانك ارائه نماید.

 - 3هرگونه تأسیسات و پرداخت سود سهام مازاد بر حدود قانونی ،تا زمان پایان بازپرداخت کلیه اقساط تسهیالت منوط به کسب اجازه
قبلی و کتبی بانك باشد.
 - 4ایجاد هرگونه تعهد جدید منوط به کسب اجازه قبلی و کتبی این بانك خواهد بود.
 - 5شرکت متعهد گردد که هرگونه افزایش در هزینههاي طرح را شخصاً تأمین نماید.
 - 6خرید ماشین آالت داخلی و خارجی موضوع این گزارش از طریق گشایش اعتبار در بانك صنعت و معدن صورت گیرد.
 - 7متقاضی متعهد گردد قبل از انعقاد قرارداد تسهیالت نسبت به انعقاد قرارداد و معرفی مشاور مورد تأیید بانك جهت نظارت بر کلیة
عملیات اجرایی (کنترل پروژه) اقدام نماید.
 - 3به وجوهی که تحت عنوان وام سهامداران جهت تأمین بخشی از هزینههاي طرح در نظر گرفته شده است هیچگونه سودي تعلق
نخواهد گرفت و بازپرداخت آن مؤخر بر بازپرداخت کلیة تسهیالت خواهد بود.
 IEI - 9به عنوان نهاد بازرسی در پروفرم خر ید ماشینآالت پیش بینی شود.
 - 11اعطاي تسهیالت پیشنهادي از محل حساب ذخیره ارزي منوط به فراهم بودن امکان استفاده از حساب م کور در زمان انعقاد
قرارداد است.
 - 11متقاضی مطابق جدول راهنماي تأمین سهمالشرکة شرکاء ،سهمالشرکه خود را به حساب مشترك نزد این بانك واریز نماید ،بدیهی
است مبلغ م کور با نظارت این بانك صر تأمین هزینههاي ثابت طرح خواهد شد.
 - 12متقاضی موظف است شرایط الزم براي بازدید کارشناسان ناظر بانك و همچنین کارشناسان شرکتهاي مشاور نظارتی را از طرح مهیا
نماید.
 - 13متقاضی تسهیالت موظف به رعایت مقاد قانون مدیریت پسماندها مصوب مورخ  1333 /3 /17مجلس شوراي اسالمی و آئیننامههاي
اجرایی ذیربط در (بازیافت /دفن بهداشتی /زباله سوزي) پسماند ناشی از فعالیت (صنعتی /معدنی /سایر) و همچنین عهدهدار تأمین
هزینههاي مربوط به آن می باشد.
 - 14حداکثر مدت اعتبار مصوبه براي ان عقاد قرارداد از تاریخ ابال ،به متقاضی  45روز می باشد.
 - 15متقاضی موظف به نصب تابلوي مناسب مبنی بر مشارکت با بانك صنعت و معدن در محل اجراي طرح میباشد.
 - 16متقاضی موظف است تا تسویه حساب کامل با بانك ،گردش مالی طرح مصوب را از طریق شعب بانك صنعت و معدن معمول دارد.
 - 17متقاضی متعهد است هنگام ارجاع طرح به مدیریت امور کنترل و پی گیري طرحها نسبت به تعیین ساختار اجرایی طرح و عنداللزوم
معرفی مشاوران اجرایی و پیمانکاران با هماهنگی مدیریت مزبور اقدام نماید.
در صورتی که میزان تسهیالت ارزي از  5 /-میلیون یورو بیشتر باشد شرط زیر اضافه میگردد.
 - 13ماشین آالت طرح از طریق برگزاري مناقصه بینالمللی و از سازندگان اصلی ماشین آالت و در صورت عدم امکان از طریق
 TRADERهاي صاحب نام دنیا و مورد تأیید بانك خریداري شود .همین گشایش اعتبار اسنادي خرید ماشینآالت منوط به ارائه
گزارش تفصیل ی برگزاري مناقصه و نتیجه آن باشد.

(در مورد طرح هايي كه تسهيالت آنها ارزی بوده و نرخ سود آنها « Libor + 2متغير» ميباشد)

مشاركت مدني:
به منظور تأمین قسمتی از هزینه هاي طرح در نظر گرفته شده است که مبلغ ................ارز مورد نظر جهت خرید ماشینآ الت و تجهیزات
طرح ،از طریق عقد قرارداد مشارکت مدنی از محل حساب ذخیره ارزي و با شرایط زیر در اختیار شرکت .............................................قرار گیرد.
موضوع مشاركت مدني

 :اعطاي تسهیالت به منظور اجراي .......... ..............................................به
ظرفیت..............................

در

سال

در

محل

کارخانه

واقع

در

استان.................................................................................................................
درصد سهمالشركه
مبلغ مشاركت مدني

 .................:ارز مورد نظر و ............................میلیون ریال

سهم الشركه بانک (نقدی)

 ..................:ارز مورد نظر ،معادل ..................میلیون ریال

سهم الشركه شريک (نقدی)

 .....................:میلیون ریال

سهم الشركه شريک (غيرنقدی)

 .....................:میلیون ریال

مدت مشاركت مدني

 :از زمان عق د قرارداد به مدت .....ماه لغایت شروع بهره برداري تجاري از طرح

اداره مشاركت مدني

 :به عهده شرکت ....................................................می باشد.

سود مشاركت مدني

 :الیبور ارز مورد نظر به اضافه  2درصد

نوع قرارداد

 :رسمی /عادي

پرداخت سود مشاركت مدني

 :سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیالت محاسبه و به حساب گیرنده تسهیالت
منظور و در دوره بازپرداخت به اقساط مساوي همراه اقساط اصل و سود
بازپرداخت از گیرنده تسهیالت وصول گردد.

جريمه تأخير تأديه

 :سود مشارکت مدنی به اضافه یك درصد

موارد سهم الشركه غيرنقدی

( :ریز سهمالشرکه غیرنقدي قید شود)

شريک

همزمان با تسویه مشارکت مدنی ،سهم مشاع بانك در دارایی هاي ایجاد شده ناشی از مشارکت مدنی به روش تدریجی و مطابق جدول
اعالمی به شرکت واگ ار میشود.

جدول اقساط بازپرداخت تسهیالت طی  11قسط شش ماهه در نظر گرفته شده است و هر ......ماه براساس نرخ الیبور جدید تعدیل خواهد
شد.
ارقام :ارز مورد نظر
سود تسهيالت
تاريخ سررسيد

اصل

سود

ارزی در دوران

جمع كل

اجرای طرح

 2قسط  6و  12ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  13و  24ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  31و  36ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  42و  43ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  54و  61ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
جمع
 - 3- 7فرم نتيجهگيری طرحهای فاقد توجيه
شرکت ................... ............................در شهرستان ...............مشغول فعالیت بوده که هم اکنون در حال انتقال کارخانه از این شهر
به ..........................................................................می باشد و این انتقال تقریباً صورت گرفته است .همچنین پس از انتقال واحد و احداث
ساختمانهاي جدید ،شرکت قصد دارد ماشین آالت فرسوده را از خط تولید خارج و ماشین آالت جدید از کشور ...................خریداري نماید.
هد از اعطاي تسهیالت بانك به شرکت م کور پوشش بخشی از هزینه هاي ثابت طرح شامل تأسیسات و تجهیزات و نیز خرید
ماشینآالت جد ید میباشد.
هزینههاي مورد نیاز پیش بینی شده بالغ بر .....................میلیون ریال پیش بینی شده که از این رقم حدود ...................میلیون ریال آن بابت
هزینه هاي ثابت طرح ،حدود ..................میلیون ریال آن هزینه قبل از بهره برداري و معادل ........... .........میلیون ریال سرمایه در گردش و
مابقی معادل ...................میلیون یال بابت هزینه تعدیل نیروي انسانی می باشد.
از ارقام فوا معادل حدود .......درصد کل سرمایه گ اري آن از سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ..........،درصد از محل تسهیالت بلند مدت
و مابقی معادل ..........درصد از محل منابع داخلی ناشی از فروش دارایی (زمین) و ذخایر شرکت تأمین میگردد.
توضیح الزم این که شرکت موظف گردیده که زیان انباشته خود و همچنین هزینههاي تعدیل نیرو را از محل فروش دارایی زمین (واقع در
داخل )....................تأمین کرده و مابقی آن نیز از محل افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده تأمین نماید.
بررسیهاي انجام شده نشان می دهد که نتیجه عملیات شرکت در سالهاي ..........لغایت ...........منجر به زیان عملیاتی گردیده و در سالهاي
بعد شرکت موفق به کسب سود ناچیزي میگردد و همچنین در طی سالهاي .......... .لغایت ...........عملیات شرکت قادر به پوشش زیان
سنواتی نبوده و سپس سودآوري اندکی در حسابها مشاهده خواهد شد.
پیش بینی گردش وجوه نقدي نشان می دهد که با توجه به سودآوري اندك ،شرکت با کسري انباشته مواجه بوده و تا پایان پیشبینیهاي
مالی ,قادر به پوشش کسري م کور نخواهد بود.
با توجه به توضیحات فوا ،پرداخت تسهیالت به شرکت فوا فاقد توجیه مالی می باشد.

فرم نتيجهگيری طرحهای فاقد توجيه
نتيجهگيری
شرکت ..................................................در سال ...........در اداره ثبت شرکتهاي استان ....... .....به ثبت رسید و در .........ماه سال ...........پ یرفته
شد و از ..........ماه سال ...........به .................انتقال یافت.
شرکت در اواخر سال ..........تولید آزمایشی را آغاز نمود و در سال ...........به مرحلة بهره برداري رسید.
ظرفیت اسمی تولید براساس پروانة بهره برداري سالیانه تعداد ......................بوده که براساس زمان سنجی و کارشناسی مجدد به تولید
اسمی .....................در سال تصحیح شده است.
نتیجه عملیات شرکت در طی سالهاي گ شته منت به زیان ناویژه بوده که نهایتاً سبب گردیده که زیان انباشته شرکت در پایان سال
مالی ..............به مبلغ .....................میلیون ریال معادل ........برابر سرمایه گردد و شرکت در حال حاضر مشمول ماده ................. ....می باشد.
همچنین همانگونه که در سابقة مالی شرکت توضیح داده شده است نسبتهاي مالی شرکت از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نیاز به
اصالح ساختار مالی به خوبی مشهود میباشد.
سازمان برنامه ریزي استان .............در سال .........طی نامه شماره ...................مبلغ .................میلیارد ریال تسهیالت از
محل .......................................به شرکت فوا اختصاص داد که پس از انجام بررسیهاي الزم با توجه به درخواست شرکت مبنی بر تأمین
سرمایه در گردش مورد نیاز پرداخت تسهیالت فاقد توجیه بوده و طی گزارشی به شوراي محترم تسهیالت تصمیمگیري در این مورد
مسکوت گ ارده شده ،سپس شرکت در سال ..........از طریق شرکت .......................... .....به بخش خصوصی واگ ار گردید .در ............ماه...........
بررسی پرداخت تسهیالت جهت بازسازي طرح در دستور کار این مدیریت قرار گرفت.
در جلسه شوراي اعطاي تسهیالت مورخ .........................با توجه به عدم وجود منابع از محل ...................................... ..........تخصیص منابع
از .....................................تغییر نمود.
براساس پیشبینیهاي انجام شده بهره برداري از طرح بازسازي و تکمیل از ........................آغاز خواهد گردید.
بررسیهاي انجام شده نشان میدهد که پس از ات مام بازسازي و نیز نتیجه عملیات منت به زیان ناویژه میگردد و این روند تا پایان
سال ........ادامه می یابد ولیکن زیان ویژه تا پایان پیشبینیهاي انجام شده همچنان ادامه می یابد.
ال نیز توضیح داده شد شرکت در ..................معادل .. ..............میلیون ریال زیان انباشته داشته که طی دو سال.............
همانگونه که قب ً
و .............معادل ....................میلیون ریال دیگر به آن افزوده می گردد و نهایتاً زیان انباشته معادل ......................میلیون ریال خواهد شد
بنابراین با توجه به مشمولیت شرکت به ماده ........................ .....نیاز به اصالح ساختار مالی از طریق کاهش سرمایه و سپس افزایش سرمایه
مشهود می باشد که منابع مورد نیاز جهت این اصالحات حدود .............میلیارد ریال می باشد.
از سوي دیگر با توجه به سررسید موافقت نامه فی مابین شرکت ....... .....................و شرکت ..............................مبنی بر تسویه بدهی در............
ماه سال ...........شرکت نیاز به ....................میلیون ریال دیگر داشته بنابراین با توجه به جدول نحوة تأمین منابع به منظور اجراي طرح عالوه
بر ..............میلیارد ریال تسهیال ت نیاز به تأمین حدود ...............میلیارد ریال منابع از سوي شرکت می باشد .این در حالی است که هیچگونه
بازیافتی جهت تسهیالت سررسید گ شته و همچنین بستاناران در نظر گرفته نشده است.
بررسیهاي انجام شده نشان میدهد که  NPVو نرخ بازده داخلی طرح منفی می باشد.
ب ا توجه به توضیحات فوا و عملکرد سود و زیان بازپرداخت تسهیالت امکانپ یر نبوده و پرداخت تسهیالت فاقد توجیه می باشد.

نکاتي كه در مورد عقود بايد در نظر گرفته شود:
 - 1ترتیب عقود به نحوي باشد که تقدم و تأخر آن مشخص باشد.
 - 2در صورتی که بخش سهمالشرکه غیرنقدي شریك در چند عقد تقسیم میشود ریز داراییهاي تقسیم شده مشخص باشد.
 - 8موارد مورد نياز جهت تنظيم قرارداد
موارد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد طبق صفحات پیوست می بایستی توسط مشاورین تکمیل گردد.
قرارداد مشاركت مدني:
 - 1نام کامل و صحیح شرکت....................
 - 2نوع قرارداد (عادي /رسمی).................
 - 3مبلغ و درصد سهمالشرکه نقدي بانك...................
 - 4مبلغ و درصد سهمالشرکه نقدي شریك...............
 - 5درصد و موارد سهمالشرکه غیرنقدي شریك (شرح کامل موارد)..................
توضيح :از آنجایی که کلیه موارد سهمالشرکه غیرنقدي شرکت در رهن بانك قرار خواهد گرفت ،مشخصات کامل اموال ضرورت دارد (در
مورد زمین ،مشخصات ثبتی پالك ،در وسائط نقلیه ،شماره شهربانی و)...
 - 6موضوع مشارکت مدنی.....................
 - 7مدت مشارکت و تاریخ بهره برداري..................
 - 3نرخ خسارت تأخیر تأدیه....................................
 - 9نرخ سود ) (Liborو خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهاي ارزي و تعیین یك مرحلهاي بودن یا دو مرحلهاي بودن
قرارداد..................................
توضيح :در تسهیالت با سود ثابت قراردادها حتماً باید دو مرحلهاي باشد (مثل بخش نساجی و سیمان).
 - 11مح ل اجراي طرح
 - 11موارد رهن( :تصریح به رهن اول یا رهن مشترك)...............
موارد وثيقه و
تضمينات

الف) ترهین محل اجراي طرح یا وثیقه خارج از طرح با ذکر نحوه و میزان پوشش تضمینات...............
ب ) ذکر ترهین ملك یا اخ قائم مقامی محل اجراي طرح و یا تعهد به رهن................
ج ) شرح ساختمانها و تأسیسات...................
د ) شرح ماشینآالت :ماشین آالت و وسائط نقلیه با ذکر شماره شهربانی................
 - 11تضمینات( :سفته ،ضمانت نامه بانکی ،چك یا سهام و ...و تضمین مبلغ و ارزش آن و تعیین این که
ما به ازاي چه مقدار از مطالبات بانك قرار میگیرد.

 - 12متعهدین:
الف) مشخصات اشخاص حقیقی به ضمیمه کپی شناسنامه...............
ب ) مشخصات اشخاص حقوقی برابر روزنامه رسمی.....................
 - 13راهنین :در صورتی که اشخاص حقوقی باشند برابر روزنامه رسمی................
 - 14ذکر منبع یا منابع پرداخت تسهیالت..........................
 - 15ذکر مهلت براي ارائه گواهی مالیاتی در موارد خاص..........................

 - 16تاریخهاي اقساط بازپرداخت در تسهیالت ارزي..................................
 - 17سایر مدارك و تعهدات الزم حسب شرایط خاص (مجوز بانك مرکزي ،محیط زیست ،قرارداد مشاوره ،قرارداد بیمه و)...
 - 13مبلغ افزایش سرمایه شرکت در صورت لزوم....................
 - 19تاریخ اعتبار مصوبه :جهت شرکتهایی که مراجعه نمیکنند یا پیگیري نمیکنند........................
قرارداد سلف:
 - 1نام کامل و صحیح شرکت و نوع آن ،برابر روزنامه رسمی کشور.........................
 - 2کاالي مورد معامله (مشخصات کامل اعم از نوع ،جنس ،وزن ،مدل ،مقدار و)...
 - 3نوع عقد (عادي یا رسمی)...................
 - 4تاریخ تحویل کاال.................................
 - 5بهاي مورد معام له (قیمت نقدي)....................
 - 6محل تحویل کاال (نشانی کامل).....................
 - 7نرخ خسارت تأخیر روزانه............................
 - 3موارد رهن( :تصریح به رهن اول یا رهن مشترك).............................
الف) ترهین محل اجراي طرح ی ا وثیقه خارج از طرح با ذکر نحوه و میزان پوشش تضمینات...............
موارد
وثيقه و
تضمينات

ب ) ذکر ترهین ملك یا اخ قائم مقامی محل اجراي طرح و یا تعهد به رهن..............
ج ) شرح ساختمانها و تأسیسات.................
د ) شرح ماشینآالت :ماشینآالت و وسائط نقلیه با ذکر شماره شهربانی..............
 - 9تضمینات( :سفته ،ضمانت نامه بانکی ،چك یا سهام و ...و تضمین مبلغ و ارزش آن و تعیین این که
ما به ازاي چه مقدار از مطالبات بانك قرار میگیرد.

 - 11میزان تعهد فروشنده در حالتی که مورد معامله به قیمتهاي پیش خرید شده به فروش نرسد یا به هر دلیل کاهی یابد...............
 - 11ذکر مهلت براي ارائه گواهی مالیاتی در موارد خاص.........................
 - 12تعیین منبع یا منابع اعطاي تسهیالت..........................
 - 13متعهدین:
الف) مشخصات اشخاص حقیقی به ضمیمه کپی شناسنامه...............
ب ) مشخصات اشخاص حقوقی برابر روزنامه رسمی.....................
 - 14ذکر راهنین در صورتی که اشخاص حقوقی باشند برابر روزنامه رسمی................
 - 15سایر مدارك و تعهدات الزم م کور حسب شرایط خاص (بانك مرکزي ،محیط زیست ،عقد مشاوره ،بیمه و)...
 - 16میزان افزایش سرمایه در صورت لزوم......................
 - 17مدت اعتبار مصوبه جهت شرکتهایی که مراجعه نمیکنند......................
قرارداد جعاله (عامليت) برای تسهيالت فاينانس
 - 1نام کامل و صحیح شرکت و نوع آن ،برابر روزنامه رسمی کشور.........................
 - 2تاریخ قرارداد (اصو ًال میالدي است) منعقده با بانك خارجی....................................
 - 3مبلغ تسهیالت اعتباري نام بانك خارجی...............................
 - 4مبلغ تسهیالت معادل چند درصد هزینه طرح می باشد...........................

 - 5جدول بازپرداخت اصل به تاریخهاي میالدي و شمسی.......................
 - 6جدول سود و کارمزد (به میالدي و شمسی و مبلغ).............................
 - 7درصد کارمزد........................
 - 3حداکثر زمان جهت استفاده از تسهیالت اعتباري..................................
 - 9مدت اجراي طرح و زمان بهره برداري..............................
 - 11نرخ خسارت تأخیر تأدیه..........................
 - 11درصد هزینه تعهد نسبت به مبلغ استفاده نشده....................................
 - 12موارد رهن:
الف) محل اجراي طرح یا وثیقه خارج از طرح با ذکر نحوه و میزان پوشش تضمینات...............
موارد
وثيقه و
تضمينات

ب ) قائم مقامی یا تعهد به رهن................
ج ) شرح ساختمانها و تأسیسات...................
د ) شرح ماشینآالت :ماشین آالت و وسائط نقلیه با ذکر شماره شهربانی................
 - 13تضمینات( :سفته ،ضمانت نامه بانکی  ،چك یا سهام و ...و تضمین مبلغ و ارزش آن و تعیین این که

ما به ازاي چه مقدار از مطالبات بانك قرار میگیرد.
توضيح :در صورتای که تضمیناات قارارداد مجماوع سفتاه و اسنااد تجااري و وثائق منقاول و غیرمنقول باشد ذکر این که تضمینات به
طور تفکیك (اسناد تجاري ،اموال مورد رهن) بابت چه مبلغ از تسهیالت است ضروري است.
 - 14متعهدین:
الف) مشخصات اشخاص حقیقی......................
ب ) مشخصات اشخاص حقوقی.....................
 - 15راهنین در صورتی که اشخاص حقوقی باشند برابر روزنامه رسمی......................
 - 16اعطاي مهلت براي ارائه گواهی مالیاتی عنداللزوم....................
 - 17سایر مدارك و تعهدات الزم که متقاضی می بایست قبل از انعقاد قرارداد ارائه نماید (مجوز است بانك مرکزي ،محیط زیست ،عقد
مشاوره ،بیمه و)...
 - 13اعتبار مصوبه......................
قرارداد جعاله
(در وجوه اماني از قبيل مواد  68و  67قانون برنامه سوم)....
 - 1نام کامل و صحیح شرکت و نوع آن ،برابر روزنامه رسمی کشور.........................
 - 2نوع عقد (رسمی یا عادي)...................
 - 3موضوع قرارداد...................................
 - 4مدت اجراي قرارداد.............................
 - 5مبلغ تسهیالت.......................................
 - 6مبلغ بازپرداخت و اقساط آن..........................
 - 7نرخ کارمزد..........................
 - 3نرخ خسارت تأخیر تأدیه................................
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 - 9موارد رهن( :تصریح به رهن او ل یا رهن مشترك)..................
موارد
وثيقه و
تضمينات

الف) ترهین محل اجراي طرح یا وثیقه خارج از طرح با ذکر نحوه و میزان پوشش تضمینات...............
ب ) ذکر ترهین ملك یا اخ قائم مقامی محل اجراي طرح و یا تعهد به رهن................
ج ) شرح ساختمانها و تأسیسات...................
د ) شرح ماشینآالت :ماشین آالت و وسائط نقلیه با ذکر شماره شهربانی................
 - 13تضمینات( :سفته ،ضمانت نامه بانکی ،چك یا سهام و ...و تضمین مبلغ و ارزش آن و تعیین این که
ما به ازاي چه مقدار از مطالبات بانك قرار میگیرد.

 - 11پیوستهاي قرارداد
 - 12متعهدین:
الف) مشخصات اشخاص حقیقی به ضمیمه کپی شناسنامه.................
ب ) مشخصات اشخاص حقوقی برابر روزنامه رسمی.......................
 - 13راهنین در صورتی که راهن یا راهنین اشخاص حقوقی باشند برابر روزنامه رسمی...............
 - 14سایر شرایط و تعهدات الزم حسب شرایط خاص هر قرارداد (بانك مرکزي ،محیط زیست و)...
 - 15مدت اعتبار مصوبه جهت شرکتهایی که مراجعه نمیکنند.................
قرارداد مقدماتي فروش اقساطي مواد اوليه
 - 1نام کامل و صحیح شرکت و نوع آن ،برابر روزنامه رسمی کشور.........................
 - 2اموال مورد نیاز شرکت (با ذکر مشخصات ،تعداد ،وزن ،کارخانه سازنده ،بر حسب کاال.................)...
 - 3مبلغ قرارداد (تسهیالت بانك)..................
 - 4مبلغ پیش پرداخت شرکت در صورت لزوم..................
 - 5تاریخ انجام وکالت..................
 - 6نرخ خسارت تأخیر.................

موارد
وثيقه و
تضمينات

 - 7موارد رهن( :تصریح به رهن اول یا رهن مشترك)..................
الف) ترهین محل اجراي طرح یا وثیقه خارج از طرح با ذکر نحوه و میزان پوشش تضمینات...............
ب ) ذکر ترهین ملك یا اخ قائم مقامی محل اجراي طرح و یا تعه د به رهن................
ج ) شرح ساختمانها و تأسیسات...................
د ) شرح ماشینآالت :ماشین آالت و وسائط نقلیه با ذکر شماره شهربانی................
 - 3تضمینات( :سفته ،ضمانت نامه بانکی ،چك یا سهام و ...و تضمین مبلغ و ارزش آن و تعیین این که
م ا به ازاي چه مقدار از مطالبات بانك قرار میگیرد.

 - 9تعیین منابع مالی اعطاي تسهیالت...............
 - 11متعهدین:
الف) مشخصات اشخاص حقیقی به ضمیمه کپی شناسنامه...............
ب ) مشخصات اشخاص حقوقی برابر روزنامه رسمی.....................
 - 11اعطاي مهلت جهت ارائه گواهی مالیاتی (عنداللزوم)
 - 12راهنین :در صورتی که اشخاص حقوقی باشند برابر روزنامه رسمی......................
 - 13میزان تعهد شرکت به افزایش سرمایه.........................

 - 14سایر مدارك و تعهدات الزم در شرایط خاص هر قرارداد (عقد قرارداد مشاوره ،بیمه و...................)...
 - 15مدت اعتبار مصوبه جهت شرکتهایی که مراجعه نمیکنند.......................
قرارداد مقدماتي فروش اقساطي ماشينآالت
 - 1نام کامل و صحیح شرکت و نوع آن ،برابر روزنامه رسمی کشور.........................
 - 2نوع عقد (عادي /رسمی).....................
 - 3مبلغ قرارداد (تسهیالت)......................
 - 4مبلغ پیش پرداخت شرکت (در صورت لزوم)...........................
 - 5اموال مورد نیاز شرکت با ذکر مشخصات (وزن یا تعداد ،نوع ،مشخصات سازنده بر حسب نوع کاال).......................
 - 6تاریخ وکالت..................
 - 7نرخ خسارت تأخیر تأدیه.....................
 - 3موارد رهن( :تصریح به رهن اول یا رهن مشترك)..................
موارد
وثيقه و
تضمينات

الف) ترهین محل اجراي طرح یا وثیقه خارج از طرح با ذکر نحوه و میزان پوشش تضمینات...............
ب ) ذکر ترهین ملك یا اخ قائم مقامی محل اجراي طرح و یا تعهد به رهن................
ج ) شرح ساختمانها و تأسیسات...................
د ) شرح ماشینآالت :ماشین آالت و وسائط نقلیه با ذکر شماره شهربانی................
 - 9تضمینات( :سفته ،ضمانت نامه بانکی ،چك یا سهام و ...و تضمین مب لغ و ارزش آن و تعیین این که
ما به ازاي چه مقدار از مطالبات بانك قرار میگیرد.

 - 11منابع اعطاي تسهیالت............................
 - 11اعطاي مهلت در صورت لزوم به جاي گواهی مالیاتی.......................
 - 12متعهدین:
الف) مشخصات اشخاص حقیقی به ضمیمه کپی شناسنامه...............
ب ) مشخصات اشخاص حقوقی برابر روزنامه رسمی.....................
 - 13راهنین :در صورتی که اشخاص حقوقی باشند برابر روزنامه رسمی......................
 - 14اعتبار مصوبه.........................
 - 15سایر تعهدات و شرایط الزم ،مثل افزایش سرمای ه ،مجوزات الزم از جمله مجوز از بانك مرکزي ،محیط زیست...................
قرارداد ضمانت نامه
 - 1نام کامل و صحیح شرکت و نوع آن ،برابر روزنامه رسمی کشور.........................
 - 2مبلغ ضمانت نامه.....................
 - 3موضوع ضمانت نامه....................
 - 4وثیقه ضمانت نامه........................
 - 5مدت اعتبار ضمانت نامه.......................
 - 6ذکر قابلیت یا عدم قابلیت تمدید..................
 - 7درصد کارمزد.................
 - 3نرخ خسارت تأخیر..........................
 - 9درصد و مبلغ سپرده...................

 - 11موارد رهن و تضمینات (رهن اول یا رهن مشترك) :اموال شرکت ،خارج از داراییهاي شرکت ،سفته ،چك ،ضمانت نامه بانکی ،سهام و
نحوه و میزان پوشش مطالبات................
 - 11نوع قرارداد (عادي /رسمی).................
 - 12متعهدین:
الف) مشخصات اشخاص حقیقی به ضمیمه کپی شناسنامه.................
ب ) مشخصات اشخاص حقوقی برابر روزنامه رسمی.......................
 - 13راهنین :در صورتی که اشخاص حقوقی باشند برابر روزنامه رسمی.....................
 - 14سایر موارد و تعهدات الزم حسب شرایط خاص (مجوزات الزم از قبیل بانك مرکزي ،محیط زیست ،عقد مشاوره).................
 - 15منابع اعطاي مبلغ ضمانت نامه..................
 - 16مدت اعتبار مصوبه (در صورت عدم پیگیري شرکت)...................

خالصه گزارش توجيهي طرح
طــــــرح شــــركت....
جهت توليد....
به ظرفيت (واحد)....
در ( محل)....

نام شركت مشاور:
تاريخ اولين جلسه با كارشناسان مديريت امور ارزيابي طرحها:
تاريخ اصالح پس از اولين جلسه:
تاريخ دومين جلسه با كارشناسان مديريت امور ارزيابي طرحها:
تاريخ تهيه خالصه گزارش توجيهي (پس از برگزاری دومين جلسه):
نام كارشناسان گروه فني مشاور:
نام كارشناسان گروه اقتصادی مشاور:
نام كارشناسان گروه مالي مشاور:
رتبه مشاور:

چکيده گزارش

- 1خالصه سابقه متقاضي
شـــركت
مبالغ :ميليون ريال

شماره ثبت شرکت:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

آدرس محل دفتر مرکزي و شماره تماس:
آدرس محل طرح  /کارخانه و شماره تماس:
موضوع فعالی ت ( بر اساس اساسنامه):
سرمایه اولیه:

میزان سرمایه پرداخت شده:

سرمایه فعلی:

میزان سرمایه در تعهد سهامداران:

سهامداران *
اسامي سهامداران
باالی  5درصد

تعداد سهام

مبلغ اسمي هر سهم

جمع
* سهامدارانی که عضو هیئت مدیره هستند با هر در صد از سهام در این جدول قید شوند.

مبلغ كل

درصد هر يک به
نسبت كل

اعضاي هیئت مدیره و مدیر عامل
نام و نام خانوادگی

سابقه علمی

سمت

سابقه تجربی

ساختار اجرایی طرح ( در صورت وجود):
مدیران اجرایی:
مشاوران و پیمانکاران:
مجوزهاي اخ شده ( با ذکر شماره ،تاریخ وسازمان صادر کننده ):
مجوز:

به شماره:

مورخ:

از سازمان:

مجوز:

به شماره:

مورخ:

از سازمان:

مجوز:

به شماره:

مورخ:

از سازمان:

مجوزهاي مورد نیاز:
سایرموارد:

 -2خالصه مطالعه بازار
خالصه مطالعه اقتصادی:
الف  -خالصه شاخص های اقتصادی*:
 - 1برآورد ارزش افزوده طرح در ظرفیت کامل بهره برداري:
 - 1- 1ارزش افزوده ناخالص طرح:
 - 1- 2ارزش افزوده خالص طرح:
 - 2ب رآورد نقطه سربه سر طرح( :بدون احتساب هزینههاي عملیاتی و غیرعملیاتی و با احتساب آن):
 - 2- 1محاسبه از طریق :Comfar
 - 2- 2محاسبه از طریق روابط تعریف شده:
 - 3سرانه اشتغال طرح:
 - 4حساسیت نرخ بازده داخلی طرح به تغییرات قیمت مواد اولیه (از طریق نرمافزار:) Comfar
 - 5حساسیت نرخ بازده داخلی طرح به تغییرات قیمت فروش (از طریق نرمافزار:) Comfar
ب  -خالصه مطالعه بازار:
 - 1مقدمه:
 معرفی شرکت: معرفی محصول: ظرفیت طرح( :میزان وتعداد شیفت کاري) - 2عرضه:
 - 2- 1وضعیت گ شته
جدول شماره ( )
عرضه محصول  xطي سالهای 13 xx- 13 xy
شرح
سال

توليد داخلي

واردات

كل عرضه

* فرمولهاي محاسبه شاخص هاي اقتصادي در پیوست ارائه شده است و براي هر طرح عینااً نحاوة محاسابة شااخص هااي اقتصاادي در پیوسات بخاش مطالعاه باازار ارائاه
میگردد.

 - 2- 2وضعيت فعلي صنعت
جدول شماره ( )
وضعيت عملکرد صنعت* در سال 13xy

ظرفیت اسمی صنعت
ظرفیت عملی صنعت
تولید صنعت
راندمان
 - 3پيشبيني امکانات عرضه:
جدول شماره ( )
امکانات عرضه محصول  xطي سالهای 13xx – 13xy
سال
شرح

امکانات عرضه واحدهاي فعال
امکانات عرضه طرحهاي در حال توسعه
امکانات عرضه واحدهاي در دست اجرا
جمع امکانات عرضه داخلی
پیش بینی واردات
کل امکانات عرضه
 - 4تقاضا:
جدول شماره ( )
مصرف ظاهری محصول  xطي سالهای 13xx- 13xy
شرح
سال



توليد داخلي

واردات

صادرات

مصرف ظاهری

اطالعات این جدول براساس مطالعات انجام شده در بخش عرضه (تولیدداخلی) تکمیال مای شاود و آماار آخارین ساال کاه اطالعاات ماورد نظار در دساترس
میباشد ،در جدول فوا ارائه می شود.

 - 5پيشبيني تقاضا:
جدول شماره ( )
پيش بيني تقاضا برای محصول  xطي سالهای 13xx- 13xy
شرح
سال

تقاضای داخلي

صادرات

كل تقاضا

 - 6موازنه امکانات عرضه وپيشبيني تقاضا:
جدول شماره ( )
موازنه پيشبيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا طي سالهای 13xx- 13xy
شرح
سال

پيشبيني امکانات عرضه

پيشبيني

مازاد تقاضا

تقاضا

(كمبود)

 - 7چنانچه محصول تولیدي طرح داراي رقیب جدي وارداتی باشد و یا داراي بازار هد صادراتی باشد ،اشاره اجماالی باه وضاعیت باازار
جهانی محصول مورد بررسی ضروري می باشد.
 - 8قيمت مواد اوليه و قيمت فروش محصول:
 - 9جمع بندی ،نتيجه گيری و ارائه پيشنهاد:
مطالب این بخش از تحلیلهاي ارائه شده در سرفصل شماره  15از گزارش مطالعه بازار بصورت کامل قابل اقتباس است.

- 3خالصه بخش فني
(طرح تاسيس)
مشخصات كلي طرح
تولیدات:
 تولیدات اصلی با ذکر کیفیت و مشخصات (درجه ) موردنظر جهت تولید: محصوالت جانبی: محصول  /محصوالت اصلی همگن ش ده و دالیل انتخاب:محص ول /محصوالت تیپ و دالیل انتخاب:مواد اولیه ،کمکی و بسته بندي:
 مواداولی ه با ذکر مشخصات مورد نظر: موادکمکی  /افزودنی  /کاتالیزور با ذکر مشخصات مورد نظر:منابع تامین (داخلی /وارداتی) و امکان تهیه و دسترسی به مواد در طول سال به صورت ماه انه جهت صدرصد ظرفیت عملی تولید:

 -نحوه حمل و نقل و انبار مواد ( از محل تامین تا درب کارخانه):

 -امکان جایگزینی با سایر مواد:

روش توليد:
نمودار گردش كار مواد تا انتهای مرحله بسته بندی با ذكر ماشين آالت اصلي هر بخش –
موازنه مواد بر روی نمودار

ظرفيت:
 -ظرفيت بر اساس مجوز های اخذ شده ( با ذكر شماره و تاريخ ):

 نوبت كار واحد: ساعت در شيفت:

 شيفت كار در روز:

 روز كاری در سال:
 -گلوگاه خط توليد و ذكر داليل آن:

 -محاسبه ظرفيت اسمي كل واحد در سال بر اساس گلوگاه توليد:

 -تعيين راندمان و ذكر داليل آن:

 -محاسبه ظرفيت عملي بر اساس راندمان:

ساير موارد:

پيش بيني برنامه توليد:
جدول – پيش بيني برنامه توليد طرح تأسيس
سال
شرح

سال13....

* سال مبنا13 ....

........

سال13....

درصد استفاده از ظرفیت عملی
تولیدات( :واحد بر حسب)...
محصول .....1
محصول ....2
............
............
جمع تولیدات
ضایعات قابل فروش
جمع تولیدات قابل فروش
* سال مبنا سالي است كه به حداكثر ظرفيت عملي ميرسيم اين حداكثر ظرفيت بايـد  111درصـد ظرفيـت عملـي
باشد در غير اين صورت بايد عوامل محدود كننده ذكر شود.
جدول  -برنامه توليد و قيمت فروش طرح تاسيس
ارقام به ميليون ريال
سال بهره برداری
شرح

سال

سال

سال

13....

13....

13....

جمع میزان تولیدات (واحد بر حسب)...
*

محصول ( 1قیمت فروش واحد /ریال)

*

محصول ( 2قیمت فروش واحد /ریال)
.............
............
فروش کل



قيمت فروش بايد از كارشناس بازار گرفته شود.

......

سال مبنا
13....

 - 1زمين
جدول  -مشخصات زمين طرح تأسيس
مبالغ :ميليون ريال
شرح

شماره و تاريخ

ابعاد

بهای هر

سند مربوطه

( متر × متر)

متر مربع

هزينه
انجام شده تا
تاريخ.....

1
1
1
1

جمع
 -نحوه خريد ،واگذاری زمين و تغيير كاربری آن با ذكر مشخصات كليه اسناد و مدارك:

 -آدرس و كروكي زمين محل اجرای طرح:

مورد نياز

جمع

 - 2محوطه سازی و ساختمان:
جدول  -هزينه محوطهسازی در طرح تأسيس
مبالغ :ميليون ريال
شرح

تسطیح و خاکبرداري و خاکریزي
دیوارکشی
درب ورودي
جدول بندي ،کانال کشی
خیابان کشی و آسفالت
فضاي سبز
پارکینگ
روشنایی
سایر موارد که بار حساب ناوع و شارایط
طرح مطرح
گردیده و الزم است در این قسامت ارائاه
گردد
جمع

حجم
فعاليت

واحد

هزينه واحد

انجام شده تا

مورد

(هزار ريال)

تاريخ................

نياز

مشخصات عمليات محوطه
جمع

سازی و كيفيت مصالح
بکار گرفته

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح تأسيس
اقدامات فيزيکي انجام شده تا تاريخ.........
شرح

اقالم محوطه سازی:

حجم

واحد

توضيحات

اقدامات فيزيکي مورد نياز
حجم

عمليات

عمليات

انجام شده

مورد نياز

واحد

توضيحات

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح تأسيس
اقدامات فيزيکي انجام شده تا تاريخ....
شرح

حجم فعاليت
انجام شده

اقالم ساختماني:

واحد

توضيحات

اقدامات فيزيکي مورد نياز
حجم فعاليت
مورد نياز

واحد

توضيحات

نقشه  Site Planساختمانها همراه با جانمايي ( چيدمان يالي اوت) ماشين آالت
( درصورت نياز در كاغذ )A3

 - 3ماشين آالت
جدول  -مشخصات كليه دستگاههای پروفرمای اصلي جهت ماشينآالت خارجي مورد نياز
شماره
شرح

و
تاريخ
پروفرم

ا لاااف  -در
پروفاااارم/
پروفرمهاي
اصلی
الف .....- 1-
الف .....- 2-
الف .....- 3-

شركت و
كشور
فروشنده
– نوع
شركت

شركت
و
كشور
سازنده

تعداد

مدل

ظرفيت

واحد
ظرفيت

مشخصات

ابعاد

وزن

مشخصات

فني

دستگاه

دستگاه

توليد/

دستگاه

))m 2

()kg

توليدات

هزينه

ميزان
مصرف

هزينه

معادل

برق

(ارزی)

ريالي

()KW

(م.ر)

جدول  -مشخصات كليه دستگاهها براساس قراردادها /فاكتور /پيش فاكتورهای اصلي ماشينآالت داخلي مورد نياز
شماره
شرح

و تاريخ
پروفرم

الـــــف -در
قــــرارداد/
فاكتور /پيش
فاكتور اصلي
الف ....- 1-
الف ....- 2-
الف ....- 3-
الف ....- 4-
الف ....- 5-

....

شركت
سازنده

تعداد

مدل

ظرفيت

واحد
ظرفيت

مشخصات

ابعاد

وزن

مشخصات

فني

دستگاه

دستگاه

توليد/

دستگاه

))m 2

()kg

توليدات

ميزان

هزينه

مصرف

ريالي

برق

(ميليون

()KW

ريال)

جدول  -مقايسه شرايط و هزينه پروفرم

شرح

رديف

1

هزینه کل دستگاهها

2

هزینه دانش فنی

3

هزینه خدمات مهندسی (پایه و تفصیلی)

4

هزینه آموزش

5

هزینه قطعات یدکی
 -مدت تأمین قطعات یدکی

6

هزینه حمل
 -نحوه حمل (براساس اصطالحات اینکوترمز)

پروفرم /پروفرم های اصلي

 محل تحویل7

هزینه بیمه

3

هزینه نصب و راهاندازي و نظارت

9

هزینه گارانتی
 مدت گارانتیجمع كل هزينهها
نحوه پرداخت
مدت پرداخت

درصد PBG
 آدرس ،وب سايت ،آدرس الکترونيکي ،تلفن و فکس فروشنده  /فروشندگان ماشين آالت خارجي: آدرس ،وب سايت ،آدرس الکترونيکي ،تلفن و فکس نمايندگان فروشنده  /فروشـندگان ماشـين آالت خـارجي درايران:

جدول  -هزينه ماشينآالت و تجهيزات در طرح تأسيس
هزينه های ريالي به ميليون ريال
انجام شده
شرح همراه با خالصه
مشخصات فني

(ميليون ريال) تا
تعداد

مورد نياز

تاريخ...........
ارزی
(واحد)

ريالي

ارزی
(واحد)

جمع كل
(ميليون ريال)

ريالي

الف  -ماشينآالت و
تجهيزات خارجي...
داناااش فنااای و خااادمات
مهندسی
قطعات یدکی مورد نیاز
هزیناااههااااي گمرکااای و
ترخیص *
حمل و نقل و بیمه
(داخلی و خارجی)
انبارداري
نصااب ،راهاناادازي ،نظااارت،
آموزش و گارانتی
ب  -ماشينآالت و
تجهيزات داخلي
قطعات یدکی مورد نیاز
حمل
نصب و راهاندازي،
نظارت و مشاوره
سایر مواردي که ذکر آن باا
توجه به نوع و شارایط طارح
اهمیت دارد
جمع

* شماره تعرفه و درصد حقوق گمركي ،سود بازرگاني ماشين آالت خارجي:

نام شركت سازنده،
شماره و تاريخ پروفرما
اصلي يا قرارداد

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز ماشين آالت در طرح تأسيس
ماشين آالت و اقدامات
شرح

ماشين آالت و اقدامات مورد نياز

انجام شده تا تاريخ....
تعداد

مشخصات و توضيحات

تعداد

مشخصات و توضيحات

* ضروری است تکتک دستگاههای بخش انجام شده طرح به تفکيک با ذكر كليه مشخصات در جدول فوق
ذكر گردند.

 - 4تاسيسات
جدول – هزينه های تأسيسات در طرح تأسيس
مبالغ :مي ليون ريال

شرح (مشخصات)

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

هزينه های انجام

هزينه

شده تا تاريخ...........

مورد نياز

جمع كل

ارزی

معادل

(ميليون ريال)

(واحد)

ريالي

ارزی

معادل

(واحد)

ريالي

ريالي

ريالي

 توضیحات مشخصات کلیه اقالم تاسیسات به تفکیك انجام شده و موردنیاز بر طبق سر فصلهاي مربوطه:جدول  -هزينه های اقالم تاسيسات در طرح تأسيس
هزينه های ريالي به ميليون ريال

شرح (مشخصات)

واحد

تعداد/
مقدار

انجام شده

مورد

نام شركت و شماره

تا تاريخ.....

نياز

و تاريخ استعالم/

ارزی

معادل

(واحد)

ريالي

ريالي

ارزی

معادل

(واحد)

ريالي

 برا....
....
 آب....
....
 هواي فشرده....
....
جمع
* شماره تعرفه ،تعيين درصد حقوق گمركي ،سود بازرگاني در مورد اقالم خارجي

جمع
ريالي

پيش فاكتور/
فاكتور /قرارداد/
پروفرما

 - 5وسائط نقليه
جدول  -هزينه های وسائط نقليه در طرح تأسيس
هزينه های ريالي به ميليون ريال

شرح (مشخصات)

واحد

تعداد/
مقدار

انجام شده

مورد

تا تاريخ.....

نياز

ارزی

معادل

(واحد)

ريالي

ريالي

ارزی

معادل

(واحد)

ريالي

جمع

* شماره تعرفه ،تعيين درصد حقوق گمركي ،سود بازرگاني در مورد اقالم خارجي

نام شركت و شماره و
جمع
ريالي

تاريخ استعالم /پيش
فاكتور /فاكتور/
قرارداد /پروفرما

 - 6لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي:

 - 7تجهيزات و وسايل اداری و خدماتي:

 - 8هزينه های پيش بيني نشده

 - 9هزينه های قبل از بهره برداری
ارقام :ميليون ريال
شرح

رديف

1

تأسیس شرکت ،ثبت و افزایش سرمایه

2

هزینااههاااي دفترخانااه و قبااوض ،کااارمزد و بیمااه
تسهیالت

3

هزینه مطالعه و تحقیق

4

هزینههاي کارشناسی

5

هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی

6

سود دوران مشارکت تسهیالت ارزي

7

هزینه مشاوره و نظارت بر اجراي طرح

3

دستمزد و حقوا کارکنان

9

مسافرت و بازدید

11

کارآموزي و آموزش

11

تولید آزمایشی

12

سایر
جمع

 -توضيحات:

انجام شده تا
تاريخ....

مورد نياز

جمع

 - 11سرمايه در گردش
جدول – هزينه های سرمايه در گردش در طرح تأسيس
مبلغ :ميليون ريال
روز

شرح

هزينه انجام شده تا

هزينه

تاريخ....

مورد نياز

جمع كل

مواد اولیه و کمکی داخلی و ریالی
کاالي در جریان ساخت و ساخته شده
مطالبات
تنخواهگردان
بستانکاران
جمع
- 11هزينه های توليد
جدول  -هزينه های توليد در طرح تأسيس
ارقام :ميليون ريال

شرح

رديف
1
2

مواد اولیه ،کمکی و بستهبندي
حقوا و دستمزد تولیدي

3

آب ,برا ,سوخت ،ارتباطات

4
5

تعمیر و نگهداري
استهالك

6

متفرقه و پیش بینی نشده تولید (معموال حدود  %6بدون احتساب استهالك)
جمع

هزينه

جدول  -هزينه های سرمايه گذاری طرح تأسيس
هزينه های ريالي به ميليون ريال
انجام شده
شرح

مورد نياز

تا

ارزی

معادل

تاريخ...

(واحد)

ريالي

ريالي

زمین
محوطه سازي
ساختمان
ماشینآالت و تجهیزات (داخلی و خارجی)
لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تأسیسات
وسائط نقلیه
اثاثه اداري
متقرقه و پیش بینی نشده
جمع داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي سرمایهگ اري ثابت
سرمایه در گردش
سایر دارایی ها
جمع کل هزینههاي سرمایهگ اري طرح
جدول – ارز طرح تاسيس
نوع ارز

معادل ريالي در تاريخ....

مأخذ

جمع
مورد نياز

جمع كل

- 3خالصه بخش فني (طرح توسعه)
مشخصات كلي طرح

تولیدات:
 تولیدات اصلی با ذکر کیفیت و مشخصات (درجه ) موردنظر جهت تولید:الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

 محصوالت جانبی:الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

 محصول  /محصوالت اصلی همگن شده و دالیل انتخاب:الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

محصول /محصوالت تیپ و دالیل انتخاب:الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

مواد اولیه ،کمکی و بسته بندي:
 مواداولیه با ذکر مشخصات مورد نظر:الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

 موادکمکی  /افزودنی  /کاتالیزور با ذکر مشخصات مورد نظر:الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

منابع تامین (داخلی /وارداتی)و امکان تهیه و دسترسی به مواد در طول سال به صورت ماهانه جهت صدرصد ظرفیت عملی تولید:
الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

 نحوه حمل و نقل و انبار مواد( از محل تامین تا درب کارخانه):الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

 امکان جایگزینی مواد اولیه ،کمکی و بسته بندي با سایر مواد: -بخش توسعه:

ادامه پيوست شماره  - 2نحوه تهيه و تدوين خالصه گزارش توجيهي طرح

روش توليد در بخش موجود:
نمودار گردش كار مواد تا انتهای مرحله بسته بندی با ذكر ماشين آالت اصلي هر بخش – موازنه مواد بر روی نمودار

روش توليد در بخش توسعه :
نمودار گردش كار مواد تا انتهای مرحله بسته بندی با ذكر ماشين آالت اصلي هر بخش – موازنه مواد بر روی نمودار

ظرفيت:

 ظرفيت بر اساس مجوز های اخذ شده ( با ذكر شماره و تاريخ ):الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

 نوبت كار واحد:الف  -بخش موجود:



ساعت در شيفت:



روز كاری در سال:



شيفت كار در روز:

ب  -بخش توسعه:



ساعت در شيفت:



روز كاری در سال:

 -گلوگاه خط توليد و ذكر داليل آن:

الف  -بخش موجود( در صورت امکان ):

ب -بخش توسعه:



شيفت كار در روز:

 -محاسبه ظرفيت اسمي كل واحد در سال بر اساس گلوگاه توليد:

الف  -بخش موجود( بر اساس اخرین تغییرات):

ب  -بخش توسعه:

-

تعيين راندمان و ذكر داليل آن:

الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

 محاسبه ظرفيت عملي بر اساس راندمان:الف  -بخش موجود:

ب  -بخش توسعه:

ساير موارد:

جدول  -مقايسه ظرفيت عملي و ميزان توليدات طي سه سال گذشته
در بخش موجود طرح توسعه
سال
سال13....
شرح

سال
13....

سال
13... .

میزان تولیدات بخاش موجاود طای  3ساال گ شاته
(واحد)

ظرفیت عملی محاسبه شده بخش موجود ( واحد)
ظرفیت موجود در پروانه بهره برداري
درصد استفاده از ظرفیت عملی بخش موجود=
میزان تولید /ظرفیت عملی بخش موجود*111
دالیل مغایرت
جدول  -ظرفيت نهائي پس از اجرای طرح توسعه
شرح

واحد

بخش

بخش

ظرفيت

موجود

توسعه

ظرفيت
اسمي

ظرفيت
عملي
راندمان *

*

راندمان = ظرفیت اسمی  /ظرفیت عملی *111

جمع كل

پيش بيني برنامه توليد:
جدول – پيش بيني برنامه توليد طرح توسعه
سال
شرح

سال13....

سال13....

........

* سال مبنا13 ....

میزان تولیدات بخش موجود:
محصول .....
محصول ....
جمع تولیدات بخش موجود
میزان تولیدات بخش توسعه :
محصول .....
محصول ....
جمع تولیدات بخش توسعه
جمع تولیدات( موجود +توسعه)
ضایعات قابل فروش
جمع تولیدات قابل فروش
* سال مبنا سالي است كه به حداكثر ظرفيت عملي ميرس يم اين حداكثر ظرفيت بايد  111درصد ظرفيت عملي باشد در غيـر
اين صورت بايد عوامل محدود كننده ذكر شود.

جدول  -برنامه توليد و قيمت فروش طرح توسعه
ارقام به ميليون ريال
سال بهره برداری
شرح

میزان فروش تولیدات (بخش موجود)
*

محصول( .....قیمت فروش واحد /ریال)

*

محصول( .....قیمت فروش واحد /ریال)
جمع فروش تولیدات بخش موجود

درصد استفاده از ظرفیت در بخش توسعه

میزان فروش تولیدات (بخش توسعه)
*

محصول( .....قیمت فروش واحد /ریال)

*

محصول( .....قیمت فروش واحد /ریال)
جمع فروش تولیدات بخش توسعه
جمع تولیدات( موجود +توسعه)

*

ضایعات قابل فروش (قیمت فروش واحد /ریال)

جمع تولیدات قابل فروش
* قيمت فروش بايد از كارشناس بازار گرفته شود.

سال

سال

سال

13....

13....

13....

......

سال مبنا
13....

جدول – هزينه های سرمايه گذاری طرح توسعه
هزينه های ريالي به ميليون ريال
بخش موجود
شرح

-1
-2
-3
-4

بخش توسعه

بر اساس

انجام

( موجود+

مورد نياز

ارزش دفتری

شده تا

ارزی

معادل

تا تاريخ......

تاريخ.....

(واحد)

ريا لي

ريالي

زمین
محوطه سازي
ساختمان
ماشین آالت وتجهیزات

تاسیسات
-5
 - 6لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
 - 7وسائط نقلیه
 - 3تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی
 - 9متفرقه و پیش بینی نشده
جمع دارائی هاي ثابت
هزینه هاي قبل از بهره برداري

جمع هزینه هاي سرمایه گ اري ثابت
سرمایه در گردش
سایر دارائی ها

جمع کل
جمع کل هزینه هاي سرمایه گ اري طرح

جدول – ارز طرح توسعه
نوع ارز

جمع كل

معادل ريالي تا تاريخ.....

ماخذ

جمع

توسعه)

 - 1زمين
جدول  -مشخصات زمين طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
بخش موجود
شرح

ابعاد
( متر* متر)

ارزش
دفتری تا
تاريخ...

بخش توسعه
ابعاد

بهای هرمتر

( متر* متر)

مربع

جمع كل

هزينه
انجام شده
تا تاريخ....

مورد نياز

(موجود+
جمع

توسعه)

 -نحوه خريد ،واگذاری زمين( بخش موجود و بخش توسعه) و تغيير كاربری آن با ذكر مشخصات كليه اسناد و مدارك:

 -آدرس و كروكي زمين محل اجرای طرح:

 - 2محوطه سازی و ساختمان:
جدول  -هزينه محوطهسازی در طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
بخش توسعه

ارزش
دفتری
شرح

بخش

حجم

موجود تا

عمليات

تاريخ....

تساااطیح و خااااکبرداري و
خاکریزي
دیوارکشی
درب ورودي
جدول بندي ،کانال کشی
خیابان کشی و آسفالت
فضاي سبز
پارکینگ
روشنایی
سایر موارد که بر حسب ناوع
و شرایط طرح مطرح
گردیده و الزم اسات در ایان
قسمت ارائه گردد
جمع

هزينه
واحد

واحد
(هزار
ريال)

انجام شده

مورد
نياز

جمع

جمع كل

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات محوطه سازی انجام شده و مورد نياز در طرح توسعه

شرح

عمليات صورت پذيرفته( بخش

انجام شده در بخش توسعه تا

موجود) تا تاريخ....

تاريخ....

حجم
عمليات
انجام
شده

اقالم محوطه
سازی:

حجم

حجم
واحد

توضيحات

عمليات
مورد نياز

اقدامات فيزيکي مورد نياز

واحد

توضيحات

عمليات
مورد
نياز

واحد

توضيحات

جدول هزينه های ساختمان در طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
ارزش دفتری
شرح *

بخش توسعه

بخش موجود تا
تاريخ....

سوله
انبار مواد اولیه
ساختمان اداري
ساختمان نگهبانی
ساختمان سرایداري
ساختمان پست برا
سایر سااختمانهائی کاه بار
اساس شارایط و ناوع طارح
مورد نیاز می باشد

جمع
*

مشخصات ساختمانهای خارج از طرح بايد در اين بخش توضيح داده شود

مشخصات
ساختمانها و
كيفيت مصالح
مورد نياز

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات ساختمانها انجام شده و مورد نياز در طرح توسعه

شرح

عمليات صورت پذيرفته( بخش

انجام شده در بخش توسعه تا

موجود) تا تاريخ....

تاريخ....

حجم
عمليات
انجام
شده

اقالم ساختمانها:

حجم

حجم
واحد

توضيحات

عمليات
مورد نياز

اقدامات فيزيکي مورد نياز

واحد

توضيحات

عمليات
مورد
نياز

واحد

توضيحات

نقشه  Site Planساختمانها همراه با جانمايي ( چيدمان يالي اوت) ماشين آالت در بخش موجود
( درصورت نياز در كاغذ )A3

نقشه  Site Planساختمانها همراه با جانمايي ( چيدمان يالي اوت) ماشين آالت در بخش موجود
( درصورت نياز در كاغذ )A3

 - 3ماشين آالت
جدول  -مشخصات دستگاههای پروفرمای اصلي و دو پروفرمای مقايسه ای جهت ماشينآالت خارجي مورد نياز
شماره
شرح

و
تاريخ
پروفرم

الاااف  -در
پروفاااارم/
پروفرمهاي
اصلی
الف . ...- 1-
الف . ...- 2-
الف . ...- 3-

شركت و
كشور
فروشنده
– نوع
شركت

شركت
و
كشور
سازنده

تعداد

مدل

ظرفيت

واحد
ظرفيت

مشخصات

ابعاد

وزن

مشخصات

فني

دستگاه

دستگاه

توليد/

دستگاه

m

() kg

توليدات

)2

)

هزينه

ميزان
مصرف

هزينه

معادل

برق

(ارزی)

ريالي

()KW

(م.ر)

جدول  -مشخصات دستگاهها براساس قراردادها /فاكتور /پيش فاكتورهای اصلي ماشينآالت داخلي مورد نياز
شرح
الـــف -در قـــرارداد/
فاكتور /پيش فـاكتور
اصلي
الف ....- 1-
الف ....- 2-
الف ....- 3-
الف ....- 4-
الف ....- 5-

....

شماره و
تاريخ
پروفرم

شركت
سازنده

تعداد

مدل

ظرفيت

واحد
ظرفيت

مشخصات
فني
دستگاه

ابعاد
دستگاه
)
)m 2

وزن
دستگاه
() kg

مشخصات
توليد/
توليدات

ميزان
مصرف
برق
() KW

هزينه
ريالي
(ميليون
ريال)

جدول  -مقايسه شرايط و هزينه پروفرم

شرح

رديف

1

هزینه کل دستگاهها

2

هزینه دانش فنی

3

هزینه خدمات مهندسی (پایه و تفصیلی)

4

هزینه آموزش

5

هزینه قطعات یدکی

پروفرم /پروفرم های اصلي

 مدت تأمین قطعات یدکی6

هزینه حمل
 نحوه حمل (براساس اصطالحات اینکوترمز) -محل تحویل

7

هزینه بیمه

3

هزینه نصب و راهاندازي و نظارت

9

هزینه گارانتی
 مدت گارانتیجمع كل هزينهها
نحوه پرداخت
مدت پرداخت

درصد PBG
 آدرس ،وب سايت ،آدرس الکترونيکي ،تلفن و فکس فروشنده  /فروشندگان ماشين آالت خارجي: -آدرس ،وب سايت ،آدرس الکترونيکي ،تلفن و فکس نمايندگان فروشنده  /فروشندگان ماشين آالت خارجي در ايران:

جدول  -هزينه ماشينآالت و تجهيزات در طرح توسعه
هزينه های ريالي به ميليون ريال
ماشين آالت بخش توسعه
شرح همراه با

ماشين آالت موجود

خالصه
مشخصات فني

انجام شده
(ميليون ريال)

مورد نياز

تا تاريخ...........
تعداد

ارزش
دفتری تا
تاريخ......

ارزی
(واحد)

ريالي

ارزی
(واحد)

الف  -ماشينآالت و
تجهيزات خارجي...
دانش فنی و خادمات
مهندسی
قطعاات یادکی مااورد
نیاز
هزینه هااي گمرکای و
ترخیص *
حمل و نقل و بیمه
(داخلی و خارجی)
انبارداري
نصاااب ،راهانااادازي،
نظاااارت ،آماااوزش و
گارانتی
ب  -ماشينآالت و
تجهيزات داخلي
قطعاات یادکی مااورد
نیاز
حمل
نصب و راهاندازي،
نظارت و مشاوره
سااایر مااواردي کااه
ذکار آن باا توجاه بااه
نااوع و شاارایط طاارح
اهمیت دارد
جمع

* شماره تعرفه و درصد حقوق گمركي ،سود بازرگاني ماشين آالت خارجي:

ريالي

نام شركت سازنده،
جمع كل

شماره و تاريخ

(ميليون

پروفرما

ريال)

اصلي يا قرارداد

جدول  -توضيحات تفصيلي درخصوص اقدامات انجام شده و مورد نياز در طرح توسعه

شرح

ماشين آالت و اقدامات

ماشين آالت و اقدامات انجام شده در

موجود

بخش توسعه تا تاريخ.....

تعداد

مشخصات و توضيحات

تعداد

مشخصات و توضيحات

ماشين آالت و اقدامات مورد نياز
تعداد

مشخصات و توضيحات

* تاكيد مي گردد در طرحهای توسعه تکتک دستگاه هاو ماشين آالت بخش موجود و بخش انجـام شـده در جـدول فـوق
ذكرشده و مشخصات تک تک آنها شرح داده ميشود.

 - 4تاسيسات
جدول – هزينه های تأسيسات در طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
بخش موجود
شرح

ارزش دفتری
تا تاريخ.....

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

جمع

بخش توسعه
انجام

هزينه

شده تا تاريخ...........

مورد نياز

ارزی (واحد)

معادل
ريالي

ريالي

ارزی

معادل

(واحد)

ريالي

جمع كل

ريالي

جدول  -هزينه های كليه تج هيزات تاسيسات در طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
بخش موجود

شرح
(مشخصات)

واحد

نام شركت و

بخش توسعه

تعداد/

ارزش

انجام شده

مورد

شماره و

مقدار

دفتری تا

تا تاريخ.....

ن ياز

تاريخ

موجود

تاريخ.....

استعالم/
جمع

تعداد/
مقدار

ارزی
(واحد)

ريالي

فاكتور/

ارزی
(واحد)

پيش

ريالي

فاكتور/
قرارداد/
پروفرما

جمع
* ذكر شماره تعرفه و تعيين درصد حقوق گمركي و سود بازرگاني در مورد اقالم خارجي

 - 5وسائط نقليه
جدول  -هزينه های وسائط نقليه در طرح توسعه
مبالغ :ميليون ريال
بخش موجود
شرح
(مشخصات)

واحد

تعداد/
مقدار

ارزش
دفتری تا
تاريخ......

بخش توسعه
تعداد/
مقدار

نام شركت و

انجام شده

مورد

تا تاريخ.....

نياز

ارزی
(واحد)

ريالي

ارزی
(واحد)

جمع

* ذكر شماره تعرفه ،تعيين درصد حقوق گمركي ،سود بازرگاني در مورد اقالم خارجي

شماره و تاريخ
جمع
ريالي

استعالم /پيش
فاكتور /فاكتور/
قرارداد /پروفرما

 - 6لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي:

 - 7تجهيزات و وسايل اداری و خدماتي:

 - 8هزينه های پيش بيني نشده

 - 9هزينه های قبل از بهره برداری
ارقام :ميليون ريال
شرح

رديف

1

تأسیس شرکت ،ثبت و افزایش سرمایه و تسهیالت

2

هزینااههاااي دفترخانااه و قبااوض ،کااارمزد و بیمااه
تسهیالت

3

هزینه مطالعه و تحقیق

4

هزینههاي کارشناسی

5

هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی

6

سود دوران مشارکت تسهیالت ارزي

7

هزینه مشاوره و نظارت بر اجراي طرح

3

دستمزد و حقوا کارکنان

9

مسافرت و بازدید

11

کارآموزي و آموزش

11

تولید آزمایشی

12

سایر

13

هزینه هاي قبل از بهره برداري انجاام شاده در طارح
موجود
جمع

 -توضيحات:

انجام شده تا
تاريخ....

مورد نياز

جمع

 - 11سرمايه در گردش
جدول – هزينه های سرمايه در گردش در طرح توسعه
مبلغ :ميليون ريال
موجود

بعد از انجام طرح توسعه

شرح
روز

مواد اولیه و کمکی
کاالي در جریان ساخت و ساخته شده
مطالبات
تنخواهگردان
بستانکاران
جمع
 -توضيحات:

هزينه انجام شده تا

هزينه

تاريخ....

مورد نياز

جمع

افزايش
(كاهش)

 - 11هزينه های توليد
جدول  -هزينه های توليد در طرح توسعه
ارقام :ميليون ريا ل
شرح

رديف

1

مواد اولیه ،کمکی و بستهبندي

2

حقوا و دستمزد تولیدي

3

آب ,برا ,سوخت ،ارتباطات

4

تعمیر و نگهداري

5

استهالك

6

هزینه هاي سربار

7

متفرقه و پیش بینی نشده تولید (معموال حادود  %6بادون احتسااب
استهالك)
جمع

هزينه توليد

هزينه های

جمع كل

بخش موجود

بخش

( موجود+

توسعه

توسعه)

- 4خالصه بخش مالي
فرم خالصه پيشبينيهای مالي گزارش در مورد طرحهای با تسهيالت ارزی:
خالصه پيشبينيهای مالي طرح:
شرکت ..................................با سرمایه ..................میلیون ریال تحت شماره ......................در تاریخ ............ ............در اداره ثبت شرکتهاي
شهرستان ......................به ثبت رسیده است.
نتای بررسیهاي انجام شده بر روي طرح /طرح توسعه نشان می دهد که در صورت انجام عملیات اجراي طرح /طرح توسعه مطابق برنامه
زمان بندي شده ،بهره برداري تجاري از طرح /طرح توسعه از ................ ...با استفاده از .........درصد ظرفیت آغاز میشود و در سال ........به
حداکثر ظرفیت عملی یعنی ......درصد ظرفیت اسمی میرسد.
نتیجه عملیات شارکت هماواره ساود ویاژه (یا در سال اول تولید مختصري زیان) می باشد .در سال ...........نسبت سود ویژه به فروش ........
درصد است که به تدری با افزایش میزان تولید و به تناسب بازپرداخت تسهیالت و کاهش هزینههاي مالی ،سود مزبور افزایش یافته و
به .............درصد فروش در سال رسیدن به حداکثر بهره برداري از ظرفیت خواهد رسید .همچنین در سال .............نسبت سود ویژه به حقوا
صاحبان سهام ............درصد و در سال .............این نسبت ............درصد پیش بینی میگردد.
وضعیت نقدینگی شرکت جهت ایفاي تعهدات و بازپرداخت تسهیالت پیشنهادي و همچنین سود سهام به سهامداران کافی و مناسب
می باشد .کلیه نسبتهاي مالی طبق جداول پیوست از و ضعیت مناسب /قابل قبول /مطلوب برخوردارند.
تسهیالت پیشنهادي بلند مدت ارزي طی .......سال و ..........قسط شش ماهه تا پایان .................ماه سال .............بازپرداخت خواهد شد.
نرخ سود تسهیالت ارزي .......درصد در سال در نظر گرفته شده است .تسهیالت ارزي پیشن هادي در تاریخ ...........................براساس نرخ
برابري هر ارز مورد نظر .................ریال محاسبه گردیده است .چنانچه در آینده نرخ ارز تخصیص یافته تغییر یابد ،محاسبات سودآوري طرح،
مطابق مقادیر پیش بینی شده نخواهد بود.
براساس محاسبات انجام شده نرخ بازد ه داخلی طرح /طرح توسعه با در نظر گرفتن ........سال عمر مفید حدود ............درصد خواهد بود.

فرم خالصه پيشبينيهای مالي گزارش در مورد طرحهای با تسهيالت ريالي:
خالصه پيشبينيهای مالي طرح:
شرکت ................. ............................................با سرمایه .............میلیون ریال تحت شماره ..............در تاریخ ......................در اداره ثبت
شهرستان .........................................به ثبت رسیده است.
بهره برداري تجاري از طرح /طرح توسعه از................ماه سال .. .......با ...........درصد ظرفیت آغاز و از سال .............به .........درصد ظرفیت افزایش
می یابد.
-

نتیجه عملیات شرکت از اولین سال تولید منت به سود ویژه (یا در سال اول تولید مختصري زیان) میگردد و نسبت سود ویژه
به فروش و حقوا صاحبان سهام در اولین سال کامل بهره بارداري یعنی ساال ...........به ترتیب ..........و ..........درصد است که به
تدری با افزایش میزان تولید و به تناسب بازپرداخت تسهیالت و کاهش هزینه هاي مالی به ترتیب ............و .............درصد در سال
اول حداکثر بهره برداري خواهد رسید.

-

وضعیت نقدینگی شرکت جهت ایفاي تعهدات و بازپرداخت تسهیالت پیشنهادي و همچنین سود سهام مناسب به سهامداران از
محل ......................................به مبلغ ................میلیون ریال کافی است.
کلیه نسبت هاي مالی طبق جداول پیوست از وضعیت مناسب /قابل قبول /مطلوب برخوردارند.

 در پیشبینی هاي انجام شده بازپرداخت اقساط تسهیالت مالی بلند مدت ظر مدت .......سال به صورت ...........قسط سه ماهه و باسود .....درصد در سال و بازپرداخت تسهیالت کوتاه مدت به صورت ........قسط سه ماهه با سود ........درصد در سال منظور گردیده
است.
-

براساس محاسبات انجام شده نرخ بازده داخلی طرح /طرح توسعه با در نظر گرفتن .......سال عمر مفید از شروع بهرهبرداري
معادل ............درصد می باشد.

جدول هزينه های طرح و نحوة تأمين منابع آن در طرحهای تأسيس و تکميل به شرح زير ميباشد:
جدول هزينه های طرح و منابع تأمين (طرح های تأسيس):
انجام شده تا *

مورد

تاريخ.............

نياز

جمع

درصد

هزينههای طرح:
داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي ثابت **

سرمایه در گردش
جمع هزینههاي طرح
سایر داراییها ***

نقد و بانك
جمع
منابع تأمين:
سرمایه

پرداخت شده ****

جاري سهامداران
تسهیالت دریافتی از سایر بانکها
تسهیالت پیشنهادي بلند مدت (ارزي /ریالی)
اعتبار سود دوران مشارکت (ارزي)
بستانکاران و اسناد پرداختنی
جمع
*

باید منطبق با ترازنامه پایان سال یا آخرین تراز آزمایشی شرکت ممهور به مهر وزارت دارایی و ترازنامه حسابرسی شده شرکت بوده
و با جدول اقالم سرمایهگ اري طرح یکسان باشد.

** باید با جدول اقالم سرمایه گ اري طرح (بخش فنی) مطابقت داشته باشد.
*** معموالً شامل داراییهاي خارج از طرح می باشد.
**** معموالً  31درصد کل هزینههاي طرح در نظر گرفته می شود .در بخش انجام شده سرمایه پرداخت شده در نظر گرفته میشود.

جدول هزينه های طرح و منابع تأمين (طرح های تکميل ،بازسازی و نوسازی ،انتقال):
انجام شده تا*

مورد نياز

تاريخ.............

تا تکميل

جمع

درصد

هزينههای طرح:
داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي ثابت
سرمایه در گردش
جمع هزینههاي طرح
سایر داراییها **

جمع
منابع تأمين:
سرمایه ***

جاري سهامداران
تسهیالت قبلیدریافتیازبانكصنعت و معدن
تسهیالت پیشنهادي بلند مدت (ارزي /ریالی)
تسهیالت پیشنهادي کوتاه مدت(ارزي /ریالی)
اعتبار سود دوران مشارکت (ارزي)
تسهیالت دریافتی از سایر بانکها
اسناد پرداختنی
سایر منابع
( زیان ،سود انباشته ،اندوخته قانونی و ذخایر)
جمع
* با جدول سرمایهگ اري طرح می بایست مطابقت داشته باشد و منطبق با ترازنامه حسابرسی شده و ترازنامه یا تراز آزمایشی باشد.
** شامل داراییهاي خارج از طرح میگردد.
*** به شرکتهاي متقاضی درخصوص افزا یش سرمایه ت کر داده شود – در بخش انجام شده منظور سرمایه پرداخت شده میباشد و
جمعاً معموالً  31درصد کل هزینهةاي طرح در نظر گرفته میشود.

جدول هزينه های طرح و منابع تأمين (طرح های توسعه):
طرح
موجود*
تا تاريخ.....

طرح توسعه
انجام
شده تا
تاريخ.....

مورد
نياز

جمع
جمع

هزينههای طرح:
داراییهاي ثابت
هزینههاي قبل از بهرهبرداري
جمع هزینههاي ثابت
سرمایه در گردش
جمع هزینههاي طرح
سایر داراییها
جمع
منابع تأمين:
سرمایه پرداخت

شده **

جاري سهامداران
تسهیالت دریافتی از بانك صنعت و معدن
تسهیالت دریافتی از سایر بانکها
تسهیالت پیشنهادي بلند مدت (ریالی /ارزي)
تسهیالت پیشنهادي کوتاه مدت (ریالی /ارزي)
اعتبار سود دوران مشارکت (ارزي)
حسابهاي پرداختنی
سایر منابع
جمع
* باید براساس ترازنامه با فاصله زمانی اندکی از زمان تهیه گزارش باشد.
** معموالً  31درصد هزینه هاي طرح توسعه به عنوان سرمایه بخش توسعه در نظر گرفته میشود.

درصد

كل

درصد

فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيالت ريالي
نتيجه و پيشنهاد

شرکت ...............................................در تاریخ ....................تحت شمارة ...............در ادارة ثبت شهرستا ن ......................به ثبت رسیده است.
هد از تأسیس شرکت ،ایجاد .....................................به منظور تولید ساالنه حداکثر .......................................................................می باشد.
براساس پیشبینیهاي انجام شده بهره برداري تجاري از طرح /طرح توسعه از اول ............ماه سال .........آغاز میگردد .بررسیهاي انجام شده
نشان میدهد که سودآوري طرح مطلوب بوده و با افزایش ظرفیت و بازپرداخت اقساط تسهیالت و کاهش هزینههاي مالی افزایش بیشتري
خواهد یافت.
هزینة کل طرح با در نظر گرفتن ...................میلیون ریال سرمایه در گردش مورد نیاز بالغ بر ....................میلیون ریال خواهد بود که
پیش بینی گردیده است .......... .درصد از طریق سرمایه ......،درصد از طریق تسهیالت بلند مدت ..............................................به مبلغ......... ....
میلیون ریال .........،درصد از محل تسهیالت کوتاه مدت .............................................به مبلغ .............میل یون ریال و مابقی ( .........درصد) از محل
جاري شرکاء تأمین گردد.
در صورت تحقق مفروضات و پیشبینی هاي انجام شده در اجراي طرح ،طرح /طرح توسعه مورد بررسی از سودآوري قابل قبول /مناسب/
مطلوب برخوردار خواهد بود و نسبتهاي مالی در وضعیت قابل قبول /مناسب /مطلوب قرار داشته و نرخ بازده داخلی طرح ،با در نظر
گرفتن .......سال عمر مفید ..........درصد برآورد گردیده است.
با توجه به توضیحات فوا به شوراي اعطاي تسهیالت طرحهاي متوسط /بزرگ پیشنهاد می گردد که با اعطاي تسهیالت به میزان............
میلیون ریال از محل ................................. ...............شامل ..............میلیون ریال تسهیالت مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی
و ...............میلیون ریال تسهیالت فروش اقساطی مواد اولیه جهت تأمین هزینههاي طرح و به شرح صفحة بعد موافقت نمایند.

 - 1مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي:
به منظور تأمین قسمتی از هزینه هاي ثابت طرح /طرح توسعه در نظر گرفته شده است که مبلغ ...........میلیون ریال تسهیالت مالی از
محل ........................................................از طریق عقد مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی و با شرایط زیر به
شرکت ..................................................پرداخت شود.

موضوع مشاركت مدني

 :اعطاي تسهیالت به منظور ایجاد ...............................................به
ظرفیت .....................در سال واقع در استان................................
درصد سهمالشركه

مبلغ مشاركت مدني
سهم الشركه نقدی شريک
سهم الشركه بانک (نقدی)
سهم الشركه شريک (غيرنقدی)
نرخ سود بانک
مدت مشاركت مدني
اداره مشاركت مدني

 ..............:میلیون ریال
 ..............:میلیون ریال
 ..............:میلیون ریال
 ..............:میلیون ریال
 .........:درصد در سال
 :از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت .......ماه لغایت بهره برداري تجاري از طرح
 :به عهده شرکت و برداشت از حساب مشترك با اجازه و نظارت بانك خواهد
بود.

نرخ خسارت تأخير تأديه
نوع قرارداد
موارد سهم الشركه غيرنقدی
سود مشاركت مدني

 .........:درصد در سال
 :عادي /رسمی
( :شامل صورت ریز سهمالشرکه غیرنقدي)
 :سهم الشرکه بانك در مشارکت مدنی در پایان دوره مشارکت به متقاضی
واگ ار شده و پیش بینی شده است ک ه بهاي آن به صورت تقسیطی در قالب
عقد فروش اقساطی از متقاضی دریافت گردد.

پس از تسویه مشارکت مدنی ،سهم الشرکه بانك به قیمت تمام شده به شریك از طریق عقد قرارداد فروش اقساطی فروخته خواهد شد.
بهاي سهمالشرکه بانك با توجه به سودهاي پیش بینی شده از جمله ....... ....میلیون ریال سود دوران مشارکت به مبلغ ................میلیون ریال
برآورد می گردد که در قالب فروش اقساطی طی .........قسط سه ماهه به شرح جدول زیر بازپرداخت خواهد گردید.
ارقام :ميليون ريال
سالهای بهرهبرداری

اصل

سود

جمع

 4قسط  9 ،6 ،3و  12ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  21 ،13 ،15و  24ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  33 ،31 ،27و  36ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  45 ،42 ،39و  43ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  57 ،54 ،51و  61ماه پس از بهرهبرداري تجاري از طرح
جمع
نرخ سود فروش اقساطي  :براساس مصوبات مربوطه در زمان انعقاد قرارداد
نرخ خسارت تأخير تأديه  :براساس مصوبات مربوطه در زمان انعقاد قرارداد
-

چنانچه طرح در مناطق محروم باشد بازپرداخت تسهیالت میتواند با در نظر گرفتن  Cash Flowطرح طوالنیتر باشد.

سایر اطالعات و شرایطی که در زمان انعقاد قرارداد بایستی در نظر گرفته شود به شرح زیر می باشد:
نام ،مشخصات ،آدرس
و تلفن شركت
محل اجرای طرح

 :شرکت....................................................
 :استان ...............شهرستان ................محل دقیق اجراي طرح.....................
.................................................................

موارد رهن

 :رهن اول بانك بر کلیه داراییهاي ثابت موجود (از قبیل زمین ،ساختمانها ،تأسیسات،
ماشینآالت و تجهیزات) و هر آنچه د ر آینده در اثر اجراي طرح ایجاد خواهد شد.

متعهدين

 :افراد زیر منفرداً و متضامناً اصل و سود تسهیالت را تضمین نمایند.
آقایان :
خانمها:

 -توضیح این که در مورد سهامداران صفیر والیتاً تعهد اخ میگردد.

جدول راهنمای تأمين سهمالشركه شركاء متناسب با پيشرفت طرح
طرح شركت..............................................................
مشخصات مشاركت مدني:
مبلغ مشاركت مدني

 ................:میلیون ریال

سهم الشركه بانک (نقدی)
سهم الشركه شريک (نقدی)

 ................:میلیون ریال
 ................:میلیون ریال

سهم الشركه شريک (غيرنقدی)

 ................:میلیون ریال
ارقام :ميليون ريال

درصد تحقق هزينهها
در چارچوب طرح

همزمان
با عقد

جمع كل

قرارداد

سهمالشرکه بانك (نقدي)
سهمالشرکهشریك(نقدي)
سهمالشرکه شریك (غیرنقدي)
جمع تجمعی مبلغ مشارکت
مدنی
تــوجه:
 - 1در هر مرحله که براساس گزارش نظارتی طرح با افزایش هزینه روبرو شود متقاضی در آن مرحله باید ابتدا نسبت به تأمین افزایش
هزینههاي پیش بینی شده اقدام نماید و پس از صر مبالغ مزبور مجدداً سهم بانك محاسبه و پرداخت شود.
- 2آخرین پرداخت در پایان دوره مشارکت انجام خواهد شد.

شرايط مخصوص:
 - 1متقاضی متعهد گردد همزمان با پیشرفت طرح و تا قبل از استفاده کامل از تسهیالت نسبت به افزایش سرمایه تا میزان ...............میلیون
ریال اقدام نماید.
 - 2متقاضی متعهد گردد که قبل از استفاده از تسهیالت بانك نسبت به انعقاد قرارداد با یك مؤسسه حسابرسی مستقل عضو جامعة
حسابداران رسمی ایران اقدام نماید .شرکت همواره یك سیستم حسابداري مورد قبول بانك را دایر نموده و حسابها و دفاتر مربوط به هر
سال توسط مؤسسه م کور رسیدگی گردد و نسخهاي ا ز گزارش حسابرسی شده را به بانك ارائه نماید.
 - 3هرگونه توسعة تأسیسات و پرداخت سود سهام مازاد بر حدود قانونی ،تا زمان پایان بازپرداخت کلیة اقساط تسهیالت منوط به کسب
اجازه قبلی و کتبی بانك باشد.
 - 4ایجاد هرگونه تعهد جدید منوط به کسب اجازه قبلی و کتبی این بانك خواهد بود.
 - 5شرکت متعهد گردد که هرگونه افزایش در هزینههاي طرح را شخصاً تأمین نماید.
 - 6خرید ماشین آالت داخلی و خارجی موضوع این گزارش از طریق گشایش اعتبار در بانك صنعت و معدن صورت گیرد.
 - 7متقاضی متعهد گردد قبل از انعقاد قرارداد تسهیالت نسبت به انعقاد قرارداد و معرفی مشاور مورد تأیید بانك جهت نظارت بر کلیة
عملیات اجرایی (کنترل پروژه) اقدام نماید.
 - 3به وجوهی که تحت عنوان وام سهامداران جهت تأمین بخشی از هزینه هاي طرح در نظر گرفته شده است هیچگونه سودي تعلق نخواهد
گرفت و بازپرداخت آن مؤخر بر بازپرداخت کلیه تسهیالت خواهد بود.
- 9متقاضی مطابق جدول راهنماي تأمین سهمالشرکة شرکاء ،سهم الشرکة خود را به حساب مشترك نزد این بانك واریز نماید ،بدیهی است
مبلغ م کور با نظارت این بانك صر تأمین هزینههاي ثابت طرح خواهد شد.
 - 11متقاضی موظف است شرایط الزم براي بازدید کارشناس ان ناظر بانك و همچنین کارشناسان شرکتهاي مشاور نظارتی را از طرح مهیا
نماید.
 - 11متقاضی تسهیالت موظف به رعایت مفاد قانون مدیریت پسماندها مصوب مورخ  1333 /3 /17مجلس شوراي اسالمی وآئیننامههاي
اجرایی ذیربط در(بازیافت /دفن بهداشتی /زبالهسوزي) پسماند ناشی از فع الیت (صنعتی /معدنی /سایر) و همچنین عهدهدار تأمین
هزینههاي مربوط به آن میباشد.
 - 12حداکثر مدت اعتبار مصوبه براي انعقاد قرارداد از تاریخ ابال ،به متقاضی  45روز می باشد.
 - 13متقاضی موظف به نصب تابلوي مناسب مبنی بر مشارکت با بانك صنعت و معدن در محل اجراي طرح می باشد.
 - 14متقاضی موظف است تا تسویه حساب کامل با بانك گردش مالی طرح مصوب را از طریق شعب بانك صنعت و معدن معمول دارد.
 - 15ظرفیت جواز تأسیس از ......................محصول در سال به ......................در سال افزایش یابد.
 - 16متقاضی متعهد است هنگام اجراي طرح به مدیریت امور کنترل و پی گیري طرحها نسبت به تعیین ساختار اجرایی طرح و عنداللزوم
معرفی مشاوران اجرایی و پیمانکاران با هماهنگی مدیریت مزبور اقدام نماید.

 - 2فروش اقساطي مواد اوليه:
به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز طرح براي خرید مواد اولیه پیشنهاد می گردد مبلغ ...............میلیون ریال تسهیالت مالی از
محل ..............................................از طریق قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه در اختیار شرکت ....................... ......................قرار گیرد.
ضمناً هیچگونه پیش دریافتی از متقاضی در نظر گرفته نشده است.
نوع و میزان مواد اولیه با درخواست شرکت و موافقت ریاست شعبة مربوطه خواهد بود.

مبلغ فروش اقساطي
سود فروش اقساطي
خسارت تأخير تأديه
نحوة پرداخت

 ..................:میلیون ریال
 ......:درصد در سال
 ......:درصد در سال
 :بهاي فروش ا قساطی مواد اولیه با توجه به سودهاي منظور شده براي بانك
مبلغ ...........میلیون ریال برآورد گردیده و پیشنهاد میشود طی .....قسط به شرح
جدول زیر بازپرداخت گردد.

تاريخ قرارداد فروش اقساطي
نوع قرارداد

 .......:ماه سال .....( .........ماه قبل از بهره برداري تجاري از طرح)
:
ارقام :ميليون ريال
سالهای بهرهبرداری

 4قسط  9 ،6 ،3و  12ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  21 ،13 ،15و  24ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 4قسط  32 ،31 ،27و  36ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
جمع

اصل

سود

جمع

سایر اطالعات و شرایطی که در زمان انعقاد قرارداد بایستی در نظر گرفته شود به شرح زیر می باشد:
نام ،مشخصات
و آدرس شركت
محل اجرای طرح

 :شرکت....................................................
 :استان ..................شهرستان ... ...............آدرس دقیق محل اجراي طرح
.................................................................

موارد رهن

 :رهن اول بانك بر کلیه داراییهاي ثابت موجود (از قبیل زمین ،ساختمانها ،تأسیسات،
ماشین آالت و تجهیزات) و هر آنچه در آینده در اثر اجراي طرح ایجاد خواهد شد.

متعهدين

 :افراد زیر منفرداً و متضامناً اصل و سود تسهیالت را تضمین نمایند.
آقایان :
خانمها:

 -توضیح این که در مورد سهامداران صغیر والیتاً تعهد اخ میگردد.

فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيالت ارزی
نتيجه و پيشنهاد

هد از اجراي طرح شرکت .......................................... ......تولید ..................................به ظرفیت حداکثر ...............در سال می باشد.
منظور از تهیه گزارش حاضر ،بررسی درخواست شرکت جهت دریافت مبلغ ...........................ارز مورد نظر تسهیالت ارزي از محل حساب
ذخیره ارزي در رابطه با تأمین بخشی از هزینههاي خرید ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز طرح میباشد.
هزینه هاي ارزي طرح حدود ..................ارز مورد نظر می باشد که پیشنهاد شده مبلغ .......................ارز مورد نظر معادل .................میلیون ریال
(حدود ........... .درصد) از آن جهت تأمین بخش از نیازهاي ارزي طرح در اختیار شرکت قرار گیرد.
براساس بررسی هاي انجام شده ،کل هزینه طرح با در نظر گرفتن مبلغ ...............میلیون ریال سرمایه در گردش معادل مبلغ ................میلیون
ریال پیش بینی شده است که مبلغ ......... .....میلیون ریال از طریق سرمایه ( .........درصد) ................،میلیون ریال از طریق تسهیالت ارزي
پیشنهادي و اعتبار سود دوران مشارکت ( .........درصد) و مبلغ ................میلیون ریال از طریق جاري سهامداران ( .........درصد ) تأمین خواهد
شد.
نرخ سود ت سهیالت ارزي ........درصد در نظر گرفته شده است.
تسهیالت ارزي پیشنهادي در تاریخ ........................براساس نرخ برابري ارز مورد نظر ...............ریال محاسبه گردیده است.
براساس بخشنامه شماره الف 263 /مورخ  1331 /1 /29بانك مرکزي جمهوري اسالمی ایران سود متعلق ه در دوره استفاده از تسهیالت به
حساب متقاضی منظور گردیده و در دوره بازپرداخت تسهیالت ارزي به اقساط مساوي از متقاضی دریافت گردد.
در صورت تحقق مفروضات و پیشبینی هاي انجام شده در اجراي طرح ،طرح مورد بررسی از سودآوري مناسب /قابل قبول /مطلوب
برخوردار خواهد بود و نسبت هاي مالی در وضعیت قابل قبول /مطلوب /مناسب قرار داشته و نرخ بازده داخلی طرح با در نظر گرفتن..........
سال عمر مفید .........درصد برآورد گردیده است.
با توجه به توضیحات فوا پیشنهاد می گردد که با اعطاي تسهیالت ارزي جهت تأمین قسمتی از هزینههاي ثابت طرح و به شرح صفحة بعد
موافقت نمایند.

مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي:
به منظور تأمین قسمتی از هزینه هاي طرح در نظر گرفته شده است که مبلغ .........................یورو /دالر جهت خرید بخشی از ماشینآالت
و تجهیزات طرح ،از طریق عقد قرارداد مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی از محل حساب ذخیره ارزي و با شرایط زیر در اختیار
شرکت .............................قرار گیرد.
موضوع مشاركت مدني

 :اعطاي تسهیالت به منظور تولید ...................به ظرفیت عملی
حداکثر .....................در سال در محل کارخانه واقع در استان....................
شهرستان..........................................
درصد سهمالشركه

مبلغ مشاركت مدني

 ..................:ارز مورد نظر و .............میلیون ریال

سهم الشركه بانک (نقدی)

 ..................:ارز مورد نظر ،معادل ..............میلیون ریال

سهم الشركه شريک (نقدی)

 ..................:میلیون ریال

سهم الشركه شريک (غيرنقدی)

 ..................:میلیون ریال

مدت مشاركت مدني

 :از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت .......ماه لغایت بهره برداري تجاري از طرح

اداره مشاركت مدني

 :به عهده شرکت ............................................میباشد.

سود مشاركت مدني

 .......:درصد در سال

پرداخت سود مشاركت مدني

 :سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیالت محاسبه و به حساب گیرنده
تسهیالت منظور و در دوره بازپرداخت به اقساط مساوي همراه اقساط اصل و
سود بازپرداخت از گیرنده تسهیالت وصول گردد.

جريمه تأخير تأديه

 :سود مشارکت مدنی به اضافه یك درصد

نوع قرارداد

 :رسمی /عادي

اقالم سهم الشركه غيرنقدی

( :صورت ریز سهمالشرکه غیرنقدي قید شود)

بهاي سهم الشرکه بانك با توجه به سودهاي منظور شده براي بانك به مبلغ .......................یورو برآورد میگردد که با توجه به نقدینگی
شرکت در نظر گرفته شده است که مبلغ فروش اقساطی طی .......قسط شش ماهه و به شرح جدول زیر بازپرداخت گردد.

ارقام :ميليون ريال
تاريخ سررسيد

اصل

سود

سود تسهيالت ارزی در
دوران اجرای طرح

جمع كل

 2قسط  6و  12ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  13و  24ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  31و  36ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  42و  43ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  54و  61ماه پس از
بهره برداري تجاري از طرح
جمع
نرخ خسارت فروش اقساطي  :براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد
نرخ خسارت تأخير تأديه
-

 :براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد

چنانچه طرح در منطقه محروم واقع است بازپرداخت براساس  Cash Flowطرح میتواند طوالنیتر گردد به هر صورت با احتساب
زمان اجراي پروژه نباید از  11سال تجاوز نماید.

سایر اطالعات و شرایطی که در زمان انعقاد قرارداد بایستی در نظر گرفته شود به شرح زیر می باشد:
نام ،مشخصات ،آدرس
و تلفن شركت
محل اجرای طرح
موارد رهن يا جايگزين

 :شرکت...................................................
:
 :رهن اول بانك بر کلیه داراییهاي ثابت موجود شرکت (از قبیل زمین ،ساختمانها،
ماشینآالت و تجهیزات ،تأسیسات و غیره) و هر آنچه در آینده در محل اجراي طرح
به وجود آید.

متعهدين

 :افراد زیر منفرداً و متضامناً بازپرداخت اصل و سود تسهیالت مالی پیشنهادي توسط
بانك براي شرکت را تعهد نمایند.
آقایان :
خانمها:

ريسک

 :هرگونه ریسك ارزي و همچنین هر نوع تعهدي که در نتیجه تغییرات نرخ ارز در
آینده به وجود آید بر عهده شرکت خواهد بود.

نحوة بازپرداخت

 :بازپرداخت کلیه مطالبات بانك اعم از اصل تسهیالت ،سود متعلقه ،خسارت و
جرایم تأخیر و غیره صرفاً با ارز صورت خواهد گرفت.

هزينة تعهدات

 :به موجب تبصره بند  3اطالعیه شماره  61 /1217مورخ  1379 /12 /25بانك
مرکزي پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهیالت
ارزي هزینه تعهد به میزان یك هشتم درصد در سال تعلق میگیرد که میبایست
هر شش ماه یك بار توسط بانك محاسبه و از متقاضی وصول گردد.

راهنمای تأمين سهمالشركه شركاء متناسب با پيشرفت طرح
طرح شركت.......................................................
مشخصات مشاركت مدني:
مبلغ مشاركت مدني
سهم الشركه بانک (نقدی)
سهم الشركه شريک (نقدی)
سهم الشركه شريک (غيرنقدی)

 .............:میلیون ریال ( ................ارز مورد نظر و ...........میلیون ریال)
 .............:میلیون ریال ( ................ارز مورد نظر)
 .............:میلیون ریال
 .............:میلیون ریال

همزمان با

همزمان با عقد

..........

قرارداد
درصد تحقق هزينه ها در چارچوب طرح
ميليون
ريال

جمع

ظهرنويسي
اسناد.......

ارز
مورد
نظر

ميليون
ريال

ارز
مورد
نظر

ميليون
ريال

ارز
مورد
نظر

ميليون
ريال

ارز
مورد
نظر

سهمالشرکه بانك (نقدي)
سهمالشرکه شریك (نقدي)
سهمالشرکه شریك (غیرنقدي)
جمع تجمعی (کل مبلغ مشارکت مدنی
تحقق یافته)

توجه:
 - 1در هر مرحله که براساس گزارش نظارتی طرح با افزایش هزینه روبرو شود متقاضی در آن مرحله باید ابتدا نسبت به تأمین
افزایش هزینه هاي طرح اقدام نماید و پس از صر مبالغ مزبور مجدداً سهم بانك محاسبه و پرداخت شود.
 - 2مبلغ ارزي جدول فوا صر هزینههاي ارزي (گشایش اعتبار و پرداختهاي خرید ماشینآالت) میشود.

شرايط مخصوص:
 - 1متقاضی متعهد گردد همزمان با پیشرفت طرح و تا قبل از ظهرنویسی اسناد ماشین آالت نسبت به افزایش سرمایه( ثبت و پرداخت
شده) تا میزان ..................میلیون ریال اقدام نماید.
 - 2متقاضی متعهد گردد که قبل از استفاده از تسهیالت بانك نسبت به انعقاد قرارداد با یك مؤسسه حسابرسی مستقل عضو جامعة
حسابداران رسمی ایران اقدام نماید .شرکت همواره یك سیستم حسابداري مورد قبول بانك را دایر نموده و حسابها و دفاتر مربوط به
هر سال توسط مؤسسه م کور رسیدگی گردد و نسخهاي از گزارش حسابرسی شده به بانك ارائه نماید.
 - 3هرگونه تأسیسات و پرداخت سود سهام مازاد بر حدود قانونی ،تا زمان پایان بازپرداخت کلیه اقساط تسهیالت منوط به کسب اجازه
قبلی و کتبی بانك باشد.
 - 4ایجاد هرگونه تعهد جدید منوط به کسب اجازه قبلی و کتبی این بانك خواهد بود.
 - 5شرکت متعهد گردد که هرگونه افزایش در هزینههاي طرح را شخصاً تأمین نماید.
 - 6خرید ماشین آالت داخلی و خارجی موضوع این گزارش از طریق گشایش اعتبار در بانك صنعت و معدن صورت گیرد.
 - 7متقاضی متعهد گردد قبل از انعقاد قرارداد تسهیالت نسبت به انعقاد قرارداد و معرفی مشاور مورد تأیید بانك جهت نظارت بر کلیة
عملیات اجرایی (کنترل پروژه) اقدام نماید.
 - 3به وجوهی که تحت عنوان وام سهامداران جهت تأمین بخشی از هزینههاي طرح در نظر گرفته شده است هیچگونه سودي تعلق
نخواهد گرفت و بازپرداخت آن مؤخر بر بازپرداخت کلیة تسهیالت خواهد بود.
 IEI - 9به عنوان نهاد بازرسی در پروفرم خرید ماشینآالت پیش بینی شود.
 - 11اعطاي تسهیالت پیشنهادي از محل حساب ذخیره ارزي منوط به فراهم بودن امکان استفاده از حساب م کور در زمان انعقاد
قرارداد است.
 - 11متقاضی مطابق جدول راهنماي تأمین سهمالشرکة شرکاء ،سهمالشرکه خود را به حساب مشترك نزد این بانك واریز نماید ،بدیهی
است مبلغ م کور با نظارت این بانك صر تأمین هزینههاي ثابت طرح خواهد شد.
 - 12متقاضی موظف است شرایط الزم براي بازدید کارشناسان ناظر بانك و همچنین کارشناسان شرکتهاي مشاور نظارتی را از طرح مهیا
نماید.
 - 13متقاضی تسهیالت موظف به رعایت مقاد قانون مدیریت پسماندها مصوب مورخ  1333 /3 /17مجلس شوراي اسالمی و آئیننامههاي
اجرایی ذیربط در (بازیافت /دفن بهداشتی /زباله سوزي) پسماند ناشی از فعالیت (صنعتی /معدنی /سایر) و همچنین عهدهدار تأمین
هزینههاي مربوط به آن میباشد.
 - 14حداکثر مدت اعتبار مصو به براي انعقاد قرارداد از تاریخ ابال ،به متقاضی  45روز می باشد.
 - 15متقاضی موظف به نصب تابلوي مناسب مبنی بر مشارکت با بانك صنعت و معدن در محل اجراي طرح می باشد.
 - 16متقاضی موظف است تا تسویه حساب کامل با بانك ،گردش مالی طرح مصوب را از طریق شعب بانك صنعت و م عدن معمول دارد.
 - 17متقاضی متعهد است هنگام ارجاع طرح به مدیریت امور نظارت و پی گیري طرحها نسبت به تعیین ساختار اجرایی طرح و عنداللزوم
معرفی مشاوران اجرایی و پیمانکاران با هماهنگی مدیریت مزبور اقدام نماید.
در صورتی که میزان تسهیالت ارزي از  5 /-میلیون یورو بیشتر باشد شرط زیر اضافه میگردد.
 - 13ماشین آالت طرح از طریق برگازاري مناقصاه باینالمللای و از ساازندگان اصالی ماشاین آالت و در صاورت عادم امکاان از طریاق
 TRADERهاي صاحب نام دنیا و مورد تأیید بانك خریداري شود .همچنین گشایش اعتبار اسنادي خرید ماشینآالت منوط به ارائه
گزارش تفصیلی برگزاري مناقصه و نتیجه آن باشد.

(در مورد طرح هايي كه تسهيالت آنها ارزی بوده و نرخ سود آنها « Libor + 2متغير» ميباشد)

مشاركت مدني:
به منظور تأمین قسمتی از هزینه هاي طرح در نظر گرفته شده است که مبلغ ................ارز مورد نظر جهت خرید ماشینآالت و تجهیزات
طرح ،از طریق عقد قرارداد مشارکت مدنی از محل حساب ذخیره ارزي و با شرایط زیر در اختیار شرکت .............................................قرار گیرد.
موضوع مشاركت مدني

 :اعطاي تسهیالت به منظور اجراي .................. ......................................به
ظرفیت..............................

در

سال

در

محل

کارخانه

واقع

در

استان.................................................................................................................
درصد سهمالشركه
مبلغ مشاركت مدني

 .................:ارز مورد نظر و ............................میلیون ریال

سهم الشركه بانک (نقدی)

 ..................:ارز مورد نظر ،معادل ..................میلیون ریال

سهم الشركه شريک (نقدی)

 .....................:میلیون ریال

سهم الشركه شريک (غيرنقدی)

 .....................:میلیون ریال

مدت مشاركت مدني

 :ا ز زمان عقد قرارداد به مدت .....ماه لغایت شروع بهره برداري تجاري از طرح

اداره مشاركت مدني

 :به عهده شرکت ....................................................میباشد.

سود مشاركت مدني

 :الیبور ارز مورد نظر به اضافه  2درصد

نوع قرارداد

 :رسمی /عادي

پرد اخت سود مشاركت مدني

 :سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیالت محاسبه و به حساب گیرنده تسهیالت
منظور و در دوره بازپرداخت به اقساط مساوي همراه اقساط اصل و سود
بازپرداخت از گیرنده تسهیالت وصول گردد.

جريمه تأخير تأديه

 :سود مشارکت مدنی به اضافه یك درصد

موار د سهم الشركه غيرنقدی

( :ریز سهمالشرکه غیرنقدي قید شود)

شريک

همزمان با تسویه مشارکت مدنی ،سهم مشاع بانك در دارایی هاي ایجاد شده ناشی از مشارکت مدنی به روش تدریجی و مطابق جدول
اعالمی به شرکت واگ ار میشود.

جدول اقساط بازپرداخت تسهیالت طی  11قسط شش ماه ه در نظر گرفته شده است و هر ......ماه براساس نرخ الیبور جدید تعدیل خواهد
شد.
ارقام :ارز مورد نظر
سود تسهيالت
تاريخ سررسيد

اصل

سود

ارزی در دوران
اجرای طرح

 2قسط  6و  12ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  13و  24ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  31و  36ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  42و  43ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
 2قسط  54و  61ماه پس از بهره برداري تجاري از طرح
جمع

جمع كل

فرم نتيجهگيری طرحهای فاقد توجيه
نتيجهگيری

شرکت .................................... ...........در شهرستان ...............مشغول فعالیت بوده که هم اکنون در حال انتقال کارخانه از این شهر
به ..........................................................................می باشد و این انتقال تقریب ًا صورت گرفته است .همچنین پس از انتقال واحد و احداث
ساختمانهاي جدید ،شرکت قصد دارد ماشین آالت فرسوده را از خط تولید خارج و ماشین آالت جدید از کشور ...................خریداري نماید.
هد از اعطاي تسهیالت بانك به شرکت م کور پوشش بخشی از هزینه هاي ثابت طرح شامل تأسیسات و تجهیزات و نیز خرید
ماشینآالت جدید میباشد.
هزینههاي مورد نیاز پیش بینی شده بالغ بر .....................میلیون ریال پیش بینی شده که از این رقم حدود ...................میلیون ریال آن بابت
هزینه هاي ثابت طرح ،حدود ..................میلیون ریال آن هزینه قبل از بهرهبرداري و معادل ....................میلیون ریال سرمایه در گردش و
مابقی معادل ...................میلیون یال بابت هزینه تعدیل نیروي انسانی می باشد.
از ارقام فوا معادل حدود .......درصد کل سرمایه گ اري آن از سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ..........،درصد از محل تسهیالت بلند مدت
و مابقی معادل ..........درصد از محل منابع داخلی ناشی از فروش دارایی (زمین) و ذخایر شرکت تأمین میگردد.
توضیح الزم این که شرکت موظف گردیده که زیان انباشته خود و همچنین هزینههاي تعدیل نیرو را از محل فروش دارایی زمین (واقع در
داخل ).. ..................تأمین کرده و مابقی آن نیز از محل افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده تأمین نماید.
بررسیهاي انجام شده نشان می دهد که نتیجه عملیات شرکت در سالهاي ..........لغایت ...........منجر به زیان عملیاتی گردیده و در سالهاي
بعد شرکت موفق به کسب سود ناچیزي میگردد و همچ نین در طی سالهاي ...........لغایت ...........عملیات شرکت قادر به پوشش زیان
سنواتی نبوده و سپس سودآوري اندکی در حسابها مشاهده خواهد شد.
پیش بینی گردش وجوه نقدي نشان می دهد که با توجه به سودآوري اندك ،شرکت با کسري انباشته مواجه بوده و تا پایان پیشبینیهاي
م الی ,قادر به پوشش کسري م کور نخواهد بود.
با توجه به توضیحات فوا ،پرداخت تسهیالت به شرکت فوا فاقد توجیه مالی می باشد.

فرم نتيجهگيری طرحهای فاقد توجيه
نتيجهگيری

شرکت ..................................................در سال ...........در اداره ثبت شرکتهاي استان ............به ثبت رسید و در .........ماه سال ...........پ یرفته
شد و از ..........ماه سال ...........به .................انتقال یافت.
شرکت در اواخر سال ..........تولید آزمایشی را آغاز نمود و در سال ...........به مرحلة بهره برداري رسید.
ظرفیت اسمی تولید براساس پروانة بهره برداري سالیانه تعداد ......................بوده که براساس زمان سنجی و کارشناسی مجدد به تولید
اسمی .....................در سال تصحیح شده است.
نتیجه عملیات شرکت در طی سالهاي گ شته منت به زیان ناویژه بوده که نهایتاً سبب گردیده که زیان انباشته شرکت در پایان سال
مالی ..............به مبلغ .....................میلیون ریال معادل ........برابر سرمایه گردد و شرکت در حال حاضر مشمول ماده ................. ....می باشد.
همچنین همانگونه که در سابقة مالی شرکت توضیح داده شده است نسبتهاي مالی شرکت از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نیاز به
اصالح ساختار مالی به خوبی مشهود میباشد.
سازمان برنامه ریزي استان .............در سال .........طی نامه شماره ...................مبلغ .................میلیارد ریال تسهیالت از
محل ....... ................................به شرکت فوا اختصاص داد که پس از انجام بررسیهاي الزم با توجه به درخواست شرکت مبنی بر تأمین
سرمایه در گردش مورد نیاز پرداخت تسهیالت فاقد توجیه بوده و طی گزارشی به شوراي محترم تسهیالت تصمیمگیري در این مورد
مسکوت گ ارده شده ،سپس شرکت در سال ..........از طریق شرکت ...............................به بخش خصوصی واگ ار گردید .در ............ماه...........
بررسی پرداخت تسهیالت جهت بازسازي طرح در دستور کار این مدیریت قرار گرفت.
در جلسه شوراي اعطاي تسهیالت مورخ .........................با توجه به عدم وجود مناب ع از محل ................................................تخصیص منابع
از .....................................تغییر نمود.
براساس پیشبینیهاي انجام شده بهره برداري از طرح بازسازي و تکمیل از ........................آغاز خواهد گردید.
بررسیهاي انجام شده نشان می دهد که پس از اتمام بازسازي و نیز نتیجه عملیات منت به زیان ناویژه میگردد و این روند تا پایان
سال ........ادامه می یابد ولیکن زیان ویژه تا پایان پیشبینیهاي انجام شده همچنان ادامه می یابد.
ال نیز توضیح داده شد شرکت در . .................معادل ................میلیون ریال زیان انباشته داشته که طی دو سال.............
همانگونه که قب ً
و .............معادل ....................میلیون ریال دیگر به آن افزوده می گردد و نهایتاً زیان انباشته معادل ......................میلیون ریال خواهد شد
بنابراین با توجه به مشمو لیت شرکت به ماده .............................نیاز به اصالح ساختار مالی از طریق کاهش سرمایه و سپس افزایش سرمایه
مشهود می باشد که منابع مورد نیاز جهت این اصالحات حدود .............میلیارد ریال می باشد.
از سوي دیگر با توجه به سررسید موافقت نامه فی مابین شرکت  ............................و شرکت ..............................مبنی بر تسویه بدهی در............
ماه سال ...........شرکت نیاز به ....................میلیون ریال دیگر داشته بنابراین با توجه به جدول نحوة تأمین منابع به منظور اجراي طرح عالوه
بر .. ............میلیارد ریال تسهیالت نیاز به تأمین حدود ...............میلیارد ریال منابع از سوي شرکت می باشد .این در حالی است که هیچگونه
بازیافتی جهت تسهیالت سررسید گ شته و همچنین بستانکاران در نظر گرفته نشده است.
بررسیهاي انجام شده نشان میدهد که  NPVو نرخ بازده داخ لی طرح منفی می باشد.
با توجه به توضیحات فوا و عملکرد سود و زیان بازپرداخت تسهیالت امکانپ یر نبوده و پرداخت تسهیالت فاقد توجیه می باشد.

فرم معرفي گروه كاری طرح...................................................
نام شركت مشاور...................................................................................:

حوزه فعاليت
مدیریت طرح

رديف

نام و نام

كد

رشته

سال اخذ

زمينه

خانوادگي

ملي

تحصيلي

مدرك

همکاری

محل
تجارب قبلي

اشتغال

مالحظات

دائم

1
2
1

بررسی بازار

2
3
1
2
3

خدمات
مهندسی

4

پیشنیاز

5
6
7

توجیهپ یري
فنی

1
2
3

تجزیه و تحلیل

1

مالی

2

تاریخ تنظیم:

سمت تأییدکننده:

امضاء تأیید کننده:

توضیح آنکه چنانچه غیر از افراد حقیقی فوا از مشاوران خاصی (داخلی/خارجی/حقیقی/حقوقی) براي انجام خدمات موردنیاز یا
بصورت دست دوم استفاده شده است این مشاوران و حوزه خدمات آنها نیز باید بطور مشروح معرفی شوند.

