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  : خالصه طرح  -1
   :مجری طرح 

  ..........و شناسه ملی   ..… محل ثبت………مورخ  .   ………… به شماره  ثبت .………  شرکت :اشخاص حقوقی -
تاریخ ..................محل صدور ........ شماره شناسنامه............فرزند............نام خانوادگی ...............نام : اشخاص حقیقی -

  ) ....................ثابت و همراه(  تلفن تماس ...............کدملی ................شماره سریال شناسنامه ..........تولد
  

    : طرح موضوع
  .در این بخش نوع محصوالت عمده تولیدی و ظرفیت تولید سالیانه هر کدام اشاره شود -

  
  : اجرای طرح حل م

   ......صنعتی شهرک ...........نام بخش .........نام شهرستان ...... نام استان 
  :مدیریت طرح 

 بـه  ییطرح بوده و دارای قدرت تـصمیم گیـری و پاسـخگو       نام مدیرعامل شرکت و یا مجری پروژه که مسلط به جزئیات اجرایی              -
  . سئواالت احتمالی باشد

   :سرمایه گذاری قبلی 
 .ذکر گردد صورت گرفته به استناد ارزیابیدر این بخش کلیه هزینه های انجام شده تا زمان بازدید و تهیه طرح  -

  :نحوه تامین هزینه های انجام شده 
  هزار ریال          :) شرکت (سرمایه گذار سهم آورده 

محـل تـامین   ،  با ذکر نرخ ،  مـدت  در ارتباط با طرح مجری  الزم است در این قسمت به تمام تسهیالت اخذ شده           :یتسهیالت بانک 
  . ره گردد اشا و آخرین وضعیت بازپرداخت آنها اعتبار

  
  : سرمایه گذاری جدید 

 در دو بخـش     تهیه طـرح بـه بعـد      اولین بازدید و ارزیابی صورت گرفته در زمان          تاریخدر این بخش کلیه هزینه های آتی طرح از           -
         .گرددذکر  )درصورت وجود(ریالی و ارزی به تفکیک  سرمایه ای و سرمایه در گردش 

   ریالی  -
    : در گردشسرمایه        : سرمایه ای     

  :ارزی  -
  : سرمایه در گردش         :سرمایه ای    

  : نحوه تامین سرمایه گذاری جدید
 در سرمایه گذاری جدید و مبلغ تسهیالت بـانکی پـیش بینـی شـده               مجری   سرمایه گذاری جدید طرح و میزان آورده         نحوه تامین  -

 .  مورد نیاز طرح خواهد بودمساوی سرمایه گذاریمنابع تامین سرمایه گذاری جدید جمع  . ذکر گردد
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        ) مجری(متقاضی سرمایه گذاری ) الف
  ریالی 

    :سرمایه در گردش        : سرمایه ای 
  :ارزی 

  : سرمایه در گردش         :سرمایه ای      
-   

  :    تسهیالت بانکی  ) ب
  ریالی 

  : محل تامین اعتبار      :سرمایه در گردش      : سرمایه ای     
  :ارزی 

  :محل تامین اعتبار     : سرمایه در گردش       :سرمایه ای      
  

  ): بر اساس زمانبندی( زمان اجرای طرح مدت 
  : بانکیتسهیالت مدت بازپرداخت 

  ریالی 
    :سرمایه در گردش  ---- سال در اقساط-----  : سرمایه ای   

  :ارزی 
  : سرمایه در گردش   ---- سال در اقساط-----  :سرمایه ای    
 

   :)درصد در سال (تسهیالتانتظار مورد   نرخ سود    
  ریالی  

    :سرمایه در گردش        : سرمایه ای   
  :ارزی 

  : سرمایه در گردش         :سرمایه ای    
 

 بـصورت   بخش از اعتبـار     در صورتی که تسهیالت بانک از بیش از یک خط اعتباری تخصیص می یابد الزم است مشخصات هر                    -
                . جداگانه ذکر گردد

  
     :IRR )( سرمایه گذاری داخلی  بازدهنرخ

 .از جدول محاسبه نرخ بازده داخلی آورده شود -

  
  )  : سال(دوره بازگشت سرمایه گذاری

      
  .میزان اشتغال دائم و نیز کارگران فصلی طرح به تفکیک اشاره شود  :            میزان اشتغال 
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  :  یمتقاض سابقه -2
  : شرکت یثبت سوابق 2-1

 به طور کامل )  و تعاونی*سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود(ت نام و نوع شرک -

 ، شماره و محل ثبت  تاریخ -

 شناسه ملی  -

 سرمایه اولیه ثبت شده و سرمایه فعلی شرکت  -

 محل دفتر مرکزی  -

کت معین شده   براساس آنچه که در آخرین اساسنامه یا آخرین آگهی تغییرات شر          ) اعم از تولیدی و ارائه خدمات     (موضوع فعالیت    -
 . در صورتیکه موضوع فعالیت شرکت با طرح یکسان نمی باشد، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد. است

مانند تغییرات در میزان سرمایه، مشخصات سـهامداران        (کلیه تغییرات قانونی و اصلی ثبت شده با ذکر تاریخ آگهی و نوع تغییرات                -
 ذکر شود برای دسترسی به مستندات مورد نیاز می توان از سایت روزنامه رسمی استفاده  کتو مدیران، تغییر محل یا تغییر نوع شر       

  . نیز ضروری می باشد و ارائه آنها بصورت ضمیمه دفترچه با این وجود اخذ مدارک مثبته بصورت فیزیکی.نمود
 . این بانک از پذیرش شرکتهای با مسئولیت محدود معذور است *

  :سهامداران و سرمایه  2-2
 میزان آخرین سرمایه شرکت و  نحوه تسهیم آن، تفکیک میزان سرمایه پرداخت شده و تعهد شده   -

، مبلغ اسمی هر سهم، مبلغ کل و درصد سهم هر یک از  ... )نام، ممتاز و    با نام، بی   (اسامی سهامداران عمده، تعداد سهام، نوع سهام         -
 .سهامداران

   مشخصات کلیه سهامداران-جدول 

سال تولد و   سهامداران میاسا ردیف
  نام پدر

  نوع سهام  تعداد سهام
مبلغ اسمی 
  هر سهم

  مبلغ کل
  درصد هر یک
  نسبت به کل

                
                
                
                

        جمع 

 درصورتی که سهامداران شخصیت حقوقی باشند مشخصات آنها شامل نام و نوع شرکت، تاریخ، شماره و محل ثبت، موضوع: نکته
  . فعالیت شرکت، سهامداران و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آنها نیز مشابه جدول زیر ذکر شود
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  باشند یمی  حقوق تیشخصی دارا کهی سهامداران مشخصات - جدول

نام و نوع  ردیف
  شرکت

 تاریخ
  ثبت

 شماره
  ثبت

 محل
  ثبت

 شناسه 
  ملی

موضوع اصلی 
  فعالیت

سهامداران و درصد 
  سهام هر یک

ای هیئت مدیره و اعض
  مدیر عامل

                  
                  
                  
                  

 
شرکتهای جدول فوق، مجدداً دارای شخصیت حقوقی باشند الزم است مشخصات آنها نیز /  در صورتی که سهامداران شرکت:نکته

  .بصورت جدول مذکور لحاظ گردد
 .سات مالی به هیات مدیره داده شده باشددر اساسنامه شرکت باید مجوز اخذ تسهیالت از موس: نکته 

  : طرح تیریمد 2-3
الزم است سوابق تجربی و علمی هر یک از اعضا هیئت مدیره بخصوص اعضا موظف و مدیر عامل در این قسمت ارائه شود و ضمن 

بایست  موارد مذکور می. دارائه سوابق علمی و تجربی مدیران به طور مشخص در مورد توانایی آنان در اداره امور طرح، اظهار نظر شو
  .در ضمن تاریخ انتصاب و مدت زمان حضور در هیئت مدیره معین شود. براساس آخرین آگهی تغییرات هیئت مدیره باشد

 
   عامل مدیر و مدیره هیئت اعضاء - جدول

تاریخ انتصاب و مدت زمان   سمت  نام ونام خانوادگی  ردیف
  حضور

درجه 
  نوع تخصص رشته تحصیلی  تحصیالت

              
              
              
              
در  )درصورت وجود(شامـل مدیـران اجـرایی و مشاوران و پیمانکاران  طـرح  در مورد ساختار اجرای طرح توصیه می شود:     نکته

  . باشد نیز توضیحات الزم ارائه شود حدی که در این مرحله مشخص می

  : و سوابق اجرایی طرح متقاضی های توانمندی بررسی  2-4
مشاور میتواند  مجموعه توانمندی های متقاضی را در ایجاد و بهره برداری هر چه بهتر از طرح از جنبه های شرکت در این بخش 

این توانمندی ها می توانند مربوط به سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و مشاوران فنی، . ارائه نماید) مدیریتی ، مالی ، فنی ( مختلف 
  . باشند که در هر مورد باید ذکر شوند)  وامل طرحع(اجرائی متقاضی 
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در ابتدا باید مجموعه توانمندی هایی که در ایجادو بهره برداری از طرح موثر می باشد به صورت مشروح مورد بررسی قرار گیرد 
  : مواردی از جمله

  . برای حضور موفق در بازارمتقاضی توان مندی بالقوه یا بالفعل  -
 . در زمینه های مختلف فنی، مهندسی و مدیریتی ر راه اندازی و بهره برداری از طرح و طرحهای مشابهلزوم وجود سوابق د -

 . ارتباط، توان و اعتبار مالی متقاضی برای جذب و مدیریت منابع مالی در دوره راه اندازی و بهره برداری -

حوه انجام تعهدات متقاضی در تسهیالت قبلی و آخرین ستفاده نموده است الزم است ندرصورتیکه متقاضی قبال از تسهیالت بانک ا
  .وضعیت تسهیالت از نظر تبدیل مشارکت یا بازپرداخت اقساط ذکر گردد

  . توضیح داده شود نیز در این بخش درباره الزام به سرمایه گذاری جدید و نحوه هزینه کرد آن



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

6 

    از جنبه اقتصادی  طرح بررسی -3
) زراعت ، باغبانی، دام و طیور ، شیالت و آبزیان و جنگل و مرتع  (،عات برای زیر بخشهای کشاورزیانجام این قسمت از مطال: نکته 

لذا الزم است شرکتهای مشاور .  اقدام می نماید، الزامی نیستملیکه بانک ساالنه نسبت به بررسی های اقتصادی هر بخش در سطح 
  . نماینددر بررسی طرح ها نظر شعبه تامین کننده اعتبار را اخذ

  بازار بخش 
  

 آن، زمانی منطقه جغرافیاییاجرای یک پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه مورد نیاز، منابع انسانی و تکنولوژی و همچنین 
ات و غیره های رقابتی واردات و صادر  نشده، مزیتاجابتشود که مفاهیم اولیه بازار نظیر تقاضای فعلی مؤثر، تقاضاهای  محقق می

 باید با دقت و با هدف حصول اطالعات بررسی اقتصادی طرح، از اینرو مطالعه بازار به عنوان بخشی از فرآیند . تعیین شده باشد
  . الذکر در زمان مناسب صورت پذیرد فوق

  مقدمه  3-1
 طرح اجرای محل و طرح جرایا از هدف بررسی، مورد) محصوالت (محصول تاریخچه از ای خالصه ،بازار مطالعه گزارش مقدمه در
 .  گردد می ارائه باشد می طرح مزایای و ها ویژگی دربرگیرنده که کلیاتی و

 

   آن کاربردهای و) محصوالت (محصول معرفی  3-2

  مورد بررسی ) محصوالت عمده(متعلق به محصول   ISICمعرفی کلیه کدهای  3-2-1

  مشخصات و استاندارد محصوالت  ژگی ها،    معرفی وی 3-2-2
علمی معتبر و همچنین آخرین استاندارد  وکتب ازمنابع  محصول تخصصی و علمی هاوتعاریف ویژگی  مشخصات،،سمتدر این ق

شود، ابتدا  ها یا گریدهای مختلف عرضه می در صورتی که محصول با کیفیت. تدوین شده در موسسه استاندارد ایران ارائه می گردد
  . عرفی شودمشخصات محصول باید براساس اطالعات بخش فنی م

  کاربرد محصوالت طرح 3-2-3
  . ضروری می باشد در این بخش مصرف محصول در بخش های مختلف و ارائه ضریب مصرف محصول در هر بخش

 

 مشخصات اقتصادی محل اجرای طرح  3-3
سی به دستر، دسترسی به آب، دسترسی به مواد اولیه،  شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیاییشامل بررسی امکانات منطقه از جنبه 

،  دفن زباله و فاضالب، امکان امکانات رفاهی برای پرسنل غیر بومی ، نیروی کار ،قوانین و مقررات محلی، راههای ار تباطی
  صنایع وابسته، واکنش ساکنین محلی، تسهیالت بانکی، برق ، سوختامکان تامین 
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 گذشته در عرضه 3-4
) گذشته سال 5 برای حداقل (گذشته سالهای طی در واردات و اخلید تولید وضعیت شامل عرضه وضعیت است الزم بخش این در

  : گردد ارائه

   تولید داخلی   3-4-1
 با متناسب طوریکه به. است بازارضروری کل از موجود سهم لحاظ به محصول تولیدکننده اصلی واحدهای تفکیک بخش دراین

  . باشد  بندی تقسیم قابل وبزرگ متوسط واحدهای ، ککوچ واحدهای بر مبنای  در بازار  فعال واحدهای امکان درصورت هرصنعت
 وضعیت بررسی شود، می تأمین واحدها از محدودی تعداد توسط بازار نیاز از توجهی قابل بخش طرحهاییکه درمورد بین این در

بهره برداری و تحقیقات میدانی در مورد واحدهای دارای پروانه در شرایط خاص همچنین  .باشد می ضروری واحدها این عملکرد
  . بررسی فعال یا غیر فعال بودن واحدها ضروری می باشد

  : باشد ، با توجه به نوع محصول از منابع زیر قابل استخراج می آمار و اطالعات مربوط به عرضه داخلی یک محصول
 ) واحدهای دارای پروانه بهره برداری( تجارت وصنعت، معدن سایت وزارت  -

  در هر صنعت خاص و وزارتخانه های مرتبطمزبورت صی فعال در وزارهای تخص استعالم از بخش -

 )معاونت برنامه ریزی(سایت وزارت جهاد کشاورزی  -

 مرکز آمار ایران  -

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -

 های تخصصی  ها و انجمن اتحادیه -

 های مرتبط با صنعت مورد بررسی  ها و وزارتخانه سازمان -

 ننده محصول واحدهای اصلی تولید ک -

 ها و مطالعات انجام شده پیشین پژوهش -

 سایر منابع در دسترس -

، ظرفیت عملی هر صنعت باید به منابع مختلف مربوطه مراجعه کرده سرانجام آمار و  در ارائه آمار و اطالعات مربوط به ظرفیت اسمی
  . ارائه نموداختالف اطالعات نهایی را با کمترین 

  
  

  
  جاری سال در راندمان و عملی اسمی، ظرفیت تفکیک به صنعت رد فعال واحدهای وضعیت

  سنجش واحد  راندمان  عملی ظرفیت  اسمی ظرفیت  استقرار محل  واحد نام

            

            
            جمع
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 در در صورت اینکه تعداد واحدهای فعال زیاد باشند، جدول واحدهای دارای پروانه بهره برداری به تفکیک نام استان ارائه شده و*
ارائه گردد، همچنین درصد سهم بازار بقیه واحدها از کل بازار محاسبه و تعداد آنها جدولی جداگانه نام اصلی ترین واحدهای فعال 

  . شود
 

   واردات  3-4-2
  . گردد ارائه گذشته سالهای طی بررسی مورد محصول واردات حجم
  . گردد ارائه ذیل جدول طی واردات رآما وسرانجام قرارگیرد توجه مورد ذیل موارد است الزم بخش دراین
  سودبازرگانی و ها تعرفه  -١
  تعرفه هر ورودی حقوق میزان و موردبررسی محصول به یتخصیص گمرکی تعرفه کد دقیق شناخت -٢

 . گردد ارائه زیر جدول قالب در گذشته های سال در آن ارزش همراه به حاًیترجو واردات میزان -٣
  

  اخیر  )   سال5( سالهای طی  نظر مورد محصول واردات ارزش و میزان
    شرح                                  

      سال
  دالری ارزش  ریالی ارزش  واردات میزان

        
        
        

  . در ذیل هر جدول به ماخذ مورد رجوع  اشاره شود است الزم: خذمأ
  : اطالعات مربوط به میزان واردات از منابع مختلف ذیل قابل حصول است

  سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسالمی  -
 فعاالن صنعت و بازرگانان  -

 های بازرگانی   سایت اتاق -

 سایر منابع   -
  

  

  

   در آینده عرضه امکانات بینی پیش 3-5

  داخلیتولید  پیش بینی امکانات  3-5-1
، به همراه درصد یس واحدهای دارای موافقت اصولی و پروانه تاساسمی  ظرفیتالزم است در بخش پیش بینی امکانات عرضه 

 ارائه گردد و  و سایر سازمانها و وزاتخانه های مرتبط سازمان صنایع و معادنآماردر دست احداث مطابق با  واحدهای پیشرفت فیزیکی
  :  بطوریکه بتوان به سئواالت زیر پاسخ دادشود ارائه آینده ظرفیت کل آنها جهت پیش بینی تولید در سالهای
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   چقدر است؟های فعال موجوداسمی واحدظرفیتهای  •
  چه تعداد موافقت اصولی در این زمینه صادر شده است؟ •
  ؟موافقت اصولی با چه ظرفیتی و از نظر توزیع جغرافیایی چگونه بوده است •

  . جداول مربوط به این بخش به تفکیک پیشرفت فیزیکی واحدها به شرح زیر می باشد
  درصد 24 تا 1 بین فیزیکی پیشرفت با  اخیر سالهای طی موافقت اصولی دارای واحدهای جدول

 فیزیکی پیشرفت درصد اسمی ظرفیت  استقرار محل  واحد نام

        
        

  
  درصد 49 تا 25 بین فیزیکی پیشرفت با  اخیر سالهای طی موافقت اصولی دارای واحدهای جدول

 فیزیکی پیشرفت درصد اسمی ظرفیت  استقرار محل  واحد نام

        
        

  

  درصد 74 تا 50 بین فیزیکی پیشرفت با  اخیر سالهای طیموافقت اصولی  دارای احدهایو جدول

 فیزیکی پیشرفت درصد اسمی ظرفیت  استقرار محل  واحد نام

        
        

  

  درصد 99 تا 75 بین فیزیکی پیشرفت با اخیر سالهای طی موافقت اصولی دارای واحدهای جدول

 فیزیکی پیشرفت صددر اسمی ظرفیت  استقرار محل  واحد نام

        
        

  

    سال آینده 5 حداقل برای تولید داخل امکانات بینی پیش جدول
           شرح                   سال
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   سال آینده 5برای  طرح محصوالت تولید  امکانات کل
           شرح                                     سال

            فعال واحدهای عملی ظرفیت
            طرح های در دست اجرااسمی ظرفیت 
             تولید داخلی  امکانات مجموع

  
شود تردیدهایی وجود  ارائه میرحهای در دست اجرا که توسط وزارتخانه ها با توجه به اینکه در مورد صحت اطالعات مربوط به ط *

 ظرفیت اسمی و عملی و همچنین میزان پیشرفت دارد، بررسی و تحلیل صحت و سقم وضعیت طرحهای در دست اجرا به لحاظ
الزم است اقدامات مشاور جهت تنویر . باشد فیزیکی طرحها به ویژه در مورد طرحهای در دست اجرا با ظرفیت تولید باال ضروری می

  .آمارهای اخذ شده ذکر گردد
  

   برآورد واردات  3-5-2
از تقاضای تأمین نشده در هر سال می باشد و نیز جهت نشان دادن با توجه به اینکه میزان واردات محصول طی سالهای آتی تابعی 

. نظر می گردد میزان تقاضای موجود در کشور بدون احتساب میزان واردات در سالهای آتی، از برآورد واردات طی سالهای آتی صرف
طالعه گزارش دریابند تا چه حدی امکان این بدین معناست که تولیدکنندگان داخلی و نیز واحدهای در دست احداث در این زمینه با م

  . رقابت در بازار داخلی برای آنها وجود دارد
  ) سال5حداقل ( اخیر سالهای طیمورد نظر  محصول واردات ارزش و میزان

    شرح                                  
  سال

  دالری ارزش  ریالی ارزش  واردات میزان

        
        
        

  

  تقاضا   3-6

  ) صادرات (خارجی تقاضای 3-6-1
  : باشد می ضروری نکته سه به توجه بخش دراین

  بررسی مورد کاالی به مربوط گمرکی تعرفه کدهای دقیق شناخت -1
   سال گذشته پنجدر حداقل  وغیررسمی رسمی صادرات میزان لحاظ به صادرات وضعیت وتحلیل بررسی -2
  . و کشورهای مقصدصادرات ریالی و وزنی ارزش صادرات، ترکیب لحاظ به صادرات وضعیت وکیفی کمی تحلیل -3
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  . با توجه به موارد فوق جدول صادرات محصوالت طرح به شرح زیر می باشد
  

  

  اخیر )  سال5حداقل  (سالهای طیمورد نظر  محصول صادرات ارزش و میزان
    شرح                                  

  سال
  دالری ارزش  لیریا ارزش  صادرات میزان

        
        
        

  : خذأم
  : اطالعات مربوط به میزان صادرات از منابع مختلف ذیل قابل حصول است

  سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسالمی  -
 فعاالن صنعت و بازرگانان  -

 های بازرگانی   سایت اتاق -

 سایر منابع   -
  

   داخلی تقاضای 3-6-2
 می      محاسبه گذشته سال 5 حداقل برای زیر های روش از یکی به توجه با طرح محصوالت مصرف میزان داخلی تقاضای بخش در

 و خانوار بودجه تحلیل روش  ،)قبلی روند تداوم (گذشته در مصرف میزان جمعیت، میزان به توجه با محصول سرانه مصرف. گردد
محلی همچنین بررسی وضعیت بازار . باشد می تقاضا میزان محاسبه جهت مهم بسیار روش یک که مصرف ضریب روش همچنین

  .در این بخش ضروری می باشد) با توجه به نوع محصول(محصول نیز 
  

   تقاضا بینی پیش 3-7

   صادرات تقاضای بینی پیش 3-7-1
  . باشد در این بخش، با توجه به روند گذشته صادرات محصول مورد بررسی، برآورد صادرات در سال های آتی به صورت زیر می

  )  سال5( آتی سالهای طی مورد نظر  محصول برای خارجی یتقاضا بینی پیش
  

            شرح                      سال
            میزان صادرات
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   پیش بینی تقاضای داخلی  3-7-2
  . گردد می انجام جمعیت رشد نرخ یا گذشته در مصرف روند به توجه با آینده تقاضای بینی پیش

   :تقاضا بینی شپی و عرضه امکانات بینی پیش موازنه تحلیل  3-8
در تدوین جدول . شود بینی تقاضا، وضعیت آینده صنعت مورد بررسی تحلیل می از مقایسه جداول مربوط به امکانات عرضه و پیش

  . بینی تقاضای داخلی و امکانات صادرات نیز توجه نمود موازنه امکانات عرضه و تقاضا باید عالوه بر امکانات عرضه داخلی به پیش
  

                            سالشرح      
             پیش بینی شده میزان صادرات

             تقاضای داخلیبرآورد 
             پیش بینی شده کل امکانات عرضه

            عرضه) مازاد(کمبود
  

  بررسی وضعیت مواد اولیه و چگونگی تامین آن  3-9
نچه مواد اولیه طرحی فصلی بوده و بعنوان گلوگاه چنا(تعیین نحوه تأمین مواد اولیه طرح به لحاظ داخلی یا وارداتی بودن  -

بایست ضمن طراحی، امکان دستیابی ماهیانه به مواد اولیه با ملحوظ نمودن مقدار آن  تولید محصول طرح محسوب شود می
  ).کامالً مشخص گردد

ورودی ضروری  در مبادی CFR یا FOBدر صورت تأمین مواد اولیه طرح از خارج، ارائه قیمتهای جهانی و قیمت  -
 . باشد می

 .باشد شده ارائه فنی بامشخصات بایدمطابق موردنیاز مواداولیه قیمت تعیین -

الزم است مقایسه قیمتهای داخلی و خارجی مواد اولیه طی دوره مورد مطالعه انجام و میزان تولید داخلی و میزان واردات ،  -
 .توزیع جغرافیایی و نیز کیفیت مواد اولیه بررسی گردد

مستندات مذکور به انتهای . مت مواد اولیه باید مستند و براساس قیمتهای اخذ شده از شرکت ارائه کننده مواد اولیه باشدقی -
 .دفترچه طرح ضمیمه می گردد

  

  طرح محصوالت فروش قیمت 3-10
  :  باشد می کارشناس وظایف ازمهمترین یکی پروژه محصوالت برای واقعی قیمت تعیین

  . مربوطه های درجه وتعیین کیفی های باتحلیل همراه) یاهردو و خارجی داخلی،(رقیب  رکتهایش محصوالت قیمت تحلیل -
  .باشد شده ارائه فنی مشخصات با متناسب باید محصول فروش قیمت تعیین -
  :  باید بررسی مورد طرح محصول فروش قیمت درتعیین -

  . شود لحاظ کارخانه درب در رقیب شرکتهای فروش قیمت: اوالً 
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  . شود تعیین رقابتی دربازار شرکت توانمندی براساس طرح محصول فروش قیمت:  اًثانی
 . باشد مستند) المللی یابین داخلی(دیگر  شرکتهای به مربوط شده ارائه قیمتهای -

  

  : پیشنهاد ارائه و گیری نتیجه بندی، جمع 3-11
به . باشد پذیری اجرای پروژه متصور می ردی دربارۀ توجیهبا مطالعه و تحلیل تمام ارکان مطالعه بازار، دستیابی به نتایج مشخص کارب

بر . سازد طوری که نتایج مطالعات، تهیه کننده گزارش مطالعه بازار را به ارائه پیشنهاد در زمینه اجرا یا عدم اجرای طرح رهنمون می
  . که به پیشنهادهای عملی منتهی شودشود  ای ارائه می بندی گزارش به شیوه همین اساس در این بخش ارائه تحلیل نهایی و جمع
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  : طرح ) تشریح (یکیتکنولوژ و یفن یها یبررس -٤
  طــرح یاجرا از هدف 4-1

شود و حدود و مشخصات طرح از جمله نام و ظرفیت عملی تولیدات، محل   طرح شرح داده میاجرای   در این قسمت هدف از 
  .گردد اد روز کاری در سال ذکر میاجرای طرح و شیفت کار در روز، ساعت کاری درهر شیفت و تعد

    طرحتیظرف  4-2
  :توان به صورت زیر تفکیک نمود    ظرفیت طرح یا مقدار تولید در واحد زمان را می

آالت   این ظرفیت اغلب توسط سازندگان ماشـین      . آل   ظرفیت اسمی عبارتست از قابلیت تولید در شرایط ایده         :ظرفیت اسمی ) الف
  .باشد ی و مهندسی استوار میثبت شده است و بر اصول طراح

بـه طـور معمـول ظرفیـت        .  ظرفیت عملی عبارت است از حداکثر ظرفیت قابل دسترسی در شرایط عادی کار             :ظرفیت عملی ) ب
 .شود از ظرفیت اسمی در نظر گرفته می) ای راندمان یا بازده(عملی به صورت درصدی 

  .د سازندگان ماشین آالت محاسبه نشودییأاین ظرفیت هیچگاه بیشتر از ظرفیت اسمی مورد ت: نکته
  

  :عوامل موثردر تعیین حداکثر ظرفیت عملی و درصد استفاده از آن
  :باشند مانند در تعیین حداکثر ظرفیت عملی طرح و درصد استفـاده از این ظـرفیت، عوامل متعـددی مـؤثر می

و کمکی، نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، توقف عادی کار، آالت، مواد اولیه  آوری، ظرفیت اسمی ماشین طراحی، روش تولید و فن
  .تعطیالت و نوبت کاری و کشش بازار

با توجه به موارد فوق ظرفیت عملی طرح در سال اول تولید بطور محسوسی با ظرفیت اسمی طرح فاصله داشته و بسته به نوع 
  .   با  ظرفیت اسمی منطبق می گردد سال یا بیشتر ظرفیت عملی 3محصول و سابقه کاری مجری طرح در طی 

  :کار نوبت تعداد  4-3
     تعیین ساعت کاری، تعداد شیفت کار در روز و تعداد روزکاری 

   یتولید محصول  4-4
چند محصولی بودن یک واحد به عوامل مختلفی بستگی . تواند تولید کننده یک یا چند محصول معین باشد    یک واحد تولیدی می

  .خی از آنها اشاره شده استدارد که در ذیل به بر
توضیح این امر به ویـژه در مـواردی کـه محـصوالت              .ماهیت فعالیت و ضرورت تولید محصوالت جانبی در کنار محصول اصلی           -

در برخی موارد محـصوالت بـا اینکـه در یـک رده             . باعث ایجاد ارزش افزوده میشود ضروری است      بفروش رسیده و    جانبی خود   
  .باشند بندی متفاوت از نظر کیفیت و کاربرد می رجهباشند دارای د مشخص می

تنوع محصوالت از نظر مشخصات ظاهری و کیفیت متناسب با سلیقۀ مصرف کنندگان و حضور مـوثر در بـازار ماننـد واحـدهای               -
 .تولید انواع ماکارونی
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 :ر گیرند و در گزارش ارائه شود   به طور کلی در رابطه با تولیدات یک واحد الزم است موارد زیر مورد دقت و توجه قرا

 1) نه براساس اطالعات و اصطالحات روزمره(تعریف علمی محصول یا محصوالت براساس مراجع معتبر علمی  -

 محصوالت اصلی یا همگن شده و ذکر دالیل آن/ نام و نوع تولیدات، در صورت تنوع تولیدات انتخاب محصول -

  بندی حبوبات انتخاب یک محصول پرفروش و پربازده بعنوان محصول تیپبسته انتخاب محصوالت تیپ مثالً در طرحهای  -

بطـور مثـال در   . قعـی مـی باشـد   بیانگر میزان هزینه های تولید و درآمد با کمترین میزان انحراف از حالـت وا    :  محصول تیپ  •
 و محاسـبات ظرفیـت      تیپ در نظـر مـی گیرنـد        محصول    بعنوان  بسته بندی لوبیا یا عدس را        ،واحدهای بسته بندی حبوبات   

حبوبـات  سنجی هزینه های تولیدی و درآمد حاصل از فروش را بر اساس آن محاسـبه مـی کننـد درحالیکـه در طـول سـال             
  .شود تولید میدیگری نیز 

در صورتی که جهت بررسی بازار نیز امکان بررسی کل تولیدات وجود نداشته باشد باید محصول تیپ تعریف گردد، انتخاب  •
  . باشدهماهنگ بخش بازار با مطالعات باید محصول تیپ 

های مختلف و با انواع مختلف در بازار وجود داشـته باشـد مشخـصات و معرفـی      در صورتی که محصول مورد نظر با قیمت    •
محصول باید به طوری صورت پذیرد که کارشناس بازار در تعیین آن در بازار و تعیین یک قیمت واحد بـرای آن بـا مـشکل                       

 .دمواجه نشو

مشخصات فیزیکی و شیمیایی تولیدات و ارائه محدودیت های احتمالی بعنوان مثال عـدم امکـان فـرآوری مـاهی و میگـو بطـور                          -
 همزمان در یک سالن 

 HACCPو  IFS ، BRC ،GMP ،ISO 22000نظیر کیفیت مورد نظر و مطلوب براساس استانداردهای موجود  -

 تعیین درجه محصول  -

 .محصوالت و مصرف کنندگانموارد کاربرد هر یک از  -

 .االمتیاز در قالب قرارداد مورد توجه قرار گیرد چنانچه در نظر باشد که محصولی با عالمت تجاری خاصی تولید شود هرگونه حق -

  

   دیتول روش  4-5
نظور به م. آوری از عوامل بسیار مهمی است که در اجرای صحیح یک طرح از نقش بسزایی برخوردار است روش تولید و نوع فن
انتخاب روش تولید مناسب با توجه به عوامل مختلفی از جمله منابع در . توان از روشهای مختلفی استفاده نمود تولید یک محصول می

در بسیاری . گیرد آوری مورد نظر صورت می های موجود و قابلیت یا شرایط الزم جهت جذب فن دسترس، فرهنگ صنعتی، مهارت
ها تحت لیسانس بوده و به کارگیری روش  در دسترس عموم قرار گرفته است لیکن بسیاری از فعالیتهای تولید  موارد دانش روش

  . آوری خاص آن است مورد نظر مستلزم در اختیار داشتن فن

                                                 

 .ذکر محصوالت جانبی به ویژه درمواردی که قابل فروش می باشند نیز ضروری است-١
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  :دیتول یفن دانش مشخصات  4-6
لید محصول که شامل در صورت خارجی بودن ماشین آالت و تکنولوژی باالی تولید محصول در این قسمت اطالعات دانش فنی تو

  .و آموزش پرسنل و سایر اطالعات مربوط به دانش فنی پروژه توضیح داده میشود ) فلوچارت(طراحی نقشه های محصول 

  :دیتول ینیب شیپ  4-7
 حداکثر الزم است برنامه تولید تا رسیدن به ، برداری تجاری اندازی آزمایشی و آغاز بهره راه ، بندی طرح با در نظر گرفتن برنامه زمان

بینی تولید براساس مبانی ظرفیت، راندمان کار، مهارتهای نیروی انسانی، تأمین  پیش. های آتی مشخص گردد ظرفیت عملی برای سال
شود و الزم است به تجربیات دیگر در  یابد انجام می مواد اولیه، بازاریابی و سایر عوامل دیگر که عموما به طور تدریجی افزایش می

  .به نیز توجه شودواحدهای مشا

  :نمود هیته ریز صورت به توان یم را دیتول برنامه
بینی شده، با تعیین سالها و درصد استفاده از  برداری تا دستیابی به حداکثرظرفیت عملی پیش های بهره ذکر میزان تولیدات طی سال

  .ر گردددر صورت وجود ضایعات، میزان ضایعات قابل فروش و غیرقابل فروش ذک. ظرفیت عملی
  
 

  

  سیتأس طرح دیتول برنامهی نیب شیپ – جدول
   سال
 شرح

  13.... مبنا سال*  13....سال  13....سال

        درصد استفاده از ظرفیت عملی 
  ).. ..  واحد بر حسب: (تولیدات
  ............   محصول

      

        جمع تولیدات
        ضایعات قابل فروش 

        جمع تولیدات قابل فروش 
  
  
 می باشد، در غیر این اسمی درصد ظرفیت 100رسیم این حداکثر ظرفیت عموما  مبنا سالی است که به حداکثر ظرفیت عملی میسال *

  . ذکر شودکنندهصورت باید عوامل محدود 
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  ریال هزار به ارقام      طرح فروش متیق و دیتول برنامه - جدول 
  یبردار بهره سال                         

  شرح
  شروع سال

....13  
  سال

....13  
  سال

....13  
  تکمیل  سال

....13  
         ...)واحد بر حسب(جمع میزان تولیدات 

          * )ریال/ قیمت فروش واحد (1محصول 
          )ریال/ قیمت فروش واحد (2محصول 

          فروش کل
  . قیمت فروش باید مطابق با مطالعه بخش بازار باشد*

  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

18 

  : جنبه های حقوقی طرح -٥
   اجرای طرحمحل 5-1

، .......) ، غرباً.......، شرقاً.......، جنوباً.......شماالً(مساحت، ابعاد ، ...) و ششدانگ ، مشاع (ن و نوع مالکیت میزامشخصات زمین مانند 
 و به طور کلی موقعیت زمین، شرایط کلی، مساحت الزم. شرح داده شود) شماره ثبت(بایست مطابق اسناد و ثبت قانونی  آدرس می

، نحوه خرید یا واگذاری آن، سایر مجوزها، امکان )پذیر است از کدام جهت امکان(مناسب جهت اجرای طرح و توسعه احتمالی
  . بایست مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته و ذکر گردند دستیابی به تاسیسات خدماتی، زیربنایی و خطوط ارتباطی می

نیز باید متناسب با ) برداری، زمین شناسی ، تغییر کاربری و غیره مانند نقشه(ی مترتب به آن ها قیمت خرید زمین یا اجاره و سایر هزینه
  .های منطقی و متداول جهت واحدهای تولیدی در برآورد منظور گردند هزینه

 قانونی آنها مورد و عدم منع) با ذکر شماره و تاریخ و ذکر کلیه مشخصات(وضعیت مالکیت زمین نیز باید روشن باشد و اسناد مربوطه 
  .وضعیت حقوقی زمین باید بطور کامل تشریح و ارائه گردد. دقت قرار گیرد

  

  )مترمربع( مساحت  شماره و تاریخ سند مربوطه  مالکیتنوع   آدرس محل  شماره پالک ثبتی

          
          

  
  

  :یقانون یمجوزها  5-2
در این قسمت ذکر شود از جمله این مجوزها به ) ماره و تاریخبا ذکر ش (ذیربط های     کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده از سازمان

  .توان اشاره کرد موارد زیر می
با ذکر نام   (در مورد طرحهای توسعه     ) تأسیس(برداری تولیدات موجود و جواز توسعه          جواز تاسیس، پروانه بهره   :  در مورد صنایع   -

 ) محصول و ظرفیت و مشخصات مجوزها

  .برداری صادر شده ذکر گردد ای توسعه ضروری است کلیۀ پروانه های بهرهدر مورد بخش موجود  طرحه
  در صورتیکه موافقت ایـن سـازمان مـشروط بـه احـراز             .موافقت اصولی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اجرای طرح          -

 .رات آن سازمان در تهیه طرح مد نظر قرار گیردشرایط خاص باشد الزم است نقطه نظ

  مورد نیاز طرح از سوی اداره مربوطموافقت تامین برق -

 موافقت تامین آب مورد نیاز طرح از سوی اداره مربوطپروانه بهره برداری آب و یا  -

بسیاری از فعالیتهای کشاورزی نیاز به تغییر کاربری نداشته و صـرفا            (مجوز تغییر کاربری زمین محل اجرای طرح در صورت نیاز            -
 ) الح را اخذ نمایندباید مجوز تاسیس از سوی مراجع ذیص

 بویژه در خصوص طرح های متقاضی استفاده از تسهیالت سرمایه در گردشمجوزهای الزم جهت تولید مواد غذایی و بهداشتی   -



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

19 

 )مانند وزارت ارشاد در صنایع چاپ( سایر مجوزهای مربوطه از نهادهای قانونی  -

برداری تجاری از طرح و مقطع زمانی الزم جهت اخذ این مجوزها نیز   الزم است مجوزها و استانداردهای مورد نیاز تا مرحله بهره
  نظیر اخذ کد بهداشتی و پروانه تولید .بینی گردد پیش

   شده اخذ مجوزهای - جدول

  مشخصات مجوز  شماره و تاریخ  سازمان صادر کننده  مجوز نام  ردیف

1          
2          
3          
4          

  
   نیاز مورد مجوزهای - جدول

  بینی مقطع زمانی اخذ مجوز پیش  سازمان صادر کننده  مجوز منا  ردیف

1        
2        
3        
4        

  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

20 

   طرح یاجرا یزمانبند -٦
جهت اجرای طرح به طور هماهنگ، منظم و پیوسته، الزم است در مورد هر یک از عملیات اجرایی مانند کسب مجوزهای الزم و عقد 

اندازی،  آالت، نصب و راه سازی، سفارش، خرید و حمل ماشین ساختمانی و محوطهسازی زمین، عملیات  قراردادها، خرید و آماده
 )CPM١ (بندی خاصی بینی نشده و غیره، برنامۀ زمان برداری آزمایشی، تاخیرهای پیش تأسیسات، استخدام و آموزش کارکنان، بهره

  . تهیه گردد
  : به شکل ذیل ارائه شودیتمۀ واقعی آنها  در نمودارهای شروع و خا   معمول است که در گزارش، عملیات اصلی و تاریخ

  
  طرحی اجرای بند زمان برنامهی نیب شیپ -جدول

 مدت زمان مورد نیاز مدت زمان انجام شده 

....13 ....13 ....13 ....13 ....13 ....13 
 سال: مدت

شرح کار                                             
                         ماه

                         انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری
                         کسب مجوزهای الزم و اقدام برای تامین مالی طرح

                         تامین خدمات مهندسی
                         خرید زمین و آماده سازی

                         )پیمانکاران(ی طرح انتخاب مجر
                          تجهیز کارگاه

                         سازی عملیات ساختمانی و محوطه
                         آالت سفارش، خرید و حمل ماشین

                         آالت اندازی ماشین نصب و راه
                         تأسیساتازی اند نصب و راه

                         استخدام و آموزش کارکنان
                         برداری آزمایشی بهره

                         بینی نشده تأخیرهای پیش
                         تولید آزمایشی
                          تولید تجاری

 

  

                                                 
١  Critical Path Method 



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

21 

 : و پیشنهاد طرح بررسی  خالصه -٧
  

  .باشد  می........................................................واحد ، احداث ....................................   هدف از اجرای طرح شرکت 
 با استفاده از ................. ماه سال ...............برداری تجاری از طرح در محل مورد نظر از  بر اساس پیش بینی های انجام شده بهره

همچنین منظور از تهیه گزارش حاضر، بررسی درخواست . شود آغاز می)  درصد ظرفیت عملی..........( درصد ظرفیت اسمی ...............
 تسهیالت ارزی بلند .............. هزار ............... ریال تسهیالت ریالی بلند مدت و هزار .........................متقاضی جهت دریافت مبلغ 

ریال هزار..................................... مورد نیاز طرح و مبلغ ..............................................................................مدت در رابطه با تأمین 
  .باشد نیاز طرح میجهت تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد 

 و بدون) بدون احتساب سود دوران مشارکت تسهیالت ارزی و ریالی(های انجام شده، کل هزینه سرمایه گذاری طرح  براساس بررسی
بینی شده است که  یش ریال پهزار................................ ریال سرمایه در گردش معادل مبلغهزار..............................در نظر گرفتن مبلغ

معادل ( آن ................................ ریال آن از طریق تسهیالت بلند مدت ریالی پیشنهادی، مبلغ هزار .............................مبلغ
 ریال از طریق تسهیالت هزار .............................از طریق تسهیالت بلند مدت ارزی پیشنهادی و مبلغ )  ریالهزار ........................

 مبلغ ............... ماه سال ...........در ضمن تا پایان . ریالی کوتاه مدت و ما بقی از طریق جاری سهامداران تامین خواهد شد
  . گردیده استریال هزینه های انجام شده طرح در قالب آورده غیر نقدی متقاضی تأمینهزار..............................

های انجام شده در اجرای طرح، طرح مورد بررسی از سودآوری مطلوب برخوردار خواهد بود  بینی در صورت تحقق مفروضات و پیش
 درصد ................... سال عمر مفید 20های مالی در وضعیت  مطلوب قرار داشته و نرخ بازده داخلی طرح با در نظر گرفتن  و نسبت

  . یده استبرآورد گرد
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  مطالعات مالی طرح  -٨
  : و منابع تامین آنها طرح یگذار هیسرما یها نهیهز 8-1

سرمایه موردنیاز در دوران اجرای . گیرد گذاری صورت می برداری از طرح، سرمایه    به طور کلی در دو مرحله اجرای طرح و بهره
  .شود ق سرمایه در گردش تأمین میبرداری از طری طرح، سرمایه ثابت و سرمایه مورد نیاز در دوران بهره

       الیر هزار: ارقام              و منابع تامین آنها   طرحی گذار هیسرمای ها نهیهز جدول                            
  سرمایه گذاری جدید 

  یارز **سرمایه گذاری قبلی  شرح
 )واحد(

 معادل
  جمع یالیر یالیر 

 ازین مورد
 کل جمع

            زمین
             ها و تاسیساتساختمان
             آالت و تجهیزات ماشین

             سرمایه در گردش 
            سود تسهیالت مشارکت مدنی

            )قبل از بهره برداری(مقدماتیهزینه های 
            *سایر هزینه ها بسته به نوع طرح

             هزینه هاجمع
            منابع تامین سرمایه گذاری 

            بانک)سرمایه ای(اساسی یالت  تسه-1
             اصل تسهیالت مشارکت مدنی1-1
             سود تسهیالت مشارکت مدنی1-2
             تسهیالت جاری بانک -2
            سرمایه گذاری متقاضی -3
             آورده متقاضی در موضوع مشارکت مدنی3-1
            *** سایر سرمایه گذاری ها3-2

              منابعجمع
  

  . در برخی طرح ها نظیر احداث واحد گاوداری شیری الزم است هزینه خرید دام نیز در هزینه های سرمایه ای منظور گردد •
از محل اجرای گزارش بازدید  در صورت لزوم صورتهای مالی و گزارش ارزیابی ، هزینه های انجام شده طرح می بایست از تطابق و هماهنگی الزم با 

  .وردار باشدبرخطرح 
  .سرمایه گذاری قبلی منعکس کننده پیشرفت فیزیکی طرح  و شامل هزینه های صورت گرفته تا قبل از تهیه دفترچه طرح می باشد**

  .نرخ تسعیر هزینه های ارزی طرح در ذیل جدول فوق درج گردد
می ) نظیر سرمایه در گردش(از موارد مشمول مشارکت مدنی سایر سرمایه گذاری های متقاضی شامل آورده نقدی یا غیر نقدی متقاضی در خارج ***
  .باشد
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  جدول موارد مشمول مشارکت مدنی   8-2
  شرح  سرمایه گذاری جدید 

  یارزسرمایه گذاری قبلی 
  جمع یالیر یالیر معادل )واحد(

 ازین مورد
 کل جمع

            زمین
            ها و تاسیساتساختمان
            آالت و تجهیزات ماشین

           )قبل از بهره برداری(هزینه های مقدماتی
           سایر هزینه ها بسته به نوع طرح

            هزینه هاجمع
           منابع تامین سرمایه گذاری

           اصل تسهیالت مشارکت مدنی
           آورده متقاضی در موضوع مشارکت مدنی

           منابع جمع
 و نیز نسبت )جدید (تسهیالت بانک به هزینه های مورد نیاز طرحنسبت ول مشارکت مدنی الزم است در ذیل جدول موارد مشم

  .تسهیالت بانک به کل موارد مشارکت مدنی محاسبه و درج گردد

   

 جدول سهم الشرکه بانک درپایان دوران مشارکت مدنی  8-3

  ارقام به هزار ریال  شـــــــرح 
  .......تبار  از محل اع مدنیسهم الشرکه بانک درمشارکت

    ) ماه     درسال وبمدت %    (سود دوران سازندگی 
    )قابل تبدیل بفروش اقساطی (جمع ارزش سهم الشرکه بانک درپایان دوران مشارکت 

 به عنوان قیمت تمام در کلیه طرح ها سود دوران مشارکت مدنی در انتهای دوره ساخت به اصل تسهیالت مشارکت افزوده شده و 
  .هم الشرکه بانک  در قالب عقد فروش اقساطی به متقاضی واگذار می گرددشده س

 می تواند  پس از واگذاری سهم ،درصورتیکه متقاضی بخواهد نسبت به بازپرداخت سود مشارکت در پایان دوره ساخت اقدام نماید
در اینصورت الزم است این . اخت نمایدالشرکه بانک و در همان روز معادل سود دوره مشارکت مدنی را بعنوان قسط اول بازپرد

  .موضوع در جداول بازپرداخت اقساط پیش بینی گردد
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  هزینه های اجرایی طرح ول اجد  8-4

   یبردار بهره از قبل یها نهیهز 8-4-1
ز تا قبل ا(برداری آزمایشی  اندازی و بهره هایی هستند که جهت اجرای طرح و راه برداری شامل هزینه های قبل از بهره    هزینه

. شوند باشند لیکن بطور مستقیم منجر به ایجاد دارایی عمومی ثابت نمی و به منظور انجام امور طرح ضروری می) برداری تجاری بهره
  . برداری تجاری از آن ممکن نخواهد بود ها، امکان اجرای طرح و بهره بدون انجام این هزینه

  
 )ل ارقام به هزار ریا( برداری  های قبل از بهره  هزینه

 جمع مورد نیاز قبلی شرحردیف

    ...مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی ، نقشه ساختمانی اخذ مجوزهای الزم  و 1
    هزینه تامین دانش فنی و مدیریت پروژه 2
    پیمانکار و تجهیز کارگاهمدیر پروژه ،هزینه انتخاب  3
    هزینه مشاور و تهیه طرح توجیهی توسط مشاور 4
    هزینه های گمرکی و ترخیص ماشین آالت خارجی 5
    هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی و آموزش پرسنل 6
    )تسهیالت در هزار کل5/2(در دفترخانههزینه عقد قرارداد  7
    ) درهزار کل وام2(هزینه بیمه  8
    ) در هزار افزایش سرمایه2(هزینه افزایش سرمایه  9
    )تسهیالت در هزار1,5(ه کارشناسی طرح در بانکهزین 10

    جـــــــــمع
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  ساختمانها و تاسیسات هزینه 
  .در جدول ساختمانها و تاسیسات موارد زیر درج می گردد

   یساز محوطه
  : گیرند سازی، نکات زیر مورد توجه قرار می    در بررسی محوطه

  )برداری، آزمایش خاک، خاکبرداری، حمل، خاک ریزی، کوبیدن قشهن(های آن  نیاز به تسطیح، میزان و هزینه •
، عرض، ارتفاع، طول با توجه به ابعاد زمین، برآورد قیمت هر ... )آجری، بلوک، نرده و(نوع دیوار: حصار یا دیوارکشی  •

 مترمربع یا متر طول و هزینه کل آن 

 و هزینه آن نوع درهای ورودی  •

آوری و هدایت آبهای  کشی جهت جمع  بندی و آبروها با در نظر گرفتن خیابان ان نیاز جدولمیز: کشی بندی و کانال جدول  •
 سطحی، هزینه هر واحد و هزینه کل

متراژ و ابعاد الزم جهت ارتباط داخل محوطه و بیرون کارخانه، زیرسازی، آسفالت، هزینه هر : کشی و آسفالت  خیابان •
 مترمربع و هزینه کل

 بیین نوع سازه های روشنایی و تعداد و میزان برق مصرفی آنها روشنایی محوطه با ت •

 فضای سبز با متراژ و نوع پوشش گیاهی و نحوه آبیاری آنها  •

  : ساختمانها انواع
 تأسیساتی، اداری،  انبار مواد اولیه و محصول،    بسته به نوع طرح مورد اجرا ممکن است ساختمانهای مختلفی از نظر تولیدی،

  . نیاز باشد موجود و یا مورد  و غیرهت برق ، پسخدماتی

  :ساختمانها یطراح
های فنی هر ساختمان و هزینه هر واحد و هزینه کل آن با در نظر گرفتن نیاز     مواردی از قبیل سطح زیربنای موردنیاز، نوع و مشخصه

 ساخت ساختمانها توجه به نکات زیر ضروری در مورد. بایست برآورد گردد های تعیین شده می های اخذ شده و ظرفیت طرح، موافقت
  :است
  ساختمانها با توجه به نوع هر یک و متراژ نحوه محاسبه حجم  •
 ابعاد  •

 ارتفاع مفید •

ساختمان با توجه به شرایط منطقه از نظر ریزش باران، برف، فشار باد و سایر شرایط جوی، چیدمان سازه و اسکلت نوع  •
  ، نوع صنعت )Lay Out (، دستگاهها

 هزینه ساخت با توجه به قیمتها و استعالمهای دریافتی  •

 و جنس مصالح بکار دیوارکشی، کف سازی، بتن ریزیسقف ، ارائه مشخصات ساختمانها و عملیات ساختمانی از قبیل  •
   رفته
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ازجمله مهندس ناظر و در صورت (های تأیید شده مراجع ذیـربط   ضروری است مساحت، ابعاد و ارتفاع ساختمانها با نقشه:تذکر
  .و نحوه چیدمان دستگاهها مطابقت و همخوانی داشته باشد) احداث در شهرک صنعتی توسط سازمان مربوطه

  .زم برخوردار بوده و دلیل انتخاب آنها ذکر شوداستفاده از مصالح و تجهیزات خاص در ساختمان باید از توجیه ال
  

   تأسیسات
   بر حسب نیاز، انواع تأسیسات یک طرح تولیدی از قبیل برق، آب، بخار، هوای فشرده، سوخت، گازهای صنعتی، روغن داغ، 

ب صنعتی و غیرصنعتی، کشی، سیستم اعالم و اطفای حریق، سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تصفیه آب، سیستم تصفیه فاضال لوله
  . شود سوز، مخابرات، چیلر، برج خنک کننده و سیستم حفاظتی مشخص و هزینه هر یک تعیین می باسکول، تهویه، واحد زباله 

  :مهم نکته
الزم به ذکر است که ضروری است در کلیه جداول هزینه های اقالم تاسیسات، در ستون شرح، مشخصات کلیه دستگاهها ذکر گردد و                       

 یک از دستگاهها و تجهیزات موجود و موردنیاز از یک قلم و با مشخصات متفـاوت، بـه تفکیـک در ردیـف هـای جداگانـه آورده               هر
  . شوند

  

  :بــرق
پروفرما و ضرایب Technical Data  به طور مثال براساس ) KWبر حسب (محاسبه و تعیین حداکثر توان برق مورد نیاز  •

در برخی موارد در پروفرمای ماشین آالت میزان        . ننده برق محاسبات آن نشان داده شود      های مصرف ک    همزمانی و سایر بخش   
  .مصرف برق خط تولید به ازای میزان تولید ذکر شده است

برآورد هزینه هر یک از اقالم مربوطه شامل حق انشعاب و تجهیزات الزم از جمله تجهیزات سیستم تولید بـرق ماننـد دیـزل                     •
هـا و تابلوهـای     آن، تجهیزات سیستم تولید برق اضطراری، تجهیزات پست ترانس برق از جمله تـرانس ژنراتورها و متعلقات  

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

 ها و تجهیزات  تعیین تعداد و مشخصات کلیۀ دستگاه •

 علت استفاده از دیزل ژنراتور و میزان ظرفیت انتخاب شده برای آن  •

  :آب
برای تعیین هر اینچ آب انشعاب یا تعیین قـدرت موتـور            (و موارد مصرف    ) دبی(محاسبۀ حداکثر شدت میزان آب مورد نیاز         •

  )چاه
  ها و قراردادهای الزم  ، موافقت)حفر چاه و انشعاب(نحوه تأمین  •
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ـ                       • ه واحـدها آب بهداشـتی و       برآورد هزینه هر یک از اقالم مربوطه از قبیـل حـق انـشعاب، دسـتگاهها و تجهیـزات مربـوط ب
، مخازن ذخیره زمینی،    ...)شامل آب خام و آب نرم، آب گرم، سرد، بازیافتی، آتش نشانی و غیره             (های صنعتی       غیرصنعتی، آب 

  . کشی و غیره هوایی، دستگاه تصفیه، تجهیزات پمپاژ، لوله
  

   خنک آب دیتول جهت کننده خنک یبرجها
  ا و تجهیزات تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاهه •
 برآورد هزینه هر یک از اقالم فوق  •

   دیتول ندیفرآ در سرد آب دیتول جهت لریچ
  تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاهها و تجهیزات  •
  برآورد هزینه هر یک از اقالم فوق الذکر  •

   فشرده یهوا
  مورد نیاز و موارد مصرف ) دبی(محاسبه میزان  •
 کشی و غیره  ز جمله کمپرسورها، مخازن هوا، خشک کن، لولههزینه دستگاهها و تجهیزات الزم ا •

ظرفیـت   فن آوری دستگاه نظیر رفت و برگشتی یا اسـکرو ،             از جمله ( ها و تجهیزات      تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاه      •
 ) کمپرسورها بر حسب متر مکعب درواحد زمان 

   خارب
  وموارد مصرف ) دبی(محاسبۀ شدت میزان  •
تله بخار، مشعل، سیستم سوخت، لوله و شـیرآالت، دودکـش،           : دستگاههای دیگهای بخار و تجهیزات آن شامل      برآورد هزینه    •

 تابلوهای فرمان، لوازم ایمنی و غیره 

 )Btu یا Tonاز جمله مشخص نمودن ظرفیت دیگ بخار بر حسب (ها و تجهیزات  تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاه •

   سوخت
رد مصرف با توجه به میزان و مصرف دوره ای آنها از جملـه گازوئیـل جهـت مـصرف دردیـزل                      مخازن ذخیره سوختهای مو    •

 ژنراتور و لیفتراکها 

 های الزم ها و قراردادها یا استعالم نحوه تأمین و محاسبات آن، موافقت •

یـل ارائـه    در صورتی که مصرف گاز طبیعی به صورت صنعتی می باشد مشخصات آنها باید بصورت جداگانـه و درمـوارد ذ                     •
 .گردد
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 ها و غیره  کشی ، تجهیزات ایستگاه گاز، مخازن ذخیره، لوله برآورد هزینه اقالم مربوطه مانند حق اشتراک و انشعاب گاز •

 ها و تجهیزات  تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاه •

   فاضالب هیتصف ستمیس
   مزبور و مقررات محیط زیست تعیین نوع سیستم فاضالب صنعتی و بهداشتی مورد نظر با توجه به صنعت •
 ها های خرید و نصب دستگاه برآورد هزینه •

  ها و تجهیزات  تعیین مشخصات و تعداد کلیۀ دستگاه •

   شیسرما و شیگرما ستمیس
  و نوع سیستم مورد نظر ) استفاده عمومی یا در خط تولید(تعیین موارد مصرف  •
ن بخش چیلر، دیگ آب گرم، فن کویل، هواساز، بخـاری پـالر،             آالت ای   های مختلف از جمله ماشین      مشخصات برآورد هزینه   •

 کشی و غیره  کشی، کابل کولرهای آبی و گازی، سیستم پمپاژ، لوله

 ها و تجهیزات  تعیین تعداد و مشخصات کلیۀ دستگاه •

   قیحر ءاطفا و اعالم ستمیس
پـذیری، سـمی بـودن بخـارات ناشـی از         عالتعیین نوع سیستم اعالم و اطفاء حریق با توجه به عوامل متعددی از جملـه اشـت                 •

  ... آالت و سوختن، مواداولیه، محصوالت، مشخصات ماشین
برآورد هزینه وسایل و تجهیزات مورد نیاز مانند کپسول گاز یا پودر، جعبه آتش نشانی، ماشـین آتـش نـشانی، سیـستم اطفـا               •

ترونیکی، سیستم اعالم حریـق، آب فـشان، رینـگ          ، کف سازها، دتکتورهای حرارتی و دود و  غیره، چشم الک            حریق مرکزی 
 آب

 ها و تجهیزات  ذکر تعداد و مشخصات کلیه دستگاه •

  باسکول
  تعیین ظرفیت و دقت مورد نیاز  •
 برآورد هزینه  •

 ها و تجهیزات تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاه •

  

  کارخانه یحفاظت ستمیس
 تولید و سیستم دزدگیر سیستم حفاظتی کارخانه مانند دوربین مدار بسته خط  •

 برآورد هزینه  •
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 تعیین تعداد و مشخصات کلیه تجهیزات  •

  جدول ساختمانها و تاسیسات موجود  8-4-2
ی فعل طرح در شده احداث  و تاسیسات ساختمانها به مربوط و طرحی اجرا محل از شده انجام دیبازد اساس بر جدولاین 

  .باشدی می متقاض
  .ردیگ قرار دییتأ مورد ،)عکس(طرحی اجرا محل از مصور دیبازد بواسطه ستیبای م یلذ جدول در شده ثبت اقدامات : نکته

 هزار ریال: ارقام                     

  ردیف
  مقدار و  شرح 

  مساحت
  سال  مشخصات فنی

  ساخت
ــر  عمـ

  مفید
درصـــد 
  پیشرفت

  ارزش کل  هزینه واحد 
  

1                  

2                  

3                  

4                  

    جمع 
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  ها و تاسیسات مورد نیاز جدول ساختمان 8-4-3
یر صورت ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز طرح بر اساس مجوزهای اخذ شده،  قرارداد های پیمانکاری و پیش زدر جدول 

  . فاکتورهای ماخوذه درج می گردد
  .الزم است در بخش مشخصات فنی جداول به شماره ، تاریخ و صادر کننده پیش فاکتور هر ردیف نیز اشاره گردد

ف
ردی

  

  مقدار و  حشر
  مساحت

ــر   مشخصات فنی عمــ
  مفید

ــد  درص
  مانده 

ارزش 
   واحد

  )ریال(

  ارزش کل
  )هزارریال(
  

1                

2                

3                

4                

          درصد    *پیش بینی نشده   

    جمع 
  

   نشده ینیب شیپ و متفرقه یها نهیهز *
گیری جهت تخصیص اعتبار و تسهیالت   طرح جهت تأمین نیاز مالی و تصمیم   با توجه به اینکه در اغلب موارد در مرحله بررسی

ها  های آن و قیمت بانکی، جزئیات دقیق طرح در اختیار نیست و در طول اجرای طرح، تغییراتی در حجم عملیات اجرایی و هزینه
های  ابت مورد نیاز تا تکمیل به استثنای هزینهگذاری ث های سرمایه وجود خواهد داشت از اینرو با  توجه به نوع طرح درصدی از هزینه

ها و تغییرات احتمالی  برداری به منظور پیشگیری از خطای احتمالی محاسبات، رعایت احتیاط و مقابله با افزایش قیمت قبل از بهره
  . می باشدمورد نظر الزامی حاسبه درصد در این بخش ارائه دلیل جهت م. شود بینی نشده در نظر گرفته می های پیش تحت عنوان هزینه

مـثال در  .  طول دوره مشارکت و معدل تورم سال منتهی به زمان تهیه طرح پـیش بینـی مـی گـردد       هزینه های پیش بینی نشده بر اساس      
 درصـد منظـور   5/7 درصد باشد برای طرحی با دوره ساخت یکساله هزینـه پـیش بینـی نـشده     15شرایطی که میزان تورم سال گذشته      

  . خواهد شد
جداول سرمایه گذاری طرح ، چنانچه بدلیل عدم رعایت زمانبدی اجرای طرح از             با توجه به درج هزینه های پیش بینی نشده در           : تذکر

اضافه ای به طرح تحمیل گردد، مجری طرح موظف به جبران  هزینه های مـذکور  ) های(سوی مجری و تطویل دوران ساخت ، هزینه        
  .خواهد بود
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  : و تجهیزات آالت نیاشم هزینه های  

آوری ساخت، ظرفیت تولید و  آالت با توجه به نوع صنعت و خصوصیات آن، فن ترین بخش یک طرح تولیدی، انتخاب ماشین عمده
 پروفرما و  پیش فاکتور، پیش قرارداد ساخت وآالت از طریق اخذ بطور معمول خرید ماشین. اندازی آنها می باشد خرید و نصب و راه

 .شود  قیمت همراه با بررسی دقیق موارد فنی و ساخت انجام میپیشنهاد

  
  :گیرند متناسب با نوع طرح موارد زیر مد نظر قرار می

 آالت نام، نوع و مدل کلیه ماشین -

  ظرفیت هر یک از آنها -
 کشور سازنده، کارخانه سازنده  -

 ساخت در داخل کشور و  ارائه سابقه سـازنده           بررسی توانمندی ساخت، خدمات مهندسی و فنی سازندگان یا فروشندگان، امکان           -
 یا سازندگان در این زمینه 

آالت تولیدی متعدد باشند بایستی مسئولیت هر یک از سازندگان یا فروشندگان سازنده یـا                 چنانچه سازندگان یا فروشندگان ماشین     -
 .ن یا فروشندگان تأیید گرددای که مسئولیت کل کار را بر عهده دارد بررسی شود و توسط سایر سازندگا فروشنده

 خدمات پس از فروش سازندگان و فروشندگان مانند تأمین قطعات یدکی  -

بررسی کامل بودن خط تولید، توازن و هماهنگی واحدهای مختلف از نظر انتخاب ظرفیـت  سیـستم تولیـد، ترکیـب محـصول و                          -
 .... آالت و انتخاب ماشین

 ) آالت  ماشینمانچید(آالت در سالن تولید   محل نصب ماشین -

 آالت در واحدهای مشابه  سابقه کار این نوع ماشین -

  اصلی ) پروفرمای( پیش فاکتورای با مشخصات فنی یکسان با  مقایسه)پروفرمای( پیش فاکتور ارائه حداقل دو -

 آالت مورد نظر  دالیل انتخاب ماشین -

فروشنده ماشین آالت در پروفرمـای اصـلی و پروفرمـای           ذکر نام، آدرس پستی، آدرس وب سایت و پست الکترونیکی نمایندگان             -
 مقایسه ای، در ایران 

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

  
  :های زیر به تفکیک ریالی و ارزی نیز ضروری است آالت برآورد هزینه  عالوه بر تعیین هزینه ماشین

  )Know How( نیهزینه دانش ف -

 هزینه خدمات مهندسی اعم از پایه و تفصیلی  -

 آموزش  -

 قطعات یدکی مورد نیاز  -

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



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

32 

 های گمرکی با ذکر شماره تعرفه و میزان درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی  کلیه هزینه -

 اندازی و نظارت بر نصب  نصب تست، راه -

 تیگاران -

  . هرگونه پیش پرداخت بابت خریدهای خارجی قبل از گشایش اعتبار غیر قابل قبول می باشد: نکته
  . ماشین آالت ساخت داخل و خارج بر سهولت ارائه مطالب فوق خواهد افزود جداول  الزم به توضیح است که تفکیک:نکته

  :قبول مورد یپروفرما طیشرا
در صورتیکه پروفرمای ارائه شـده از       . ت اخذ شده باشد و نو بودن آنها مورد تأیید قرار گیرد           آال  پروفرما از سازندگان اصلی ماشین     -١

  .شرکت خارجی باشد و از نمایندگی رسمی سازنده اصلی دریافت گردیده است، اسناد معتبر مبنی بر تأیید نمایندگی اخذ گردد
ـ Trader (ورت یکجا و از یک منبع واحـد  در صورتیکه پروفرمای ارائه شده به منظور خرید یک خط تولید به ص -٢ ) Supplierا ی

. نیز اخـذ گـردد    ) آالت  تأمین کننده ماشین  (و سوابق اجرایی در داخل و خارج از ایران در طرحهای مشابه آن منبع                باشد، رزومه   می
کیک شده معـین    آالت خط تولید به صورت تف       و قیمت ماشین  شده  آالت مشخص      است سازنده هر بخش از ماشین      الزم  در ضمن   

 .گردد

 . در اخذ پروفرما تا حد امکان، حداکثر زمان اعتبار ملحوظ شود -٣

آدرس وب سایت و پست الکترونیک تمامی صادر کنندگان . (ای اخذ گردد درکنار پروفرمای اصلی حداقل دو پروفرما مقایسه -٤
پروفرماهای مقایسه ای باید با ). امضاء اصلی باشدپروفرما در اسناد ارائه شده موجود باشد و کلیه صفحات پروفرما دارای مهر و 

. یعنی باید ظرفیت، نوع محصول تولیدی و نوع مواد اولیه مصرفی یکسان باشد. پروفرمای اصلی رابطه هم ارزی کامل داشته باشد
 .باید کامالً مشخص شود... های دیگر شامل بخش تجهیزات و هر نوع اختالف در بخش

ـــای ا -٥ ـــزات    در پــروفـرمـاهـ ـــه تجـهیـــ ـــی کلـی ـــل تفـکیکـ ـــی کامـ ـــده مشخــصـــات فنـ ـــه شــ  Technical(رائـ

Specification  (   ظرفیت اسمی)   بنـدی سـاخت، حمـل،        ، شرایط پرداخت وجه، جزئیات زمـان      )درصورت امکان ظرفیت عملی
انـدازی، نحـوۀ      هـای نـصب و راه        هزینه نظیر شرایط و  (  آالت، تعهدات طرفین همراه با توضیحات کامل        اندازی ماشین   نصب و راه  

« ) همچون ضمانت ظرفیت و کیفیـت محـصول تولیـدی         (  های الزم   و نهایتاً ضمانت  ) انتقال دانش فنی، وضعیت کیفیت محصـول     
Performance Bank Guarantee « مـاه پـس از ظهـر    18 ماه بعد از تولید یـا  12مدت این ضمانت باید حداقل .درج گردد 

 اشد نویسی اسناد ب

  . اصلی و عدم استفاده از ماشین آالت دو سازنده دیگر در این بخش توضیح داده شودمایدالیل انتخاب پروفر -٦
 . ذکر گردندمربوط طرح به تفکیک با ذکر کلیه مشخصات در جدول موجود های  تک دستگاه ضروری است تک -٧

 ماشین آالت) Lay Outیا چیدمان (همراه با جانمایی  ) Site plan(نقشه ساختمانها  -٨

   یکارگاه و یشگاهیآزما تجهیزات و لوازم 
  . ، انبارها، و وسایل ایمنی است ، کارگاهها    این اقالم شامل وسایل آزمایشگاهها، تجهیزات تعمیرگاهها

   هینقل وسائط
  به داخل و ) در مواقع ضروری(وسائط نقلیه مورد نیاز جهت رفع نیازهای روزمره کارخانه، انتقال مواد و کاال و رفت و آمد کارکنان 
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  .شود ضمن بررسی نوع، تعداد دستگاه، مشخصات، نحوه تأمین، قیمت هر یک، کل هزینه آن برآورد می. باشد خارج کارخانه می

  یخدمات و یادار لیوسا و زاتیتجه
خانه و رستوران، تلفن، زیراکس،    در این قسمت هزینه های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی از جمله اثاثه اداری، لوازم آشپز

  .گردد برآورد می... فکس، کامپیوتر، چاپگر، وسایل نظافت و آبدارخانه، تجهیزات بهداری و
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  جدول ماشین آالت و تجهیزات موجود   8-4-4
ی فعل طرح در ماشین آالت و تجهیزات خریداری شده  به مربوط و طرحی اجرا محل از شده انجام دیبازد اساس بر جدولاین 

  .باشدی می متقاض
  .ردیگ قرار دییتأ مورد ،)عکس(طرحی اجرا محل از مصور دیبازد بواسطه ستیبای م ذیل جدول در شده ثبت اقدامات : نکته

 هزار ریال: ارقام                     

ف
ردی

   وتعداد  شرح   

  مقدار

ــال  مشخصات فنی  ســـ
خرید یـا   

  ساخت

  ارزش کل  عمر مفید

  

1              

2              

3              

4              

    جمع 
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   مورد نیاز ماشین آالت و تجهیزات جدول  8-4-5
  . اخذ شده درج می گرددپیش فاکتور ها و پروفرماهای  مورد نیاز طرح بر اساس ماشین آالت و تجهیزات یر صورت در جدول ز

ف
ردی

  مقدار و  شرح   

  تعداد

ــر   مشخصات فنی عمــ
  مفید

ــد  درص
  مانده 

ارزش 
  واحد

  ارزش کل

  

1                

2                

3                

4                

          درصد    پیش بینی نشده   

    جمع 
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  )هزینه های جاری (دیتول یها نهیهز 
گردد و برای سالهای قبل از دستیابی به صد   درصد ظرفیت عملی محاسبه می100بینی تولید در های تولید براساس پیش    هزینه

ای که در  در زیر به نکات عمده. گردد  متغیر، تعدیالت الزم اعمال میهای ثابت و در صد ظرفیت با توجه به میزان تولید و هزینه
  .باشد اشاره شده است های تولید مطرح می هر بخش جهت برآورد هزینه

   یبند بسته و یکمک ه،یمواداول
  میزان مصرف مواد اولیه، کمکی و بسته بندی برای واحد تولید و کل  -
 ) عادی( میزان ضایعات متعارف  -

 بع تامین محل و منا -

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

 نرخ تبدیل ارز در مورد مواد اولیه خارجی  -

 سایر هزینه های مربوط به  تامین مواد مذکور  -

  

   ارتباطات و سوخت برق، آّب، نهیهز
  :برق

،  کل  سال و ضریب همزمانی صرف، روز کاری دربا در نظر گرفتن توان برق واحد و ماشین آالت، تعداد نوبت کاری، ساعات م
و هزینه دیماند، هزینه ) Kwh(مصرف برق سالیانه برآورد می گردد و سپس با توجه به قیمت مصرف برق برای هر کیلو وات ساعت 

 که می توان از گاهی در پروفرمای ماشین آالت، میزان مصرف برق به ازای میزان تولید ذکر شده است. کل مصرف برق تعیین می شود
  .آن در محاسبه میزن مصرف برق خط تولید استفاده نمود

با منظور نمودن حق  انشعاب و ) بصورت روزانه یا ساعتی( هزینه آب مصرفی با توجه به حداکثر دبی موردنیاز و متوسط مصرف :آب
  .هزینه آن محاسبه میگردد

، موارد مصرف، کل مصرف سالیانه آنها و قیمتهای تعیین شده، ) ساعتیروزانه یا( با در نظر گرفتن میزان سوخت موردنیاز :سوخت
گاهی میزان  سوخت مصرفی بر اساس میزان تولید در پروفرما ماشین آالت ذکر شده است . هزینه سوخت مصرفی محاسبه می گردد

  . که باید از آن در انجام محاسبات استفاده شود
        .وط ارتباطی کارخانه بر اساس مصرف متعارف محاسبه می گرددهزینه های مربوط به تلفن و خط: ارتباطات

مانند تخلیه فاضالب (  با توجه به نوع طرح، سایر هزینه های جاری مرتبط با این بخش نیز توضیح داده می شود  :ســـایر موارد
  .... ).  و
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ایـن  . ای عمده مربوطه در نظر گرفته می شـود        هزینه های ساالنه تعمیر و نگهداری معموال به صورت درصدی از ارزش دارایی ه             
 درصـد   2,5-5 درصد و بـرای ماشـین آالت         1,5- 2,5 برای ساختمانها و تاسیسات      .درصد در رشته های مختلف صنایع متفاوت است       

  .می توان منظور نمود
  

  

   دستمزد و حقوقهزینه  8-4-6
  .ودبا الگوی زیر تهیه می شطرح   دائمپرسنلهزینه های در این بخش جدول *

  .بدیهی است ترکیب مشاغل و سمت ها بسته به نوع طرح متفاوت خواهد بود
 

  دائم پرسنل دستمزد و حقوق - جدول

  *سمت  فیرد
  تعداد

  )نفر( 
  ماهانه حقوق

   )نفر هر / الیر(
  ساالنه حقوق جمع
  )الیر هزار(

      مدیر عامل  1
      مدیر اداری، مالی و فروش  2
      کارمند اداری، مالی و فروش  3
      منشی  4
      کارگر خدمات  5
      **سایر  6

      جمع
      ) ماه حقوق2معادل(پاداش و عیدی

      )حقوق%23(قدرالسهم بیمه سهم کارفرما
      جمع کل

  .هزینه پرسنل فصلی و موقت بصورت جداگانه در جدول هزینه های تولید طرح ذکر گردد: تذکر
  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

38 

زی نظیر واحدهای گاوداری شیری برای محاسبه هزینه هـا و درآمـد طـرح نیـاز بـه  طراحـی                      در برخی طرح های کشاور    : تذکر  
  .می باشد ) Build Up(جداول ترکیب گله 

 سال پنجم سال چهارمسال سوم  سال دوم  سال اول  ضرایب فنی 

      درصد گوساله گیری
      درصد تلفات
      درصد حذف 

       
 ترکیب گله 

       شیریتعداد گاو
      تعداد گاوشیری قابل بهره برداری 

      گوساله ماده 
      گوساله نر 

      تلیسه 
 تلفات

      گاو شیری 
      تلیسه 

 فروش 

      گاوشیری حذف شده 
      مازادتلیسه 

      گاونر حذف شده 
      گوساله نر

 خرید

      گاو شیری
  

  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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 )ارقام به هزار ریال(ای تولید هزینه هجدول  8-4-7

ف
ردی

 

 شرح
  سال اول بهره برداری
 با    درصد ظرفیت 

  سال دوم بهره برداری
  با    درصد ظرفیت

 سال تکمیل ظرفیت
  بهره برداری

    مواد اولیه  1
     هزینه مواد بسته بندی   2
     تولیددائم و فصلی حقوق و دستمزد پرسنل غیر  3
    مصرفی برق و انرژی  4
     هزینه آب مصرفی   5
     دائمحقوق و دستمزد پرسنل  6
   ساختمانها و تاسیسات و ماشین آالت نگهداری هزینه تعمیرات و  7
    )درصدی از فروش(هزینه های تبلیغات و اداری 8
    هزینه های اجاره 9
     ساختمانها و تاسیسات و ماشین آالت طرحهزینه های بیمه 10
     هزینه ایاب و ذهاب کارکنان  11

     هزینه غذای کارکنان  12
     هزینه پوشاک کارکنان   13
    سایر هزینه های غیر عملیاتی 14

    پیش بینی نشده 
    جمع هزینه های بهره برداری سالیانه

  

  .ای مختلف مورد محاسبه قرار خواهد گرفتهزینه های عملیاتی تولید متناسب با ظرفیت بهره برداری از طرح در ساله: تذکر 

  نشده بینی پیش و متفرقه های هزینه
های پیش بینی نشده در نظر گرفته می شود که در این  از جمع هزینه های تولید بعنوان هزینه%) 5معموال حدود  ( معموال درصد معینی

  .بخش درصد و رقم فوق ارائه می گردد
  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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   درگردش هیسرما
ها و کار در جریان، مطالبات و نقدینگی  ردش یک واحد تولیدی عبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجودی   سرمایه در گ

تعیین مبنای میزان . گذاری ثابت به  منظور تولید و حفظ تداوم و استمرار عملیات برداری از سرمایه کارگیری و بهره جهت به
ایط تجاری، بازرگانی در تهیه مواد، فروش محصول و شرایط فنی کار در جریان ها، کار در جریان و مطالبات بستگی به شر موجودی

 دارد

  .شود برداری تعیین می های تولید دوره اول بهره سرمایه در گردش تنها برای یک دوره طرح و براساس هزینه
  :اقالم عمده در تعیین سرمایه در گردش عبارتند از

  )یوخارج یداخل (هیاول مواد -
   ساخت انیدرجر و شده اختهس یکاال -
  مطالبات -
   گردان تنخواه -
  

  الیر هزار: مبلغ گردش در هیسرمای ها نهیهز  جدول 8-4-8
  کل جمع  ازین مورد نهیهز  ....خیتار تا شده انجام نهیهز  روز  شرح

          )داخلی و خارجی (مواد اولیه و کمکی  
          کاالی در جریان ساخت و ساخته شده

          مطالبات
          گردان اهتنخو

          جمع
  

میزان مطالبات و تنخواه گردان با توجه به شرایط حاکم بر بازار در زمان تهیـه طـرح و نحـوه انجـام معـامالت از جهـت پـیش                         : تذکر  
       پرداخت ، خرید نقدی یا خرید مدت دار  مواد اولیه تولید و متقـابال پـیش فـروش ، فـروش نقـدی یـا مـدت دار محـصوالت تعیـین                      

  . می گردد

  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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  استهالک نهیهز  8-4-9
هزینه استهالک بر اساس نرخهای معمول برای هر یک از دارایی های ثابت بر اساس روش تعیین شده درجدولی که بدین منظور تهیه 

  :می شود ارائه می گردد

  سرمایه گذاری
 )هزار ریال(

ف
ردی

 

 شرح
  انجام 
 شده

مورد 
 نیاز

جمع 
 کل 

سرمایه 
گذاری

عمر 
 مفید

  ارزش اطقدرصد اس
 اطقاس

 درصد 
استهالک

 هزینه
 جمعاستهالک

   %0  %100     زمین 1
   %7  %10     محوطه سازی 2
   %7  %0     ساختمان تولیدی و اداری 3
   %10  %0     تاسیسات و تجهیزات عمومی 4
   %10  %10     ماشین آالت و تجهیزات  5
   %20  %10     اثاثیه و تجهیزات اداری 6
   %20  %10     وسائط نقلیه 7
    %0   %100      ...آب و . انشعابات برق   8
   %20  %0    هزینه های قبل از بهره برداری 8

            جمع 

  
  .  می گردددرصد اسقاط و درصد استهالک متناسب با نوع هزینه و کیفیت ساخت آن تعیین

  
  
  

 )ارقام به هزار ریال ( هزینه استهالک 
 



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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  جدول مقدار و ارزش تولیدات طرح 8-4-10
    (    %)سال پنجم  (     %)سال چهارم  (     %)سال سوم  (     %)سال دوم (    %)سال اول  ظرفیت عملی

 محصول تولیدی

  قیمت واحد 
 )ریال (

  ارزش تناژ
 )هزار ریال(

  ارزش تناژ
 )هزار ریال(

  ارزش تناژ
 )هزار ریال(

  ارزش تناژ
 )ار ریالهز(

  ارزش تناژ
 )هزار ریال(

 1محصول 

           
  2محصول 

           
 1خدمات 

           
  2خدمات 

           
 جمع 

           

            
  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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  )ارقام به هزار ریال(              جدول پیش بینی سود زیان  8-4-11
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

      درآمد نقدی

      سر می شودک

 (                ) (                ) (                ) (                ) (                ) هزینه های جاری

      مازاد نقدی عملیات

           کسر می شود

 (                ) (                ) (                ) (                ) (                ) استهالک

      سود ناویژه

           کسر می شود

 (                ) (                ) (                ) (                ) (                ) کارمزد تسهیالت مشارکت مدنی
     (                ) سرمایه در گردشکارمزد تسهیالت 

      سود ویژه

  
  
  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

44 

  )ارقام به هزار ریال(            جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی 8-4-12
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اولشرح

       سود ویژه
       اضافه می شود

       استهالک

       نتیجه نقدی عملیات

           :تسهیالت بانک

        تسهیالت اساسی مشارکت مدنی

      سرمایه در گردش

       سود دوران مشارکت مدنی 

       سرمایه گذاری متقاضی

       جمع منابع

            کسر می شود

     (                ) هزینه های سرمایه ای ثابت

     (                ) سرمایه در گردش 

  اصل تسهیالت بارپراخت 
  مشارکت مدنی

(                ) (                 ) (                ) (                ) (                ) 

  تسهیالت اصل بازپرداخت 
 سرمایه در گردش 

(                )     

 (                ) (                ) (                ) (                ) (                ) برداشت سود

       مازاد نقدی

        نقدی انباشتهمازاد
  

  .  ایجاد گردد) مازاد نقدی( ذخیره برداشت سود و بازپرداخت تسهیالت باید به نحوی تنظیم گردد که در هر سال حداقل به میزان استهالک: تذکر



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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  )ارقام به هزار ریال(              جدول پیش بینی ترازنامه  8-4-13
  

 شرح
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول  

       مینز

       ساختمانها و تاسیسات

        و تجهیزات ماشین آالت

       سرمایه در گردش 

       صندوق بانک

      تسهیالت مشارکت مدنی  سود 

       هزینه های مقدماتیمانده 

      جمع دارائی ها

       ارزش ویژه 

       تسهیالت مشارکت مدنیمانده 

      مانده تسهیالت  جاری 

      جمع بدهی ها
  
  
  
  
  
  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 
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     )       ارقام به هزار ریال(     سرمایه گذاری      )IRR( داخلی  بازده نرخ جدول پیش بینی 8-4-14
 *نرخ بازده سرمایه گذاری  عملیات نتیجه مازاد نقدی عملیات سرمایه گذاری سال

     25 30 

0      
1      
2      
3      
4      
5      

6-20       
     مانده در پایان سال بیستم 20

         جمع
  

  .درصد محاسبه می گردد        با توجه به مراتب فوق نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری   
  

منه بدست می آید دا 6-20 برای سالهای  B2و  5 الی 1 برای سالهای   B1اعداد این ستونها از حاصل ضرب ستون نتیجه در ضرایب جداول *  
 5حداکثر دامنه قابل قبول . نرخ بازده باید بگونه ای تعریف گردد که جمع هر ستون برای دامنه بازده کمتر مثبت و برای بازده بیشتر منفی گردد

  .  درصد خواهد بود
  . سال منهای استهالک در دوره مذکور می باشد20مانده در پایان سال بیستم مبین ارزش سرمایه گذاری طرح در طی 

 

 



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 
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 جدول پیش بینی نقطه سربسر  8-4-15

ف
ردی

 

 شرح
هزینه 
 کل  

درصد 
 هزینه   ثابت

درصد 
 هزینه   متغیر

      مواد اولیه  1
       هزینه مواد بسته بندی   2
       تولیددائم و فصلی حقوق و دستمزد پرسنل غیر  3
       مصرفیبرق و انرژی  4
       هزینه آب مصرفی   5
       دائمنل حقوق و دستمزد پرس 6
      ساختمانها و تاسیسات و ماشین آالت نگهداری هزینه تعمیرات و  7
      )درصدی از فروش(هزینه های تبلیغات و اداری 8
      هزینه های اجاره 9
       ساختمانها و تاسیسات و ماشین آالت طرحهزینه های بیمه 10

       هزینه ایاب و ذهاب کارکنان  11
       هزینه غذای کارکنان  12
       هزینه پوشاک کارکنان   13
      سایر هزینه های غیر عملیاتی 14
       هزینه تامین مالی   15
      هزینه استهالک  16

      پیش بینی نشده 
      جمع

 P،  فـروش " م بـر  تقـسی  "P،  هزینـه ثابـت   "هزار ریال ، نقطه سربسر طرح از فرمـول              با توجه به میزان فروش طرح به ارزش 
 BEP=F-(P-V)                                                .درصد بدست می آید      به میزان "V،هزینه متغیر منهای

 

 .الزم است در این بخش قیمت تمام شده محصول طرح نیز محاسبه و ذکر گردد



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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   سهم الشرکه بانک در عقد مشارکت مدنیجدول پیش بینی بازپرداخت  8-4-16

  )ارقام به هزار ریال(  

 ط جمع قس کارمزد تسهیالت  اصل تسهیالت   قسط 

    ماهه اول سال اول6

    ماهه دوم سال اول6

    ماهه اول سال دوم6

    ماهه دوم سال دوم6

    ماهه اول سال سوم6

    ماهه دوم سال سوم6

    ماهه اول سال چهارم6

    ماهه دوم سال چهارم6

    ماهه اول سال پنجم6

    ماهه دوم سال پنجم6

     جمع
  

  : تذکر
 در پایان یکسال مالی یا زراعی اتفاق می افتد ، لذا زمان بازپرداخت اقساط در اینگونه  طرح فعالیت ها ، درآمد حاصل از فعالیتدر برخی از

. طرحها یکساله تنظیم می گردد



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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  جدول پیش بینی بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش  8-4-17
  )ارقام به هزار ریال(

 قسط جمع  کارمزد تسهیالت  اصل تسهیالت   قسط 

    ماهه اول سال اول6

    ماهه دوم سال اول6

    ماهه اول سال دوم6

    ماهه دوم سال دوم6

    ماهه اول سال سوم6

    ماهه دوم سال سوم6

    ماهه اول سال چهارم6

    ماهه دوم سال چهارم6

    جمع
  

  



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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  : مبانی محاسبات 
به کلیه هزینه ها و در آمدهای طرح به تفکیک و با ذکر جرئیات و فرمول الزم در این بخش مبانی مورد استفاده در محاس

  .محاسبه آنها ذکر گردد
  

  

  

  

  

  

طرح هایی . الزم است در انتهای طرح توجیهی مفاد طرح توسط مجری مطالعه شده و مورد تائید قرار گیرد
  . شند ، فاقد اعتبار هستند  با طرح به شرح زیرکه فاقد تائیدیه مجری

  

  
  
  
  
  
  
  
 نام و امضاء مجری طرح 

با مطالعه مطالب مندرج در طرح و قبول تعهدات و الزامات فنی ، مالی و حقوقی آن ، اجـرای طـرح را براسـاس                         
 .ضوابط و استانداردهای تعیین شده و منعکس در جداول طرح قبول و تعهد می نمایم



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  

  
  صفحه                                /               /      : تاریخ تهیه گزارش 

 

51 

  

  

  ضمائم
  
  

ضرورت دارد شرکت مشاور نسبت به اخذ مدارک و تکمیل پرونده تسهیالتی به شرح مستندات پیوست اقدام 
  .  و کلیه فرم های  پیوست را تکمیل نماید



 

  
 ...........................  نام مجری   .......................کد طرح ........................................   طرح تولیددفترچه 

 

 
   و تدوین گزارش توسط تهیه  
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  :تشکیل پرونده تسهیالت لیست مدارک مورد نیاز برای 

  

  ی طرح  شناسنامه مجر برابر اصل شده  تصویر

   مجری طرح برابر اصل شده کارت ملی  تصویر 
  محل اجرای طرح ) سند(مدارک برابر اصل شده تصویر  
 ) ....پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری ، جواز کسب و  (فعالیت مجوز   

 :  در صورتیکه که متقاضی شخصیت حقوقی باشد 
  اظهار نامه ثبتی 
  اساسنامه شرکت  
 آگهی تاسیس  
 رسمی  روزنامه  غییرات شرکت در آگهی ت 
 ارائه آخرین آگهی تغییرات و تعیین صاحبان امضاء مجاز  

  
( در طرح های ارزی،  اصل پروفرما با ترجمه رسمی از سه شرکت معتبر سازنده به همراه دو سری کپی از هر کدام                         

 ) پروفرما ها باید دارای مشخصات مذکور در صفحه بعد باشند 
 ین آالت و تجهیزات داخلی پیش فاکتور  ماش 
 ) خالصه شرایط برقراری انشعاب(  موافقت تامین برق  
 ) انشعاب آب یا مجوز حفرو بهره برداری چاه با ذکر جزئیات( موافقت تامین آب  
 پروانه ساختمان و تغییر کاربری مجوز   
 محیط زیست سازمان حفاظت مجوز 
 )مالی و  فنی، شامل بررسیهای اقتصادی ، حقوقی( د قبول بانک  تهیه شده توسط شرکت های مشاور مور طرح توجیهی 

 . ارائه صورتهای مالی شرکت طبق لیست صفحه سوم  
 ارائه نقشه جانمایی ساختمانها و تاسیسات و ماشین آالت داخل سالن تولید  
  درصد سهم 20و سهامداران دارای بیش از  فتوکپی شناسنامه مدیران  

 ): با توجه به نوع فعالیت تعیین گردد (  سایر مدارک مورد نیاز 

 

  . حسب شرایط و ضوابط جاری بانک، پیگیری تسهیالت درخواستی صرفاً ازطریق مدیرعامل شرکت امکانپذیر خواهد بود
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  مدارک مورد نیاز جهت بررسی مالی  

  
 م هر یک انام صاحبان سهام ، تعداد سهام و میزان سه 
 و  درصد و رونوشت واضح و روشن شناسنامه20 شرکت و صاحبان حق امضاء و سهامداران باالی نام  مدیران و اعضائ هیئت مدیره       

 . شده باشد" برابر اصل " آنان که کارت ملی 
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد دو سال گذشته که توسط مدیران شـرکت امـضاء و ممهـور بـه مهـر                             

  . ی و حسابرسی همراه با یادداشتهای پیوست شرکت و منضم به گزارش بازرس
 گزارش هیئت مدیره به مجمع سال گذشته  
 آخرین ترازآزمایشی دفتر کل در سالجاری  
صورت  گردش چهارستونی حساب معین تسهیالت دریافتی از سیستم بانکی با ذکر تاریخ دریافت ، تاریخ سررسـید اقـساط و نـوع                         

  نوع وام – سرمایه ای یا جاری –نرخ بهره  – اقساط معوق – نام بانک –تضمین 
دش بـدهکار ، گـردش   صورت گردش چهار  ستونی حساب معین بانکها با ذکر نوع حساب و نام بانک مربوطـه، شـماره حـساب گـر        

 بستانکار مانده
 )در صورت قطعی شدن مالیات سال مربوطه ( تصویری از اظهار نامه مالیاتی و برگه تشخیص قطعی سه سال گذشته  
 از شعب دارنده حساب )  ماهه، یکساله 6( گزارش معدل حساب  
 یالت درخواستی و تضامین پیشنهادییک برگ درخواست کتبی شامل مبلغ تسه 
 صورت ریز صادرات و واردات سه سال گذشته  
  شماره شناسه ملی -شماره کد اقتصادی جدید 
 گزارش توجیهی تسهیالت درخواستی توسط بازرس قانونی شرکت  
  قانون مالیاتهای مستقیم186 تبصره یک ماده خذ گواهی ا 
بهای تمام شده ، قیمت فروش و سود استحصالی کلیه کاالها و خدمات مورد نظر به            : گزارش توجیهی موارد مصرف تسهیالت شامل      

 تفکیک 
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   فاکتورهای داخلی و  پروفرماهای خارجی  نیاز درعمومی مورد مشخصات 

  
  . صدور باشد ارای شماره و تاریخ د 
صـادر  ) حاوی نام ، آدرس ، شماره تلفن هـای تمـاس و سـایت اینترنتـی شـرکت                   ( در سر برگ های مخصوص شرکت فروشنده         

  . گردیده و تمامی صفحات آن امضاء شده و ممهور به مهر شرکت باشد 
  ).فاکس یا کپی قابل قبول نیست( الزم است نسخه اصلی به بانک ارائه شود  
  . بودن ماشین آالت ذکر شود » نوکامال «باید  
  .عالوه بر ذکر عنوان هر یک از ماشین آالت  قیمت تفکیکی هر کدام از آنها  مشخص گردد 
 به ظرفیت دستگاه یـا خـط تولیـد    اشاره. ارائه توضیحات کافی در مورد مشخصات فنی هر یک از ماشین آالت  ضروری می باشد         

  . ضروری است 
مل ، نصب و راه اندازی ماشین آالت ، آموزش و خدمات مهندسی و نظارت می باید بـه تفکیـک قیـد                       هزینه های بسته بندی ، ح      

  . شده باشند 
  . مدت ضمانت یا گارانتی ذکر شود  
نحوه پرداخت ، مدت اعتبار ، مبدا حمل هر کدام از ماشین آالت ، ضمانت ها ، شماره                  ( باید حاوی شروط و قیود حاکم بر معامله          

  . باشد ... )  فروشنده و حساب بانکی

  

  

  : مشخصات اختصاصی پروفرماها 
قـرارداد  ( بوده و مستقیماً توسط شرکت سازنده ماشین آالت صادر شـده باشـد   PROFORMA Invoiceپیشنهاد قیمت باید  

واند مـورد   می ت        پروفرم اصلی )Amendment(قابل قبول نبوده و فقط بصورت ضمیمه        ...  و   Quotation   ، offerفروش ،     
  ). بررسی قرار گیرد 

ارائه تائید و رعایت میزان مصرف انرژی براساس  استانداردهایی اروپایی و یا ژاپنی برای سال بهره برداری توسط فروشنده ماشین                      
  . آالت 

  .رعایت استانداردهای زیست محیطی  در تجهیزات و ماشین آالت خارجی توسط فروشنده ماشین آالت  
ماشین آالت و تجهیزات با ذکر نام شرکت سازنده و کشور مربوطه ) VENDOR LIST(پیمانکاران دست دوم در صورت وجود  

  . ذکر شود 
  . و با تفکیک هزینه حمل باشد... )  و C&F و CFR و CPT( مبلغ پروفرم باید براساس تحویل کاال یا تجهیزات در مقصد  
  .  ایرانی، بصورت تمام خطر انجام گیرد بیمه حمل ماشین آالت باید از طریق شرکت های بیمه 
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  »اقرار نامه« 

  :  اینجانبان 

  

  :  مدیران شرکت 

  : ساکن 

  

  ): شرح کاال ، شماره و تاریخ فاکتور یا پروفرما و مشخصات فروشنده ذکر شود (  متقاضی خرید کاالهای مشرحه ذیل 

  

  

  

خاب کاالهایی که برای خریـد آن از بانـک کـشاورزی تـسهیالت               بدینوسیله منفرداً و متضامناً تایید می نمائیم که در انت         

دریافت می نمائیم، تمامی بررسی های الزم را انجام داده و ضمن رعایت کلیه استانداردهای جهانی در رابطه بـا کیفیـت                      

، کمیـت  محصول ، مسائل زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی ، اطمینان داریم که کاال از لحاظ تکنولوژی ، دانش فنی            

و کیفیت تولید از مطلوبیت کافی و الزم و قابل قبول در سطح بازارهای خـوب جهـانی برخـوردار بـوده و در مقایـسه بـا                            

کاالهای مشابه مناسبترین قیمت را داشته و فاکتور یا پروفرمای ارائه شده به بانک، فاقد اضافه قیمت و هـر گونـه امتیـاز          

تیکه در آینده خالف مطالب فوق ثابت شود،  تمامی مـسئولیت هـای قـانونی آن                 در صور . دیگری برای خریدار می باشد      

  .متوجه اینجانبان بوده و پاسخگویی مراجع زیربط خواهیم بود 

  

   امضاء و مهر شرکت 
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  فرم اطالعات  مربوط به متقاضیان تسهیالت بانکی
   نام و مشخصات متقاضی -1

  :  اشخاص حقیقی-1-1

  : )سال/ماه/روز(تاریخ دقیق تولد    :شماره شناسنامه      :نام پدر   : نام و نام خانوادگی

    : کدملی      :سریال شناسنامه کامل شماره       :  محل صدور

    
  :  اشخاص حقوقی -1-2

  : نام شرکت

   خصوصی      دولتی : نوع مالکیت 

   سایر      تعاونی    با مسئولیت محدود              سهامی خاص    سهامی عام   :نوع شرکت

   سایر        بازرگانی   خدماتی   تولیدی  : نوع فعالیت

  

  :  و شناسه ملی شماره و تاریخ ثبت

  : شماره کد اقتصادی جدید

  : آخرین سرمایه ثبت شده

  :  سرمایه پرداخت شده میزان 

  : نام و نام خانوادگی مدیر عامل

  : اسامی اعضای هیئت مدیره و سمت آنها
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  : اء مجازصاحبان امض

  :  متقاضی  آدرس-2

  : محل اجرای طرح

  

  : آدرس پستی دفتر مرکزی شرکت 

  

  : نمابر            : شماره تلفن

  :پست الکترونیک          : سایت اینترنتی شرکت

  :  مجوزهای اخذ شده با ذکر شماره، تاریخ و مرجع صادر کننده مجوز-3
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  :  وضعیت فعلی طرح-4

   راکد      بازسازی      درحال توسعه     فعال     تأسیسشرف در 

  :  نحوه تأمین سرمایه گذاری-5

  :  میزان سرمایه گذاری انجام شده تا کنون به تفکیک -5-1

         : ارزی             : ریالی

  :  سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه اندازی پروژه -5-2

         : ارزی             : ریالی

  : رخواست برای تأمین سرمایه گذاری آتی میزان تسهیالت بانکی مورد د-5-3

         : ارزی             : ریالی

  : مورد نیاز به تفکیک) جاری( سرمایه در گردش  -5-4

         : ارزی             : ریالی

   آیا شرکت توان تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز را دارد؟ -5-5

  :  سوابق تسهیالتی-6

یف
رد

  الت مبالغ تسهی  نوع تسهیالت  شهر  نام بانک  

  )ارزی/ریالی(

مانده تسهیالت 

  )ارزی/ریالی(

تاریخ اعطای 

  تسهیالت

زمان سررسید 

  بازپرداخت

وثایق ارائه 

  شده

  سرمایه ای       

  جاری 

  ملکی         

    سفته

 ........  
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  :  نحوه انجام تعهدات فوق-7

  . سررسید آن گذشته یا  معوق  شده است     اقساط به موقع پرداخت شده  

  : شخصات عمومی طرح م-8

  : نوع طرح 

  : نام محصوالت عمده تولیدی

  : ظرفیت عملی      : طرفیت اسمی

  : شرح مواد اولیه اصلی مورد نیاز تولید 

  

  : محل و درصد تأمین مواد اولیه مورد نیاز 

  درصد ............. خارجی     درصد .......... داخلی 

  : تعداد دفعات دوره تولید در سال    :         ل      تعداد روزکاری در سا  :تعداد شیفت کاری

  : غیرمستقیم      : )دائم(مستقیم  ) :نفر( اشتغالزایی-9

   چند سال است؟ زمان پیشنهادی شرکت جهت بازپرداخت اقساط با توجه به نرخ بازده سرمایه گذاری طرح-10

  : امکان صادرات محصول تولیدی و کشورهای مورد نظر برای صادرات-11

  : وضعیت ماشین آالت اصلی طرح-12
  در محل بنادر   خریداری شده    در حال خرید   در دست مطالعه

     نصب شده   در حال نصب    در محل کارخانه 

  :شرکت های سازنده ماشین آالت اصلی طرحکشور و   نام -13

  : دالئل انتخاب شرکت سازنده و ماشین آالت پیشنهادی-14
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  :ای موجود مشابه در داخل کشور و نزدیکترین واحد از نظر موقعیت محلی معرفی واحده-15

  

  

   آیا امکان ساخت ماشین آالت در داخل کشور وجود دارد ؟-16

  توسط کارشناسان بانک وجود دارد؟ ) ایران یا خارج از کشور (الت مورد نیاز آ  آیا امکان بازدید از کارخانجات فروشنده خطوط ماشین -17

  

  توسط کارشناسان بانک وجود دارد؟ ) ایران یا خارج از کشور ( امکان بازدید از واحدهای موجود در حال بهره برداری  آیا-18

  : وضعیت ساختمانهای طرح-19
   احداث شده   %)پیشرفت        ( در دست احداث   %) پیشرفت        (در دست بررسی    : ساختمانهای تولیدی

  احداث شده     %)پیشرفت        (در دست احداث    %)پیشرفت      (ر دست بررسی د   :ساختمانهای خدماتی

   احداث شده   %)پیشرفت        ( در دست احداث   %) پیشرفت        (در دست بررسی    : ساختمانهای اداری 

  احداث شده     %)پیشرفت        (در دست احداث    %)پیشرفت      (در دست بررسی    :محوطه سازی 

  احداث شده    %)پیشرفت        (در دست احداث    %)پیشرفت      (در دست بررسی    :ساختمانهای مسکونی

  

  : وضعیت تاسیسات عمومی طرح-20
   نصب شده   %)پیشرفت        ( در دست نصب   %) پیشرفت        (در دست بررسی    :برق رسانی

   نصب شده   %)پیشرفت        ( در دست نصب   %)یشرفت      پ(در دست بررسی    :آب رسانی

   نصب شده   %)پیشرفت        ( در دست نصب   %)پیشرفت      (در دست بررسی    :سوخت و انرژی

   نصب شده   %)پیشرفت        ( در دست نصب   %) پیشرفت        (در دست بررسی    :ارتباطات

   نصب شده   %)پیشرفت        ( در دست نصب   %) پیشرفت        (سی در دست برر   :هوای فشرده

   نصب شده   %)پیشرفت        ( در دست نصب   %) پیشرفت        (در دست بررسی    :سرمایش و گرمایش

  

  : وضعیت ثبتی محل اجرای طرح-21
   اجاره ای    مشاعی  غیر مفروز   مشاعی  مفروز    ششدانگ   

  :  ثبتی محل اجرای طرح طبق سند مالکیت مشخصات
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   آیا امکان توثیق محل اجرای طرح وجود دارد؟ -22

  :وجود دارد ؟ مشخص نمایید) در صورت نیاز(ل اجرای طرح امکان تامین سایر وثایق و تضمین ها غیر از محآیا  -23
  

   ارائه اوراق مشارکت ملی با تضمین دولت 

   وثایق ملکی خارج از طرح

   بلوکه نمودن سپرده بلند مدت 

   ارائه ضمانتنامه سایر بانکها 

   سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

   ارائه ضمانتنامه از شرکت های بیمه معتبر 

  ):ذکر شود( موارد  سایر 

  

   سوابق بانکی -24

ردیف
  

معدل حساب   )ریال(آخرین مانده   نام شعبه  نام بانک
  )ریال(

تاح تاریخ افت
  حساب

  تعداد 
  چک های برگشتی

آیا رفع سوء اثر چکها 
  انجام شده است ؟

    فقره............            

   فقره............            

   فقره............            

   فقره............            

  : ذکر مشخصات دارایی های منقول و غیر منقول و ارزش تقریبی آنها-25

  

  

  

  قانون تجارت بوده است ؟141شمول ماده  آیا شرکت تاکنون م-26

  : ذکر مدارک تحصیلی و سوابق تجربی سهامداران و مدیران شرکت-27
  

  .رد فوق را تائید می نمایماصحت مو  اینجانب 

    

  :امضاء   :تاریخ تکمیل فرم 

 


