
وزارت صنایع و معادن
سازمان صنایع و معادن استان 

طرح توجیهی واحدهاي جدید

1386بهار : تاریخ تهیه 



مشخصات شناسنامه اي اشخاص حقیقی
مدرك تحصیلیتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهنام و نام خانوادگی متقاضی

ولیدنوع تتاریخ شروع فعالیت 
:کوي                            :خیابان :                     شهر آدرس دفتر مرکزي

: تلفن:                           پالك 
:کوي                            :خیابان :                     شهر آدرس محل کارخانه

:تلفن:                           پالك 
:کوي                            :خیابان :                     شهر آدرس منزل

:تلفن:                           پالك 

: شماره فاکس 
: شماره تلفن همراه 

مشخصات شرکاء بر اساس آخرین تغییرات
رك تحصیلیمددرصد سهمتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهنام و نام خانوادگی



مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی
محل ثبتتاریخ ثبتشماره ثبتنوع فعالیتنام شرکت

خصوصی              دولتی                   تعاونی           تحت پوشش      سایرنوع مالکیت
:کوي                            :ان خیاب:                     شهر آدرس دفتر مرکزي

:تلفن:                           پالك 
:کوي                            :خیابان :                     شهر نمایشگاه/ آدرس انبار 

:تلفن:                           پالك 
:کوي                            :ن خیابا:                     شهر آدرس محل کارخانه

:تلفن:                           پالك 
: شماره فاکس 

: شماره تلفن همراه مدیر عامل

آخرین سهامداران طبق آخرین تغییرات
مبلغ سهام به ریالدر صد سهامتعداد سهاممحل صدورشماره شناسنامهنام و نام خانوادگی سهامدار

جمع



آخرین اعضاء هیات مدیره طبق آگهی روزنامه رسمی
شماره نام و نام خانوادگی

شناسنامه
تاریخ 
تولد

مدرك تحصیلیدوره مدیریتسمت در شرکت
تا تاریخاز تاریخ



بررسی اقتصادي و بازار



  کلیاتی درباره طرح مورد نظر) الف
نام کاالي تولیدي مورد نظر -1

مصرفی              واسطه اي                  سرمایه اي: نوع کاالي تولیدي مورد نظر  -2

معرفی ویژگیها و موارد استعمال کاال -3

مصرف کنندگان عمده کاال -4

مورد نظرخالصه اي از تاریخچه صنعت  -5

.محصوالت احتمالی که می توانند رقیب و یا جایگزین کاالي مورد نظر باشند -6



محصول ISICکد  -7

آیا محصول مورد نظر داراي استاندارد اجباري است ؟    بله            خیر -8
  عرضه و تقاضا) ب 

میزان تولید و تعداد واحدهاي تولید کننده داخلی کشور -1

میزان تولید و تعداد واحدهاي تولید کننده استان و شرح پراکندگی آنها به تفکیک شهرستان -2

میزان واردات کاالي مورد نظر به کشور -3

میزان صادرات کاالي مورد نظر از کشور -4

تعرفه گمرکی کاال و مسائل مربوط به حقوق گمرکی آن -5

مصرف سرانه کاال -6

)در صورت امکان تا پنج سال گذشته ( میزان مصرف در سالهاي گذشته  -7



وضعیت تقاضا در سالهاي آینده را شرح دهید -8

  مواد اولیه و خام مورد نیاز تولید) ج 
قیمت هر واحدمحل تامینمقدار مورد نیاز براي تولید یک سالنام مواد اولیه و خام

دالرریالخارجیداخلی

جمع کل

:ماده اولیه اصلی و تشریح نحوه تامین آن

  قیمت فروش و توزیع محصول) د 
قیمت محصوالت مشابه در بازار -1

قیمت محصوالت وارداتی و خارجی مشابه در بازار -2



قیمت تمام شده محصول تولیدي -3

قیمت فروش محصول تولیدي در بازار -4

.ضمیمه گردد) در صورت وجود ( اي فروش داخلی و خارجی قرار داده -5

) در صورت امکان ( پیش بینی قیمتهاي آینده  -6

.را شرح دهید... ) منطقه اي ، کشوري ، صادرات و( بازار مصرف و نحوه توزیع محصول  -7

)به صورت مشروح توضیح داده شود ( نتیجه گیري ) هـ
تقاضاي کاالي مورد نظر و بررسی بازار مصرف آنمقایسه کلی بین عرضه و  -1

)کمی و کیفی( مقایسه بین قیمت کاالي تولیدي با کاالي مشابه موجود در بازار و بررسی امتیازات محصول مورد نظر  -2

یهـاي  بررسی اثرات اقتصادي ، اجتماعی ناشی از اجراي طرح از نظر ایجاد اشـتغال ، افـزایش صـادرات ، صـرفه جوئ     -3
....ارزي ، جایگزینی واردات ، اثر بر بخشهاي اقتصادي دیگر و



بررسی فنی و مالی



: محصول   -1
میزان تولید نام محصولردیف

سالیانه
قیمت تمام واحد

)ریال ( شده 
قیمت فروش

)ریال ( 

: زمین   -2

قیمت کل میلیون ریالقیمت واحد ریالواحدمساحت

جمع کل



: محوطه سازي   -3

قیمت واحد مقدارکارشرح کار
)ریال ( 

کل هزینه
)میلیون ریال( 

خاکبرداري و تسطیح
حصار کشی

% 20آسفالت و پیاده رو 
مقدارزمین

ایجاد فضاي سبز و 
% 25روشنایی و غیره 
مقدارزمین
جمع کل

: ساختمان سازي   -4

مساحت نوع ساختمانشرح

مترمربع

قیمت واحد

)ریال( 

کل هزینه

)میلیون ریال ( 

سالن تولید

ساختمان اداري

نگهبانی و غیره و 



سرویسهاي بهداشتی

جمع کل

: ماشین آالت و تجهیزات ووسایل آزمایشگاهی  -5

 نام ماشین آالت و تجهیزات وردیف
وسایل آزمایشگاهی

مشخصات 
فنی

قیمت واحد تعدادظرفیت
میلیون ریال

قیمت کل 
میلیون 

ریال
1

2

3

4

5

6

7

8

جمع کل



: شرح مختصر فرآیند و رسم نمودار تولید   -6



: ات و تجهیزات عمومی تاسیس  -7
هزینهمشخصات فنیشرحعنوان

)میلیون ریال ( 
برق رسانی
آب رسانی

سوخت رسانی
وسایل سرمایش و گرمایش

وسایل حفاظتی و ایمنی
سایر

جمع کل

: وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه   -8
شرح ردیف

وسایل
 مشخصاتکشورسازنده

فنی
قیمت تعداد

واحد
قیمت کل

)میلیون ریال ( 
ظرفیتمدل

جمع کل



:مواد اولیه و بسته بندي   -9

نام مواد اولیه و ردیف
مشخصات فنی

محل 
تامین

هزینه واحد واحدمقدارمصرف
ریال

هزینه کل
)میلیون ریال ( 

جمع

: آب و برق و سوخت مصرفی  -10

مصرف واحدشرح
روزانه

هزینه واحدمصرف ساالنه
)ریال( 

هزینه کل
)میلیون ریال ( 

مترمکعبآب مصرفی
کیلووات برق مصرفی

ساعت
لیترگازوئیل
لیترنفت سیاه

لیتربنزین



مترمکعبگاز
جمع کل

: تعمیرات و نگهداري  برآورد هزینه -11

هزینه تعمیرات سالیانهدرصدارزش داراییشرح
)میلیون ریال ( 

محوطه سازي
ساختمان

ماشین آالت و تجهیزات ووسایل آزمایشگاهی
تاسیسات

وسایل حمل و نقل
جمع کل

: برآورد حقوق ودستمزد نیروي انسانی  -12
ورد نیروي انسانی مردیف

نیاز
تخصص و میزان 

تحصیالت
متوسط تعداد

حقوق 
ماهانه ریال

حقوق سالیانه 
میلیون ریال

 14براساس ( 
)ماه

جمع 
حقوق 
میلیون 

ریال



جمع
: برآورد سرمایه ثابت  -13

:هزینه هاي سرمایه اي 
)میلیون ریال ( مبلغ شرح
زمین

محوطه سازي
يساختمان ساز

ماشین آالت و تجهیزات ووسایل آزمایشگاهی
تاسیسات

وسایل حمل و نقل
)هزینه ساختمان اداري% 30الی  20(وسایل دفتري 

)در صد اقالم باال  10(پیش بینی نشده 
جمع کل

: هزینه هاي قبل از بهره برداري 
)میلیون ریال ( مبلغ مقدارشرح

، اخذ هزینه هاي طرح ، مشاوره 
مجوز ، حق ثبت قرار دادهاي بانکی 

)هزینه هاي سرمایه اي% 4( 
هزینه آموزش پرسنل

)حقوق و دستمزد% 2(
هزینه هاي راه اندازي و تولید 

آزمایشی
جمع کل

سرمایه ثابت = هزینه هاي سرمایه اي + هزینه هاي قبل از بهره برداري 



سرمایه ثابت = 

:یه در گردشبرآورد سرما -14

مبلغ میلیون ریالدوره گردش سرمایه عنوان
مواد اولیه و بسته بندي

حقوق و دستمزد
تنخواه گردان

)میلیون ریال ( جمع کل 

: نحوه سرمایه گذاري  -15

جمع میلیون ریالتسهیالت بانکیسهم متقاضیشرح
مبلغ 

میلیون 
ریال

مبلغ میلیون درصد
ریال

درصد

سرمایه ثابت
سرمایه در گردش

جمع کل سرمایه گذاري



: برآور هزینه استهالك –16

ارزش دارائیها شرح
میلیون ریال

هزینه هاي استهالك درصد
سالیانه میلیون ریال

محوطه سازي
ساختمان سازي

ماشین آالت و تجهیزات ووسایل 
آزمایشگاهی

اسیساتت
وسایل حمل و نقل

وسایل دفتري
پیش بینی شده

)میلیون ریال( جمع کل 



: هزینه هاي تولید سالیانه  -17
مبلغ هزینه میلیون ریالشرح

هزینه مواد اولیه و بسته بندي
هزینه حقوق و دستمزد

)سوخت  –برق  –آب ( هزینه انرژي 
تعمیرات و نگهداريهزینه 

هزینه پیش بینی نشده تولید ده در صد اقالم باال
)یک در صد اقالم باال ( هزینه اداري و فروش 

)در صد مقدار وام سرمایه ثابت  5( هزینه تسهیالت مالی 
)دو در هزار سرمایه ثابت ( هزینه بیمه کارخانه 

هزینه استهالك
هزینه هاي قبل از%  20ه برداريهزینه استهالك قبل از بهر

بهره برداري 
جمع کل هزینه هاي تولید

جمع هزینه هاي تولید سالیانه                                                 
ه واحد قیمت تمام شد= ---------------------------- -قیمت تمام شده محصول  -18

میزان تولید سالیانه                                                         

قیمت تمام شده = ------------ -=

: قیمت فروش محصوالت  -19
قیمت قروش عمده 

.میلیون ریال می باشد                       فروش کل معادل 



) : راندمان % 100در ( محاسبه نقطه سربه سر  -20
هزینه ثابت میلیون )میلیون ریال ( هزینه متغیرشرح هزینه

ریال
هزینه هاي کل 

میلیون ریال
درصدمقداردر صدمقدار

مواد اولیه و بسته بندي
حقوق و دستمزد

برق  –هزینه انرژي و آب 
و سوخت

تعمیرات و نگهداري
پیش بینی شده
اداري و فروش

هزینه تسهیالت مالی
بیمه کارخانه

هزینه استهالك
استهالك قبل از 

بهره برداري
جمع هزینه هاي تولید

هزینه ثابت                    در صد در نقطه سربسر        
در صد در نقطه سربسر= --------------------- -×100

)فروش کل  –هزینه متغیر ( 

در صد در نقطه سربسر= --------------------------×100

فروش کل= 



: در آمد حاصل از فروش محصوالت در پنج سال اول تولید - 21
ظرفیت نوع محصولسال

اسمی تولید
ظرفیت واحد

واقعی تولید
قیمت 
فروش 

محصول 
ریال

جمع کل
در آمد  

میلیون ریال

..........13
45%

..........13
55%

..........13
67%

..........13
80%

..........13
95%

تورم ساالنه 
یتظرف                 13..........تولید سال                                                                        
ظرفیت           13..........تولید سال                                                                     
ظرفیت          13..........تولید سال                                                                   
ظرفیت                 13..........تولید سال                               



13..........صورتحساب عملکرد سال مالی اول  

مبلغ بدهکارشرحردیف
)میلیون ریال( 

مبلغ بستانکار
)میلیون ریال ( 

در آمد حاصل از فروش محصوالت 1
مواد اولیه و بسته بندي 2
هزینه حقوق و دستمزد3
هزینه ارزي و سوخت ، آب و برق4
هزینه تعمیرات و نگهداري5
پیش بینی نشده 6
هزینه تسهیالت مالی7
بیمه کارخانه8
هزینه استهالك9
هزینه استهالك قبل از بهره برداري 10
جمع کل هزینه هاي تولید11
سود ناویژه12

13..........صورتحساب سود و زیان سال مالی اول 

مبلغ بدهکارشرحردیف
)میلیون ریال ( 

مبلغ بستانکار
)میلیون ریال ( 

سود ناویژه
هزینه اداري و فروش



سود ویژه

13..........صورتحساب عملکرد سال مالی دوم  
مبلغ بدهکارشرحردیف

)میلیون ریال ( 
انکارمبلغ بست

)میلیون ریال ( 
در آمد حاصل از فروش محصوالت 1
مواد اولیه و بسته بندي2
حقوق و دستمزد3
برق و سوخت –آب  –هزینه انرژي 4
تعمیرات و نگهداري5
پیش بینی نشده6
هزینه تسهیالت مالی7
بیمه کارخانه8
هزینه استهالك9
ك قبل از بهره برداريهزینه استهال10

جمع کل هزینه هاي تولید
سود ناویژه

13..........صورتحساب سود و زیان سال مالی دوم  

مبلغ بدهکارشرحردیف
)میلیون ریال ( 

مبلغ بستانکار
)میلیون ریال ( 

سود ناویژه
هزینه اداري و فروش

سود ویژه



13..........ال مالی سوم صورتحساب عملکرد س
مبلغ بدهکارشرحردیف

)میلیون ریال ( 
مبلغ بستانکار

)میلیون ریال ( 
در آمد حاصل از فروش محصوالت 1
مواد اولیه و بسته بندي2
حقوق و دستمزد3
برق و سوخت –آب  –هزینه انرژي 4
تعمیرات و نگهداري5
پیش بینی نشده6
نه تسهیالت مالیهزی7
بیمه کارخانه8
هزینه استهالك9
هزینه استهالك قبل از بهره برداري10

جمع کل هزینه هاي تولید
سود ناویژه

13..........صورتحساب سود و زیان سال مالی سوم 

مبلغ بدهکارشرحردیف
)میلیون ریال ( 

مبلغ بستانکار
)میلیون ریال (

د ناویژهسو
هزینه اداري و فروش

سود ویژه



13..........صورتحساب عملکرد سال مالی چهارم 
مبلغ بدهکارشرحردیف

)میلیون ریال ( 
مبلغ بستانکار

)میلیون ریال ( 
در آمد حاصل از فروش محصوالت 1
مواد اولیه و بسته بندي2
حقوق و دستمزد3
برق و سوخت –آب  –ي هزینه انرژ4
تعمیرات و نگهداري5
پیش بینی نشده6
هزینه تسهیالت مالی7
بیمه کارخانه8
هزینه استهالك9
هزینه استهالك قبل از بهره برداري10

جمع کل هزینه هاي تولید
سود ناویژه

13..........صورتحساب سود و زیان سال مالی چهارم 

مبلغ بدهکارشرحردیف
)میلیون ریال ( 

مبلغ بستانکار
)میلیون ریال ( 

سود ناویژه
هزینه اداري و فروش

سود ویژه



13..........صورتحساب عملکرد سال مالی پنجم 
مبلغ بدهکارشرحردیف

)میلیون ریال ( 
مبلغ بستانکار

)میلیون ریال ( 
محصوالت  در آمد حاصل از فروش1
مواد اولیه و بسته بندي2
حقوق و دستمزد3
برق و سوخت –آب  –هزینه انرژي 4
تعمیرات و نگهداري5
پیش بینی نشده6
هزینه تسهیالت مالی7
بیمه کارخانه8
هزینه استهالك9
هزینه استهالك قبل از بهره برداري10

ولیدجمع کل هزینه هاي ت
سود ناویژه

13..........صورتحساب سود و زیان سال مالی پنجم 

مبلغ بدهکارشرحردیف
)میلیون ریال ( 

مبلغ بستانکار
)میلیون ریال (

سود ناویژه
هزینه اداري و فروش



سود ویژه

مبلغ کل13........پنجم13........چهارم13........سوم13........دوم13........اولسال
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالواحد
سود

جمع کل سود پنج ساله                                            
سود متوسط ساالنه= ------------------ -=------------- =

5

وده خالص و ناخالص و نسبتهاي آنها ارزش افز -26
ارزش افزوده ناخالص= فروش کل  –} )مواد اولیه و بسته بندي ) + ( هزینه انرژي + ( )تعمیرات و نگهداري ( {

ارزش افزوده ناخالص= 
ارزش افزوده ناخالص = 

ارزش افزوده خالص= ارزش افزوده ناخالص –} )هزینه استهالك )+( هزینه استهالك قبل از بهره برداري ( {
ارزش افزوده خالص= 

ارزش افزوده خالص= میلیون ریال                                                                   
: نسبت سرمایه ثابت سرانه  -27

سرمایه ثابت                                                      
ثابت سرانه سرمایه = ------------- -

تعداد اشتغال                                                

سرمایه ثابت سرانه = ----------------=میلیون ریال                  

:گذاري کل سرانه نسبت سرمایه  -28
سرمایه گذاري کل                         

سرمایه گذاري کل سرانه = ---------------------- -
تعداد اشتغال                            

سرمایه گذاري کل سرانه= ------------- -=میلیون ریال                       

: نسبت ارزش افزوده خالص به سرمایه گذاري کل  -29
ارزش افزوده خالص                                           

نسبت ارزش افزوده خالص به سرمایه گذاري کل= ----------------- -=----------- =



سرمایه گذاري کل                                           

: نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش کل  -30
ارزش افزوده ناخالص                                              

نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش کل= ------------------- -= --------- -=
فروش کل                                                    

: نسبت ارزش افزوده خالص به فروش کل  -31
ارزش افزوده خالص                        

نسبت ارزش افزوده خالص به فروش کل = -------------- -=--------- -=
فروش کل                          

سود ویژه= فروش کل  –در صد ظرفیت هزینه هاي تولید ساالنه  سود ویژه -32
سود ویژه= 

سود و زیان ویژه+ هزینه تسهیالت مالی                               
نرخ بازدهی سرمایه = ----------------------------- -نرخ بازدهی سرمایه  -33

ه گذاريکل سرمای                                       

نرخ بازدهی سرمایه = ------------- -=    ------------ =

دوره برگشت سرمایه                          کل سرمایه گذاري              
دوره بازگشت سرمایه = - ----------------------------------------------------- --34

)سود مالی+(هزینه تسهیالت ( ) +استهالك  (+   استهالك قبل از بهره برداري       

دوره برگشت سرمایه= --------------------------- -=---------- -

دوره برگشت سرمایه = 
فروش در نقطه سربه سر -35

هزینه ثابت                            
فروش در نقطه سربه سر= ---------------- -

1–هزینه متغیر 
فروش کل                        

فروش در نقطه سربه سر= ------------ -=--------- -=میلیون ریال 



: محاسبه اصل و فرع و قسط ساالنه  -36
سود دوره مشارکت با بهره ساالنه  -

دوره ساخت یکسال و دوره تنفس 
ل            بهره            وام دریافتیسا

اصل و فرع پس از دوره ساخت و تنفس
میلیون ریال        

سود دوره فروش اقساطی با بهره ساالنه  -

طی اصل و فرع دوره فروش اقسا -

:اقساط ساالنه با دوره باز پرداخت  ساله  -
اصل و فرع دوره فروش اقساطی                                                                                     

------------------------ -=------------ -=میلیون ریال                 
مدت زمان باز پرداخت                 

- ------------= قسط ماهانه                                                     میلیون ریال                  -

فرم چکیده طرح
نام متقاضی

محصوالت تولیدي و ظرفیت تولید



در بازارمیزان عرضه محصوالت 

میزان مصرف محصول در بازار

: قیمت تمام شده محصول :                                                      بازار فروش محصول 

: در صد فروش داخلی               در صد فروش خارجی             قیمت فروش محصول 

سهم بانکسهم متقاضی
مورد نیاز مبلغ سرمایه گذاري ثابت

مبلغ سرمایه در گردش مورد نیاز

هزینه خرید ماشین آالت

هزینه ساختمان سازي

هزینه تاسیسات

: ظرفیت % 100در صد نقطه سربه سر در 

: زمان بازگشت سرمایه 

: سود خالص 

: سود ناخالص 

.مدارك مورد نیاز ذیل ضمیمه پرسشنامه می باشد

مستندات تقاضاي بازار -6آگهی تاسیس شرکت                                                          -1



مستندات عرضه محصول  -7آگهی روزنامه رسمی                                                         -2
مستندات صادرات و واردات -8جواز تاسیس                                                -3
پیش فاکتور و کاتالوگ ماشین آالت -9کارت بازرگانی                                                                -4
ه مستندات قیمت مواد اولی -10اسناد مالکیت یا سند اجاره محل طرح                                   -5

بدینوسیله صحت مندرجات فوق را اعالم و آن سازمان مخیر است در صورت مشاهده هر نوع فعالیت در اطالعات و 

%اسناد ارائه شده نسبت به قطع تسهیالت اقدام نماید 

مهر و امضاء   

متقاضی/ شرکت                                                                                                       

ئید  میلیون ریال مورد تا........................................ بدینوسیله صحت مندرجات فوق و مبلغ تسهیالت مورد نیاز به مقدار  

امضاء کارشناس%                                                                                               می باشد 

میلیون ریال مورد تائید این سازمان         ................................... .بدینوسیله اعالم میدارد که تسهیالت مورد نیاز به مبلغ 

%         می باشد

سازمان مهر و امضاءامضاء معاونت مربوطه                                                                          


