
    
    

  
  

بررسي نحوه ارزيابي طرح هاي توجيهي 
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  مقدمه
تداوم  ياست كه برا ياز مسائل مطرح در مباحث اقتصاد يكيعنوان  به گذاري يهامروزه سرما      

 يبسزائ يتدر حال توسعه از اهم يكشورها يژهو به يدر هر كشور يهسرما يلتشكي و رشد اقتصاد
منابع مالي مورد  تأمين. اندو از اين منظر آن را به موتور محرك اقتصاد تشبيه كردهاست خوردار بر

در ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي براي  ترين عاملمهم گذاري،هاي عمراني و سرمايهطرح نياز
  داخلي و خارجي اعم از منابع مالي. شودافزايش اشتغال، توليد و رونق تجارت محسوب مي

آيند كه جريان توليد به شمار ميو  هاي اقتصاديگذاري بنگاهكننده وجوه مورد نياز سرمايهتأمين
منابع مالي استفاده  تأمينو يا تركيبي از شيوه هاي  منبعگذاري از يك معموالً در هر پروژه سرمايه

امر ود در تداوم پويايي و تحول به سوي رشد و توسعه اقتصادي، بهبود شرايط موج. شودمي
دستيابي به توازن پايدار بين عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات، نوسازي و  سرمايه گذاري ملي،

شكوفايي اقتصادي براي تسريع در پيشرفت و توسعه اقتصاد ملي و سير به سمت سطوح باالي 
 هاي خصوصي و دولتي، نيازمند تحول در مديريتتوليد ناخالص داخلي، عالوه بر مشاركت بخش

  .منابع مالي است تأمين
انداز  پس هاي ملي،گذاري در پروژه يهسرما يمنابع الزم برا تأمين يها روش ينتر از مهم يكي     
 يدكار و چرخه تول يانوارد جر يمال يبازارها يا يبانك يستمس يقاز طر تواند ياست كه م يداخل
منبع ين بهتر يانداز مل پسدر واقع . دهد يشرا افزا يدرآمد مل يندهصورت فزا و به شود
  .سطح قرار دارد يندر باالتر ياقتصاد مل يچرا كه بازده آن برا آيد يحساب م به گذاري يهسرما
يكي از كشور،  يكدر  ايتوسعه يها طرح يبرا يمنابع مال تأمينكارآمد  يريتآنجا كه مد از     
الزم است  ينبنابرا ،مي شودمحسوب   اي توسعه به اهداف يدندر رس يتامل موفقوع ينتر مهم
بر  ي رااقتصاد ي عمراني وها طرح اجراي در يديكل يتكه رسالت و مأمور كشور ياجرائ يرانمد

 يرامونپ ي، از دانش كافآباداني و توسعه كشور يبرا يدارحركت پا يك يجادبه منظور ا ،دوش دارند
 گونه ينا تأمينجذب و  در جهت كارآمد يكارشناس با ابزارو  برخوردار بوده موجود يمنابع مال

ها و اجرائي بازار مالي به ويژه بانك يها و برنامه ياتيعمل هاي يوهاز ش ينو همچنند كوشبمنابع 
   .كامل داشته باشند يآگاه ي اعتباري، در زمينه اعطاي تسهيالتمؤسسات مال

  
  
  



 

  
  يهيتوج گزارش مفهوم

(   يكار تجار گذاري ويك پروژه سرمايهشروع  يبرا يازمجموعه اطالعات مورد ن يهيتوج گزارش     
 يزان، ميازمورد ن تأسيسات و تجهيزات، الزم يهسرما يلاز قب ياطالعات. دهدرا نشان مي)  يخدمات يا يديتول
نه يهي طرح توج يكداشتن . مي شود بينيپيشطرح ها  يندر ا ...و  دحقوق و دستمز يزانم ،يانهسال يدتول

به راه  قمندعال    دافرا يبلكه برا است، يدهستند مف يبانك يالتبه استفاده از تسه يلكه ما يدافرا يتنها برا
  .است يضرور يزكسب و كار ن يانداز
اعم از ( گذاريهنمودن سرما يهتوج يبرا يداست،طور كه از نامش پهمان يهي،توج گزارش يك

گذار، يهنوشته شود؛ سرما تريقو هرچه دق شوديم يمتنظ) شخص يابانك، سازمان، شركت و 
در  ير؟خ يااو را برآورده كند  يهاخواسته توانديطرح م ينا ياكه آ يردبگ يمتصم توانديتر مراحت

ها با منبع و مرجع معتبر داده يو تمام شود يانب هايتنمود واقع يسع يدبا يهيطرح توج يك ظيمتن
 .جست يدور درستي آنها كامالً مشخص نيست، ي كهياتتا حد امكان از فرض ينگردد و همچن هئارا

  
 يهيطرح توج يمتنظ مراحل

 :است  يربه شرح ز ييمجزا موارد شامل يهيطرح توج يمتنظ مراحل
 

 مقدمه  

 )طرح يابييتموقع( يهاول هاييبررس يخالصه 

 طرح يمشخصات مجر 

 مشخصات طرح 

 اخذ شده يقانون يمشخصات مجوزها 

  طرح  يمال و اقتصادي، فني برآورد يخالصه 
  محصول يدو روش تول يندمشخصات محصول، فرآ 
 گذارييهسرما ينحوه 

 يبردارطرح پس از شروع بهره يمال بينييشپ 

 طرح ياجرا يزمانبند يبرنامه 

 طرح يلو تحل يهتجز 
 



 

  در سيستم بانكي طرح ها  نحوه ارزيابي گزارش توجيهي
ياست پولي كشور از طريق جذب سيستم بانكي به عنوان نهاد مالي و متولي س      
رشد اقتصادي و فرآيند توسعه  دتوانمي )تخصيص منابع(اعتبار و اعطاي) منابعتجهيز (اندازها پس

كه  از آن جا .سازدرا ميسر  و خدمات كشاورزي ،صنعت هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش
دقت در نحوه  دهد،ل ميت اعطائي به مشتريان تشكيها را تسهيالهاي بانكقسمت اعظم دارائي

 طرح هاي معيارهاي مناسب براي بررسي و ارزيابي دقيق استفاده از تخصيص بهينه منابع و
 بسيارياز عواملي است كه همواره براي مديران بانكي از اهميت  ،تسهيالتاستفاده از  نايتقاضم

 ات ناشي ازطراخماز  جلوگيريبراي ها كارشناسان و مديران بانك دليلبه همين  .برخوردار است
 از معيارهايبايستي  بهينه منابع و مصارفمديريت و  عدم وصول مطالبات خود از مشتريان

از وضعيت  شفافياي استفاده كرده و بتوانند تصوير نسبتاً ي توسعههاارزيابي براي بررسي طرح
مهمي  مدارك از جمله .قرار دهند گيران و تصميم مالي آتي پروژه مورد بررسي، در اختيار مديران

 گزارش توجيهي طرح نمايند، ارائهبه بانك  بايستي اخذ تسهيالت به منظور كه واحدهاي اقتصادي
هاي در بررسيتسهيالت، در صورتي كه از جانب متقاضي  هاي ارائه شده به بانك طرح .است

از  آن ذيري، بايستي توجيه پتشخيص داده شدهاي اعتباري بانك مقدماتي، هماهنگ با سياست
ها حاكي از نتيجه اين بررسي چنانچه. قرار گيرد ارزيابي دقيقهاي اقتصادي، فني و مالي مورد  جنبه

توان تسهيالت منابع بانك در يك دوره معقولي باشد، ميبه موقع  و بازگشت طرح بازدهي مناسب
  : پرداخته شده است هاي فوقدر زير به شرح هر كدام از جنبه. الزم را به اين طرح اختصاص داد

  

 )بازار محصول(بررسي اقتصادي طرح -1

هاي بانك به منظور اعطاي بررسي اقتصادي طرح به عنوان اولين مرحله از بررسي     
در اين مرحله به طور كلي تحليل اقتصادي طرح . تسهيالت از اهميت ويژه اي برخوردار است

روند عرضه و تقاضا  ارزش افزوده طرح، و بررسي مواردي از جمله قيمت مواد اوليه و برآورد
خصوص درباره  هب آماري، اطالعات ابتدا بدين منظور. گيردقرار مي مورد نظر... در آينده و 
بيني روند پيش ،بازار از اين طريق به بررسي سپس و جمع آوري شدهنياز  مورداوليه  بازار مواد

  .دشوهاي توليدي طرح پرداخته ميآتي آن و تعيين هدف
  :اهم مواردي كه در بررسي اقتصادي طرح مورد توجه سيستم بانكي است عبارتند از 

  شناخت محصول و بررسي موارد مصرف آن •
 روش توليد محصول •

 بررسي بازار محصول از طريق وضعيت عرضه و تقاضاي محصول در گذشته، حال و پيش بيني آينده •



 

 نها آ ينتأممواد اوليه مورد نياز از جنبه قيمت و چگونگي  •

 ميزان اشتغال، ميزان وابستگي، ارزش افزوده، صرفه جويي ارزي، ايجاد درآمد ارزي و غيره •

 محل اجراي طرح از نظر دسترسي به مواد اوليه و همچنين بازار فروش آن محصول •

در حال حاضر در تهيه گزارشات اقتصادي توسط كارشناسان بانكي، بيشترين توجه به وضعيت بازار 
و اين مسئله به نحو محسوسي ساير موارد شده معطوف  مورد نيازمواد اوليه چگونگي تأمين محصول و 

روش بررسي نيز به طور خالصه به اين صورت است كه با . الشعاع قرار داده استحائز اهميت را تحت
و داراي واحدهاي فعال  اطالعاتهاي ذيربط، مراجعه به مراكز آمار و اداره اطالعات و آمار وزارتخانه

مجوز تأسيس را كسب نموده، سپس با توجه به نوع محصول و پيشرفت فيزيكي واحدهاي داراي 
  .شودعرضه آتي محصول برآورد مي تأمين ،مجوز
ترين آنها تعميم توان استفاده كرد كه معمولهاي مختلفي ميبيني تقاضا نيز از روشبراي پيش      

  .خطي، ميانگين متحرك و مصرف سرانه استروند گذشته به آينده، روش رگرسيون 
اي از اطالعات كمي و كيفي در قالب مطالب و جداول آماري به پس از تهيه و تدوين مجموعه     

پذيري طرح از نظر بازار گيري در خصوص وجود و يا عدم توجيهتجزيه و تحليل و نهايتاً نتيجه
  .شودمحصول پرداخته مي

  

  بررسي فني طرح
در اين . اصلي از بررسي فني طرح، امكان سنجي قابليت اجراء طرح از لحاظ فني استهدف      

برنامه زمانبندي طرح و  هاي فني مجري پروژه،اء فيزيكي و فني طرح، توانائيزبخش مشخصات اج
  .گيردگذاري طرح مورد ارزيابي قرار ميهاي سرمايهبرآورد هزينه

  : گيرند عبارتند از مورد توجه سيستم بانكي قرار ميهاي فني طرح اهم مواردي كه در بررسي
 هدف از اجراي طرح  

 مطالعه تكنولوژي مورد نظر  

 ... هاي ارتباطي و رافيايي، راهغمحل اجراي طرح از نظر ج 

 سيسات زيربنائي طرح أامكانات و ت 

 گذاري طرح آالت مورد نياز و برآورد سرمايهساختمان، تجهيزات و ماشين 

 نساني مورد نياز طرح نيروي ا 

 برنامه زمانبندي اجراي طرح  

 هاي آتي طرح برنامه 

 )نوع محصول شناخت كامل از با توجه به(جدول مباني محاسبات  



 

  بررسي مالي طرح
وضعيت مالي آتي  تمايل دارنددهنده همواره گذار و اعتبارها به عنوان شريك، سرمايهبانك      
شود را مورد ارزيابي قرار پيشنهاد مي هايا استفاده از تسهيالت به آن ي كه براي مشاركت ويهاپروژه
  .دهند
، از طريق تجزيه )ويژه اشخاص حقوقي( تسهيالت مشغول فعاليت بوده متقاضيدر مواردي كه واحد       

توان به تصوير روشني از توان مالي موسسه دست يافت و مي ،گذشته هاي هاي مالي سال و تحليل صورت
و  و بلند مدت مدت اخت قابل قبولي از بافت مالي، سودآوري، كفايت مديران، توان بازپرداخت كوتاهشن

ليكن در . دست آورده و از اين طريق امكان مقايسه و اتخاذ تصميم مناسب را فراهم كرد هب ساير اطالعات
ا نحوه ارزيابي وضعيت مالي هاي جديد بوده، لذهاي ارائه شده به بانك براي ايجاد پروژه اكثر موارد طرح

بررسي هاي  ازاطالعات اوليه براي برآورد مالي طرح  ،معموالً. تر خواهد بودطرح متفاوت و پيچيده
زمين، (گذاري ثابت مورد نياز  سرمايهميزان اقتصادي و فني از جمله مقدار و مبلغ مواد اوليه مصرفي، 

   .به دست مي آيدطرح  ءه زمانبندي اجرابرنام و ....)سيسات و ماشين آالت و أساختمان، ت
   : گيردمراحل مختلف بررسي مالي طرح به شرح زير انجام مي

 هزينه هاگذاري ثابت طرح به تفكيك  برآورد هزينه هاي سرمايه 

 مالي پروژه با توجه به برنامه زمانبندي طرح  تأمينپيش بيني نحوه  

 پروژه، از جمله هزينه هاي استهالك، هاي جاري ناشي از اجرايمحاسبه و برآورد هزينه 
 ...تعمير و نگهداري، حقوق و دستمزد، سوخت و انرژي و غيره 

صورت سود و زيان، (هاي مالي برآوردي براي يك دوره حداقل پنج ساله  تهيه صورت 
 )جريانات وجوه نقد و ترازنامه

 هاي مالي برآوردي از صورت استخراج شدهتجزيه و تحليل اطالعات  

 بيني سرمايه در گردش پيش  

 مالي پروژه  تأميننحوه  

 هاي عملياتي و غير عملياتي  پيش بيني هزينه 

 هاي ثابت و متغيرتفكيك هزينه 

 تجزيه و تحليل نقطه سر به سر و حاشيه  ايمني پروژه  

 هاي مالي همراه با جدول تجزيه و تحليل نسبت 

 تجزيه و تحليل ريسك پروژه 

گـذاري  لي مورد نظر براي اجراي پروژه با توجه به حجم سـرمايه برآورد ميزان تسهيالت ما 
  و درآمد آتي پروژه  



 

 
مراحل منتهي به تهيه  ،بخش اول. بندي خواهد بود به دو بخش كلي قابل طبقه مراحل فوق      

  . هاي مالي برآوردي است هاي مالي برآوردي و بخش دوم نيز مرحله تجزيه و تحليل صورت صورت
اي مستقيم و قوي با صحت و دقت اطالعات  هاي مالي برآوردي، رابطه در تنظيم صورتدقت      

هاي مالي تهيه شده،  هاي اقتصادي و فني دارد و از طرفي اين صورت جمع آوري شده در بررسي
 .اي برخوردار استهاي مالي بوده و از اهميت ويژهخود به عنوان اساس و پايه تجزيه و تحليل

قبول يا رد  و نحوه ارزيابي ،مورد استفاده به منظور تجزيه و تحليل اطالعات مالي هايليكن روش
  . شودپروژه از نظر مالي، به عنوان موضوع اصلي قلمداد مي

ها در سيستم بانكي  مباني مورد استفاده در گزارشات مالي تهيه شده براي طرحدر حال حاضر 
  :  كشور عبارتند از 

زيان برآوردي  سود حاصل از اجراي پروژه كه از صورت سود وروند سودآوري و ميزان  
 .قابل استخراج است

 ميزان مازاد نقدي انباشته برآوردي در صورت جريان وجوه نقد 

بزرگتر  بايست حاصل اين نسبت مي(محاسبه نسبت مازاد نقدي انباشته به استهالك انباشته  
 )و يا مساوي يك باشد

 لص در ترازنامه برآوردي مثبت بودن سرمايه در گردش خا 

به اصل ) زمين، ساختمان، تاسيسات و ماشين آالت( هاي قابل ترهين نسبت ارزش دارائي 
 )به عنوان پوشش وثيقه اي(تسهيالت 

 
  بندي سرمايه  گذاري از طريق بودجه ارزيابي پروژه و تجزيه و تحليل سرمايه

 
  اي بندي سرمايه مفهوم بودجه

گيري در خصوص ساخت و يا تسهيل  عبارت است از فرآيند تصميم اي بندي سرمايه بودجه   
بحث در  ،اي بندي سرمايه اصلي در بودجه گيري جهت ،به عبارتي. هاي غير جاري دارائي

بر عملكرد  ،در اين رابطه اتخاذ شدهثيرگذاري تصميمات أاي و ت هاي سرمايه خصوص پروژه
  . سسه خواهد بودؤداف اصلي مسازمان بوده و هدف اصلي آن نيز متناسب با اه

اي  هاي سرمايه اي از اهميت ويژه اجراي پروژه بر بودن اي به علت هزينه بندي سرمايه بودجه    
از طرفي با توجه به اينكه آثار تصميمات متخذه براي يك دوره  .براي مديريت برخوردار است

 هااي ناشي از برآورد، ارزيابي، لذا به منظور كاهش خطاهاستسسه ؤنسبتاً طوالني گريبانگير م
  . اشتخواهد د به زمان بيشتري نياز



 

  
  اي فرآيند بودجه بندي و اجراي پروژه هاي سرمايه

  : اي عبارتند از  ثر در تصميم گيري در خصوص پروژه هاي سرمايهؤعوامل م
 شناخت استراتژي و اهداف سازمان  

 گذاري انتخاب روش مناسب براي سرمايه 

 گذاري ريسك سرمايه 

 منابع مالي و نرخ بازده مورد انتظار  

  
  . زير مشخص شده است نمودارنحوه ارتباط عوامل مذكور در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اي شامل مراحل زير خواهد بود بندي سرمايهبا توجه به عوامل مذكور، فرآيند بودجه
 گذاري هاي سرمايه شناسايي پروژه 

 هاي پيشنهادي  برآورد پروژه 

 هاي پيشنهادي  ارزيابي پروژه 

 اي تهيه و تنظيم بودجه مخارج سرمايه 

 )ءنظارت بر اجرا(ها پس از تصويب  ارزيابي مجدد پروژه 

  
فرآيند تسهيالت بلندمدت،  ياي و اعطا بندي سرمايه بين بودجه نقاط اشتراك روشن شدنبه منظور 
  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت در ادامه تسهيالت بلند مدت در سيستم بانكي اعطاي بررسي

 استراتژي و اهداف

 انتخاب روش سرمايه گذاري

 ريسك منابع مالي و بازده مورد انتظار



 

  
  مراحل بررسي تسهيالت بلند مدت در سيستم بانكي

استفاده از تسهيالت براي اجراي  متقاضيانهاي مقدماتي  شامل تشكيل پرونده مرحله اول 
 اعتباريهاي  هاي مذكور با توجه به سقف پرونده. استاي، توسط شعب مربوطه  هاي سرمايه پروژه

ها، شامل بررسي  بخش مهمي از بررسي .شودررسي به مراجع ذيربط ارجاع ميتعيين شده، براي ب
منظور كارشناسان مربوطه با جمع آوري اطالعات اوليه، به برآورد  بدين. مالي پروژه است

هاي نقدي ورودي و خروجي هر پروژه  هاي آتي پرداخته و جريان وضعيت مالي پروژه در سال
  .نمايندمحاسبه ميرا 

مرحله قبل،  ل ازكارگيري نتايج حاص ههاي مالي و ب با استفاده از تكنيك دوم مرحلهدر  
 .گيردها مورد ارزيابي قرار مي پذيري مالي هر يك از طرح توجيه

ها با توجه به مراتب موافقت يا عدم موافقت با هر يك از درخواست مرحله سومدر  
 .شوديهاي به عمل آمده، توسط مراجع ذيصالح اعالم م ارزيابي

ي پس از انعقاد قرارداد با مجري طرح صورت بتخصيص تسهيالت تصوي مرحله چهارمدر   
 .  پذيردمي

در نهايت نيز تسهيالت تخصيص يافته به صورت نظارت شده و به تدريج در اختيار مجري  
  . طرح قرارداده مي شود

  
هاي  حوه ارزيابي پروژهنمبحث مورد نظر در اين گزارش بيشتر حول محور مرحله سوم يعني     

  .است  هاي مربوط پيشنهادي و تكنيك
  
مورد استفاده اي پروژه هاي سرمايه هايي كه در سيستم بانكي، براي ارزيابيمعيارها و تكنيك   

  : استبه شرح زير  گيردقرار مي
  1بازگشت سرمايه ةدور) الف
  2بازگشت سرمايه معكوس دورة )ب

                                                 
1. Pay Back Period   
2 . Pay Back Reciprocal  



 

  ARR(3(نرخ بازده حسابداري ) ج
  NPV (4(ارزش فعلي خالص ) د
  IRR (5(نرخ بازده داخلي  )ـه
  PI (6(آوري شاخص سود) و
  7هاي مالي نسبت )ز

هاي مبتني بر تنزيل گردش فعلي خالص، نرخ بازده داخلي و شاخص سودآوري را روش ارزش
  .نامندمي 8وجوه نقد 

  
  ي بازگشت سرمايه دوره )الف
گذاري اوليه از محل عايدات حاصل از همان      يافت سرمايهمدت زمان الزم براي باز      

اين روش به علت سهولت محاسبه و هم چنين در . نامندمي بازگشت سرمايه گذاري را دورةسرمايه
. گيردمورد استفاده قرار مي از تحليلگران مالي ها، توسط بسياريگيرينظر گرفتن ريسك در تصميم

از ناديده گرفتن ارزش زماني  ستا عبارتترين آن  كه مهمروش وارد است به اين  كن ايراداتيلي
 اي كه دورةبر اساس اين روش پروژه زيرا. پول و عايدات وجوه پس از دوره برگشت سرمايه

  . تري دارد، ارجح خواهد بود بازگشت كوتاه

ي اي محاسبه دورهتوان از فرمول زير برزماني كه جريانات نقدي ساالنه با هم برابر باشد مي
  : بازگشت سرمايه استفاده كرد

   
  دوره بازگشت سرمايه  =  سرمايه گذاري اوليه

  وجوه نقد ساليانه حاصل از طرح
  

هاي نقدي و يا افزايش در درآمدها نقدي ساالنه ممكن است در اثر كاهش در هزينه جريانات     
هاي نقدي ساالنه برابر نباشند، مبالغ مذكور به صورت تجمعي محاسبه و با زماني كه جريان. باشد

  . شود تا دوره بازگشت سرمايه به دست آيدمي مقايسهگذاري اوليه مبلغ سرمايه

                                                 
3. Accounting Rate of Return  
4. Net Present Value  
5 .Internal Rate of Return  
6 . profitability Index 
7. Financial Ratios 
8 . Discounted Cash flow Methods  



 

  معكوس دوره بازگشت سرمايه )ب
  . شودبراي بازگشت سرمايه اوليه از طريق فرمول زير محاسبه مي ، نرخ متوسطدر اين روش

  
  معكوس دوره بازگشت سرمايه  = 1

 دوره بازگشت سرمايه

  
گيري در اين و مبناي تصميم بودهو مزاياي اين روش مشابه روش دوره بازگشت سرمايه  معايب    

اي كه داراي نرخ معكوس دوره بازگشت  به عبارتي پروژه .آمده استدستروش باالتر بودن نرخ به
  . د بودتر خواهسرمايه باالتري است، مناسب

  
  نرخ بازده حسابداري  )ج

هاي نقدي است كه در آن از مفهوم سود خالص حسابداري به جاي جريان اين تكنيك تنها روشي
  : شودبراي محاسبه نرخ بازده حسابداري هر پروژه از فرمول ذيل استفاده مي. شوداستفاده مي

  
  
  
  
  

به عالوه بر سهولت محاس .تر بودن پروژه استنشان دهنده مناسب ،باالتر حسابداري نرخ بازده    
  شود محسوب مياين روش  مزيتبه عنوان  نيزاستفاده از مفهوم سود حسابداري در محاسبات 

نقطه ضعف . ليكن در اين روش نيز مانند دو روش قبلي، ارزش زماني پول ناديده گرفته شده است
ان، براي نشان دادن نرخ بازده طرح ديراز سوي م پروژه كاري سودديگر اين روش، احتمال دست

  . است به صورت مطلوب
  
  ارزش فعلي خالص  )د

به . شودميهاي نقدي ورودي و خروجي، با استفاده از نرخ مشخصي تنزيل در اين روش جريان     
گذاري گذاري محاسبه شده و پس از كسر مبلغ سرمايهعبارتي ارزش فعلي وجوه حاصل از سرمايه

نرخ مورد نظر براي محاسبه ارزش فعلي، نرخ . شوده عنوان ارزش فعلي خالص شناسايي مياوليه، ب
  . باشد كمترگذار خواهد بود كه نبايد از نرخ هزينه سرمايه بازده مورد انتظار سرمايه

 راي پروژهشي از اجسود خالص نا

 ميانگين مبلغ سرمايه گذاري پروژه

 نرخ بازده حسابداري پروژه= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



 

گذاري انجام آن است كه نرخ بازده سرمايه دهندةطور كلي مثبت بودن ارزش فعلي خالص نشانبه
است هرچه  بديهي. ارزيابي خواهد شد مطلوب ،از نرخ بازده مورد انتظار بوده و پروژه شده باالتر

  . تر خواهد بودگذاري مطلوبارزش فعلي خالص پروژه باالتر باشد، سرمايه
  : فرمول محاسبه ارزش فعلي خالص به شرح ذيل است
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  : كه در آن

 CF =عوايد نقدي آتي پروژه   
K  = نرخ بازده مورد انتظار  
  n = عمر مفيد پروژه  

= I سرمايه گذاري اوليه براي اجراي پروژه  
       

  ارزش فعلي خالص= ارزش فعلي عوايد نقدي آتي پروژه  –پروژه  اوليه براي اجراي گذاريسرمايه
  

رزش فعلي مواردي است كه باعث رجحان ا ءتوجه به ارزش زماني پول و سهولت محاسبه جز     
هدف، زماني كه اين روش ليكن  .هاي ذكر شده قبلي شده استخالص نسبت به ساير روش

، كارآيي الزم را نخواهد متفاوت باشدهاي اوليه گذاريعمر مفيد يا سرمايه بامقايسه چند پروژه 
  . داشت

  
  نرخ بازده داخلي  )ـه

به عبارتي  .سازدرا برابر صفر مي نرخ بازده داخلي، نرخي است كه ارزش فعلي خالص پروژه    
  . سازدگذاري اوليه برابر مينرخي است كه ارزش فعلي عوايد نقدي پروژه را با ارزش فعلي سرمايه

  : فرمول محاسبه نرخ بازده داخلي به شرح ذيل خواهد بود ،بنا به تعريف مذكور
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  :كه در آن 
 CF  =وژهعوايد نقدي آتي پر  
 = I  سرمايه گذاري اوليه  

 r =نرخ بازده داخلي پروژه   
از هزينه سرمايه بااليي برخوردار ) r(در اين روش، زماني كه نرخ بازده داخلي محاسبه شده      

، هر كدام چنين در مقايسه بين چند پروژههم. باشد، پروژه مورد بررسي مثبت ارزيابي خواهد شد
  . تر خواهد بودمطلوب ،داشته باشدنرخ بازده داخلي باالتري 

در روش نرخ بازده داخلي مانند ارزش فعلي خالص، ارزش زماني پول مورد توجه قرار گرفته و     
در مواردي كه  ويژهبه(در گذشته مشكل محاسبه . هاي مهم اين روش استمزيت ءاين امر جز

ليكن  ،شناختندايي اساسي اين روش ميعنوان نارسرا به) يكسان نباشند ها عوايد نقدي آتي پروژه
توان نرخ بازده و به راحتي مي مشكل را رفع نمودههاي محاسبه و كامپيوتر اين ماشين امروزه

مي توان به ناكارآمدي آن ديگر نقاط ضعف اين روش  از. هاي مختلف را محاسبه كردداخلي پروژه
  . اشاره نمودمتفاوت  آتي عوايد نقدي ياهاي اوليه گذاريهاي داراي سرمايهپروژهدر مقايسه 

  
  آوري شاخص سود )و

هاي ارزش فعلي خالص و نرخ بازده داخلي هاي روشگونه كه اشاره شد يكي از نارساييهمان    
در چنين مواردي . يكسان نباشدي پيشنهادي هاهاي اوليه پروژهگذاريزماني است كه سرمايه

ابتدا ارزش فعلي براي محاسبه اين شاخص . شودستفاده مياز روش شاخص سودآوري ا معموالً
گذاري شده سپس مبلغ بدست آمده را به سرمايهها به تفكيك محاسبهعوايد نقدي آتي پروژه كلية

اگر . تر خواهد بودهرچه شاخص سودآوري يك پروژه بيشتر باشد، مطلوب. كننداوليه تقسيم مي
آوري شاخص سود. يا رد پروژه تفاوتي نخواهد داشت آوري برابر يك باشد، قبولشاخص سود

تر از يك نيز بدين معني است كه ارزش فعلي خالص پروژه منفي بوده و باعث رد پروژه كوچك
  . فرمول محاسبه شاخص سودآوري به شكل زير است. خواهد شد

  

I
PV =شاخص سودآوري  

  يا 

I
NPV

  ودآوريشاخص س= 1+

  

 



 

  هاي توسعه منابع آبمالي طرح تأمينطرح توجيهي براي 
با . محسوب مي شودرشد و توسعه جوامع بشري  مهم در آب به عنوان منبع حيات از عوامل

تمدن  پيدايش هايزمينه ،كه آب وجود داشته هايي سرزمينشود، در نگاهي به تاريخ مشاهده مي
در منطقه معتدل با كشورهاي مستقر در نواحي خشك و  مقايسه كشورهاي واقع. فراهم شده است

دهد كه كمبود آب، يكي از عوامل مهم بازدارنده توسعه كشاورزي نيمه خشك زمين نشان مي
خصوص كشورهاي واقع شده در كمربند ه اقتصادي و اجتماعي در اكثر كشورهاي درحال توسعه ب

 . گرم جهان است نيمه خشك و ،خشك

 نوان يكي از كشورهاي واقع در كمربند خشك كره زمين با مشكل كم آبينيز به ع ماكشور 
هاي ناشي از آن و نياز رشد فزاينده جمعيت و تخريب .استهاي متناوب مواجه خشكساليو

دامي و محدوديت آب و خاك به عنوان بستر اصلي  و به محصوالت كشاورزي رو به رشدجمعيت 
به . اي بسيار جدي فراروي كشورمان قرار داده استگونه كم آبي را به معضل ،توليدات كشاورزي

ترين مسايل روز جامعه ما نگرش نو و پايدار به منابع آب و يكي از مهم همين منظور بايستي
مورد شناسايي دقيق قرار  كم آبي پديده بدين طريقباشد، تا آن  اصولي براي مديريت ريزيبرنامه
يكي از . دشوآن بررسي  مالي براي توسعه تأمينهاي روش و اجتماعي ،و اثرات اقتصادي گرفته
هاي توسعه منابع آبي كشور، استفاده از تسهيالت مالي در زمينه طرح تأمينهاي ترين روشمهم

در راستاي دستيابي به اهداف  ،هاي پوليسياست سيستم بانكي كشور به عنوان مجري .بانكي است
در  تواندمي، دولت عمرانيهاي تداوم سياستو  رم توسعهچشم انداز بيست ساله، برنامه چها

 تأميني را از طريق مؤثرعمراني نقش  طرح هاي و تسريع در روند منابع آبي كشورحمايت از 
گري وجوه را  نقش واسطهها از آنجايي كه بانك. دتوسعه منابع آبي كشور ايفا نماي هايمالي طرح

هاي آنان در طرح هاي اقتصادي و  كارگيري سپرده براي بهگذاران داشته و وكيل سپردهعهده  بر
هاي ارائه شده از سوي گذاران كوشا بوده و طرحبايستي در حفظ منافع سپرده سودآور هستند،

ترين ابزارهاي  يكي از اساسي. دنمتقاضيان تسهيالت را با دقت بيشتري مورد ارزيابي قرار ده
هاي عمراني، تجزيه و تحليل طرح توجيهي ها به ويژه طرحبراي ارزيابي هر چه بهتر طرح ها بانك

 ينتركامل ي،و گزارش امكان سنج يهيتوج در حقيقت طرح. ارائه شده از سوي مشتريان است
ساخته و مربوطه را روشن  طرح جزئيات يكه تمام است گذاريطرح سرمايه يكگزارش مربوط به 

 يكل يهاسرفصل بخش اعتباري سيستم بانكي بايستيبه همين دليل  .نمايد ابهامات را بر طرف مي
  .مد نظر قرار دهند هاير را در ارزيابي طرحز
  



 

 :مورد بررسي قرار مي گيرد سيستم بانكي توسطدر ارزيابي طرح ها  ي كهموارد
 

  موضوع و اهداف طرح 
 طرح از لحاظ محل اجراي طرح، مساحت زمين، موقعيت جغرافيايي، شرايط اقليمي، مشخصات 

 رطوبت نسبي محل اجراي طرح  و درجه حرارت منطقه، ميزان بارندگي

بهره برداري و مدت اجراي  ،در زمان ساخت طرح طرح از لحاظ مجري طرح، مديريت تبيين 
 طرح 

 و طرح از لحاظ سرمايه در گردش، سود دوران مشاركت مورد نياز گذاري ميزان سرمايه  
 مقدماتي  هاي هزينه

گذاري طرح از لحاظ تسهيالت اعتباري منابع داخلي بانك، تسهيالت اعتباري  هسرماي تأمينمنابع  
 اعتبارات سازمان آب و برق  و سهم وزارت نيرو

هاي  اساس استانداردهاي شناخته شده و رايج در تدوين گزارشطرح توجيهي بر گزارش تهيه  
 امكان سنجي

اي مدرن و كالسيك  بندي سرمايه جهارزيابي بازده اقتصادي طرح بر اساس متدهاي ارزيابي بود 
تبيين و تشريح مفروضات اوليه از جمله نرخ  خرد و كالن و از دو ديدگاه اقتصاد و بررسي

 گيري منطقي و عقاليي تنزيل، نرخ تورم، جريانات نقدي آتي بر مبناي تصميم

 تهيه كننده طرح توجيهيمعرفي  

 مشاور معتمد بانك باشد، گزارش ارسالي در صورتي كه تهيه كننده طرح، يكي از موسسات     
در صورتي كه اشخاص  و با مهر و امضاي معتبر شركت مربوطه به بانك ارايه گردد بايستي

 درحقيقي يا حقوقي ديگري آن را تهيه كرده باشند، نام و مشخصات و سوابق تجربيات وي را 
 .ضميمه گزارش، به بانك ارايه نمايند

بيني همه الزامات فني و  ها و محاسبات فني و تكنيكي طرح و پيش طراحيتبيين دقيق و كامل  
  . كننده آب، برق، مخابرات و ساير امكانات پشتيباني تأمينمهندسي و تجهيزات و خطوط توليد 

هاي اداري و  هاي جاري ساالنه طرح، هزينه هزينه كلي طرح، هزينهبرآورد مشخصات و  
   مشاور طرحاز سوي  آنتاييد وه پرسنلي، ميزان و ارزش توليدات ساالن

پيش بيني حساب سود و زيان، پيش بيني گردش وجوه  برآورد منابع مالي ريالي و ارزي پروژه، 
هريك از  تأمينتركيب منابع و محل  پيش بيني ترازنامه در سالهاي مختلف اجراي طرح، نقد،

هاي مالي  منابع، هزينه آن تأمينمنابع، تركيب ابزارها و قراردادهاي تيپ مورد نياز براي 
اي به  مصارف سرمايهتبيين ي، سهم بانك از مجموعه منابع مالي مورد نياز طرح، همچنين  برآورد

هاي ارزيابي قابل قبول به يكي از  گزارش. اي هاي سرمايه دارايي در گردش و  تفكيك سرمايه



 

، )IRR(داخلي، نرخ بازده )NPV(خالص ارزش فعلي: هاي تنزيلي مانند هاي شاخص روش
بيني  هاي مالي پيش به همراه تهيه صورت ،)ARR(، نرخ بازده حسابداريدوره بازگشت سرمايه

هاي فوق قابل  اي با تركيبي از روش بندي سرمايه خواهد بود و تحليل بودجه) P.F.S(شده 
 خواهد بود انجام

تضمين وضعيت حقوقي طرح از نظر وضعيت مالكيت محل اجراي طرح، وثايق و تشريح  
 اعطايي بازپرداخت تسهيالت

چنانچه اجراي طرح مستلزم خريد ارزي ماشين آالت، مواد، مصالح و قطعات وارداتي، خدمات  
ها  آن نيازمندي تأمينداليل و الزامات  تبيينباشد، ) ليسانس(مهندسي، دانش فني و با حق امتياز 

كنندة كاال و خدمات وارداتي  ينتأماز خارج كشور و روش مورد نظر براي انتخاب فروشنده يا 
 هابه همراه برآورد هزينه 

 عمليات اجرايي و اطمينان از شروع به موقع طرح و تكميل كار هاي روشتشريح  

پيش نيازها و مجوزهاي مربوط به اجراي طرح به انضمام  ،از مقدماتتهيه و ارائه فهرستي  
 آنها  تأمينالزامات و راهكارهاي 

و احتمال  با مشكل مواجه شدهها و يا مجوزهاي مورد نياز  برخي از نيازمنديتأمين چنانچه      
، اين موضوع بايد به طور كامل وجود داشته باشدآنها  تأمينتاخير پروژه به دليل ضرورت 

اي محتمل ناشي از تأخير و ساير  تشريح شده و ميزان تأخير احتمالي، همچنين برآورد آثار هزينه
 .كامل و روشن توضيح داده شودآثار تبعي به طور 

مديريت جامع ريسك براي اطمينان بيشتر از اجراي صحيح و كامل طرح و كنترل تبيين  
يك،  شناسايي ريسك ها و مخاطرات اصلي مربوط به طرح، احتمال وقوع هر و ها نااطميناني

هاي كيفي و  لبرآورد ميزان خسارات احتمالي ناشي از هريك از وقايع احتمالي با توجه به تحلي
هاي پوشش  و در نهايت هزينهها  هاي مهار ريسك و روش) مانند ارزش در معرض خطر(كمي 
 ريسك

 
 ستيلحاظ عناوين و طبقه بندي مطالب، باي ازهاي پيشنهادي به بانك  گزارش توجيهي طرح

ها و دقت محاسبات و مستندات  ليكن حجم مطالب و عمق بررسي. فوق باشد مواردحاوي 
شود و بديهي است كه براي  گذاري تهيه مي ه، متناسب با حجم و ظرفيت و ميزان سرمايهمربوط
بديهي  .ندازه و مقياس پروژه مورد انتظار استاهاي كوچك، محاسبات و توجيهات در  طرح

حاوي نكات فوق الذكر و متناسب با اندازه و حجم پروژه،  دقيقگزارش مستند و  ائهاراست 
  .خواهد بود ها ات طرحمبناي تصويب اعتبار

 



 

  گيري و پيشنهاداتنتيجه
 .است يهر فرد ، شركت و سازمان يهسرما ينبزرگتر ،و درست يقدر هزاره سوم كه اطالعات دق

را  يتاز آن نه تنها احتمال موفق يقو اطالع دق يبدون كسب آگاه ياقتصاد يتشروع هر نوع فعال
 ي،تجار يهايتفعال. شود ينيسنگ ياربس يهادهد بلكه ممكن است منجر به شكستيكاهش م

در  يقبلكه نقش اطالعات درست و دق يستندن يقاعده مستثن يننه تنها از ا يديتول و يصنعت
مطالعات  راستا يندر هم. استقابل انكار  يرباال و غ ياربس يو صنعت ياقتصاد يتفعال يك يروزيپ

، مالي و اقتصادي طرح بتواند به عنوان هاي دقيقي كه به لحاظ توجيه فني گزارش امكان سنجي و
 سفانهأمت. اهميت زيادي برخوردار استكنندگان منابع مالي از تأمينارائه شود، براي طرح توجيهي 

 هاي انجام شدهباعث شده ارزيابي ،سيستم بانكيدر ها در زمينه ارزيابي طرح مشكالت عمده وجود
-طرح ممكن است و به همين دليل نباشدل اتكاء قاب معتبر و چندان هاي توجيهي در خصوص طرح

اين امر  .است رسد كه سودآوري آن مورد بررسي دقيق كارشناسي قرار نگرفتهبهايي به تصويب 
  .شودمنجر  هاافزايش مطالبات معوق بانك و به اتالف منابعمي تواند 

در اين كشورها با . ستشده اسپاري ها برونپروژه ارزيابي امروزه در دنيا حجم زيادي از     
هاي ارزيابي  طرح ،دارند تخصصتشكيل مؤسسات خصوصي كه در يك يا چند زمينه خاص 

مقدماتي به اين مؤسسات سپرده  سازياقتصادي و امكان سنجي به عنوان يكي از مراحل آماده
تي براي نظام نظار ،هستند خود البته با توجه به اينكه اين مؤسسات به دنبال نفع شخصي. شود مي

گيرد و بر اساس صورت ميبسيار دقيق  ها قبل از تصويب طرح و پس از اجراي طرحبررسي طرح
  .شوندبندي ميها رتبهشود اين شركتبازخوردي كه مشاهده مي

شكل گرفته سابق  ريزي و برنامه نيز چنين نظامي توسط سازمان مديريت كشور البته در داخل    
تشكيل . گيرد؛ ولي بايستي مورد بازنگري قرار گيردتوسط آن انجام مي هابندي شركتاست و رتبه

اقتصادي و  امور محترم گذاري بانكي كه اخيراً به همت وزارتكانون مشاوران اعتباري و سرمايه
  . ممكن است بتواند بهبود اين نظام را در كشور به دنبال داشته باشد، شدهتشكيل  دارايي

هاي شركتبراي اخذ تسهيالت،  ،هاي ترخيص كاالطبق الگوي شركت شودمي پيشنهادلذا     
-مي احساسهايي در نظام بانكي ضرورت تشكيل چنين شركت. مالي شكل گيرد تأمينكارگزاري 

هاي مختلف، خطوط با روند اخذ تسهيالت از بانك فوق هايشركت ستبايهمچنين مي .شود
هاي بين المللي نظير بانك جهاني، بانك توسعه بانك مالي از تأميناعتباري، حساب ذخيره ارزي، 

ها و تسهيالت با مراجعه به اين شركت متقاضيان .هاي خارجي آشنا باشنداسالمي و ساير بانك
بررسي روند  تا از اين طريق شدهمند بهره آنهامعرفي طرح خود از مشاوره و خدمات اجرايي 

  .شودها تفويض تسهيالت به اينگونه شركت اعطاي



 

گيرنده و حلقه مفقوده تسهيالت ،مالي تأمينمنابع مالي و يا وكالي  تأمينهاي مشاوره شركت    
ها و ها به علت اشراف داشتن به مقررات و شرايط روز بانكاين شركت. هستندتسهيالت دهنده 

اي دهنده، موجبات تسهيل اعطبندي اطالعات و مدارك مورد نياز تسهيالتآوري و طبقهجمع
و در نهايت موجب كاهش هزينه به علت كوتاه شدن  نمايندميتسهيالت را براي دو طرف فراهم 

  . دنشوها ميزمان اجراي طرح
 

 
  


