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 راهنماي تهیه گزارش توجیهی مالی

 بیع متقابلهای پروژه
 13از  2صفحه 

 صفحه عنوان  فهرست مطالب

 سابقه پروژه-1

 وضعیت موجود پروژه-2

 مبانی و مفروضات و اطالعات پایه اي پروژه -3

 باشد فراهم می بیع متقابلهایی که امکان اجراي آن به روش  مشخصات اجزاي مختلف پروژه و تعیین بخش -4

 گذار حدود کار تعریف شده براي سرمایه -5

 پیش بینی شده است سرمایه پذیرتعهداتی که براي  -6

 واگذاري به سرمایه گذار برنامه ریزي جهت پساب قابلمیزان  -7

 فاضالب و پساب در پروژه هاي تحویل محل -8

 فاضالب و پساب در پروژهمشخصات  -9

 هاي مختلف)  گذاري اولیه پروژه (در سناریو هاي سرمایه برآورد هزینه  -10

 هاي اورهال (بازسازي و نوسازي اساسی) و تامین شرایط انتقال پروژه  برآورد هزینه -11

 نحوه محاسبه استهالك -12

 برداري و نگهداري سالیانه پروژه  ههاي بهر برآورد هزینه -13

  11                                                                                                                         شرایط و مبانی مدل مالی -14
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 راهنماي تهیه گزارش توجیهی مالی

 بیع متقابل هاي پروژه
 13از  3صفحه 
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 پروژهبررسی گزارش توجیهی احداث 

 ..................................شهر/ مجتمع روستایی..................بیع متقابلبه روش  

 

 سابقه پروژه  -1

 عنوان دستگاه اجرایی: -1-1

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

 : وع پروژهـــــــموض -1-2

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

 مهندس مشاورانجام دهنده مطالعات مرحله اول پروژه:  -1-3

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

 :ي فنی آبفاي کشورها تاریخ و شماره مصوبه مطالعات مرحله اول از دفتر مطالعات و بررسی -1-4

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

 مهندس مشاور انجام دهنده مطالعات مرحله دوم(در صورت وجود):  -1-5

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

): ي فنی آبفاي کشور(در صورت وجودها شماره و تاریخ مصوبه مطالعات مرحله دوم از دفتر مطالعات و بررسی -1-6

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

 تاریخ و شماره مجوز دفتر تجهیز منابع مالی آبفاي کشور: -1-7

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

 :(در صورت وجود)یهی پروژهــــــمهندس مشاور تهیه کننده گزارش توج -1-8

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

 پروژه: یهیــــــتاریخ تهیه گزارش توج -1-9

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

 : ت تملک اراضی مورد نیاز پروژهضعیو -1-10

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

 

  :وضعیت موجود پروژه -2

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

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

  



 
 

 راهنماي تهیه گزارش توجیهی مالی

 بیع متقابل هاي پروژه
 13از  4صفحه 
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 :مبانی و مفروضات و اطالعات پایه اي پروژه -3

 : ........ سالدوره پروژه -3-1

 ........................................: سال مبناي پروژه براساس مطالعات مشاور: الف

 : .........................................ب: سال مقصد پروژه

 

 :جمعیت تحت پوشش -3-2

 : ............................الف: جمعیت سال مبناي پروژه

 : .............................ب: جمعیت سال مقصد پروژه

 : )سالیانه(: جدول توزیع جمعیت تحت پوشش در طول دوره پروژه ج

 

 نفر -جمعیت سال ردیف

1 1390  

2 1391  

3 1392  

4 1393  

... ...  

... ...  

... ...  

  ]سال پایان دوره طرح[ ...

 

 مصرف سرانه، ضرایب مصرف و نیاز آبی: -3-3

 مکعب در شبانه روز): (مترمتوسط مصرف سرانه آب در سال ابتداي پروژه 

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

 مکعب در شبانه روز)(مترمتوسط مصرف سرانه آب در سال مقصد پروژه : 

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

 روزانه (مترمکعب در شبانه روز) حداکثر مصرف : 

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

 وز)رمکعب در شبانه حداقل مصرف روزانه (متر :

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

  میزان فاضالب سالیانهبرآوردMCM)جدول توزیع ابتدا و تا انتهاي پروژه(: 

.............................................................................................................................................................................. 
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 بیع متقابل هاي پروژه
 13از  5صفحه 
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 :سیماي پروژه -3-4

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

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

 

براي تاسیسات  ي آتی مصوبها ي مختلف همراه با پیش بینی توسعهها جدول ظرفیت تاسیسات در بخش -3-5

 :فاضالب باید ارائه شود که

 

 طرح جمع آوري و تصفیه فاضالب باشد

 شرح
ظرفیت ابتداي دوره 

 (لیتر بر ثانیه)

 ظرفیت انتهاي دوره

 (لیتر بر ثانیه)

   جمع آوري فاضالب

   انتقال فاضالب

   تصفیه فاضالب

 

 

 باشد: می فراهم بیع متقابلیی که امکان اجراي آن به روش ها مشخصات اجزاي مختلف پروژه و تعیین بخش -4

 ] نماید می اجرایی با توجه به پروژه درخواستی اطالعات مربوطه را تکمیل هدستگا [

 

 آوري و تصفیه فاضالب:ي جمع ها در پروژه -4-1

 :)طول، قطر، جنس، تعداد انشعابات و...(مشخصات تاسیسات جمع آوري و انتقال فاضالب  -4-1-1

 شرایط آن توضیح داده ذار باشد، مشخصات و گ سرمایهتواند جز حدود کار  می اگر احداث این تاسیسات

.......................................................................................................................................................................شود:

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

 

 ذارگ سرمایهجدول مشخصات اجزاي مختلف شبکه و تاسیسات جمع آوري و انتقال فاضالب در حدود کار 

 سال
 خط انتقال شبکه جمع آوري

 سایر تاسیسات
 و جنس(میلیمتر)قطر  (متر)طول  و جنس (میلیمتر)قطر  (متر)طول 

      

 

  



 
 

 راهنماي تهیه گزارش توجیهی مالی

 بیع متقابل هاي پروژه
 13از  6صفحه 
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 رایط آن توضیح ، مشخصات و ش)از محل اعتبارات ...............(باشند می اگر این تاسیسات در حال احداث

 :(از جمله درصد پیشرفت و برنامه ریزي صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزاي مختلف)داده شود 

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

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

 ي از آنها وجود دارد بردار بهرهباشند و شرایط و مالحظات فنی و اجرایی در  می اگر این تاسیسات موجود

 :)ي مربوط به توسعه آتی و...ها میزان فاضالب موجود، تعداد انشعابات نصب شده، برنامه ریزي(اعالم شود 

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

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

 

 وضعیت انشعابات آب و فاضالب در سال پایه: -4-1-2

 سال
 تعداد انشعابات مجود فاضالب تعداد انشعابات آب

 آحاد فقره آحاد فقره

     

 

 وضعیت موجود، نوع فرایند،کیفیت پساب خروجی و...):(مشخصات تاسیسات تصفیه فاضالب  -4-1-3

  ها ظرفیت/ نوع فرایند/مشکالت/ پتانسیل(وضعیت تاسیسات تصفیه موجود :( 

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

 شخـــصات و شرایط ذار باشد، مگ سرمایهز حدود کار ـــتواند ج می داث یا ارتقاي این تاسیساتـــاگر اح

ي بردار بهرهاز معاونت  دریافتیوز ضرورت ارتقاي تصفیه خانه ــــشماره و تاریخ مج(آن توضیح داده شود 

 ..............................)شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

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

 

 میزان پساب قابل فروش و ظرفیت تاسیسات ،فاضالب ورودي جدول توزیع سالیانه

 سال
 متوسط فاضالب ورودي 

 (میلیون مترمکعب در سال)

متوسط پساب خروجی قابل فروش 

 (میلیون مترمکعب در سال)

 ظرفیت پیشنهادیتصفیه خانه

 (مترمکعب در شبانه روز)

    

 

 ..................................:فرآیند تصفیه................................................................................................................. 

 :تعداد مدول.................................................................................................. .................................................... 



 
 

 راهنماي تهیه گزارش توجیهی مالی

 بیع متقابل هاي پروژه
 13از  7صفحه 
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 :تعداد خط جریان در هر مدول......................................................................................................................... 

 .............:میزان برق مصرفی............................................................................................................................. 

 کیفیت پساب خروجی............................................................................:.......................................................... 

 ع پذیرنده پسابمنب..........................................................................................:................................................ 

 ذیرنده نیاز به تاسیسات خاصی استآیا جهت انتقال پساب خروجی تصفیه خانه تا منبع پ...:......................... 

 و بررسی هاي فنی شرکت  حیطی پروژه براساس مصوبه دفتر مطالعاتمالزامات فنی، اجرایی و زیست

 .........................................................................................لحاظ شده است:.......... مهندسی اب و فاضالب کشور

 صات پساب / مشخصات ـــیند تصفیه/ مشختصفیه خانه/ فرآــــوص محل اگر مالحظاتی درخص

ز پساب و... وجود دارد تفاده اــــــرایط تملک زمین/ تامین برق / شرایط اســــــالب ورودي/ شــــــفاض

 ..............................................................................................................................................................:اشاره شود

 

ثقلی/ تحت فشار/تعداد و ظرفیت ایستگاههاي پمپاژ/تعداد و (مشخصات تاسیسات انتقال پساب  -4-1-4

 .......................................................................................:طر و مشخصات خط/ تاسیسات کنترلی)حجم مخازن/ق

 شخصات و شرایط آن توضیح ذار باشد، مــــگ سرمایهتواند جز حدود کار  می داث این تاسیساتـــاگر اح

 ................................................................................................................................................................شود:داده 

 

 جدول توزیع سالیانه متوسط میزان پساب انتقالی و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژه

 سال
 انتقالی متوسط میزان پساب

 (میلیون مترمکعب در سال)

 ظرفیت طراحی و اجراي خط

 (لیتر بر ثانیه)انتقال 

 يظرفیت طراحی و اجرا

 (لیتر بر ثانیه)ایستگاه پمپاژ 

 ظرفیت طراحی و اجراي

 (مترمکعب)مخازن 

     

 

 خصات و شرایط آن توضیح ، مش)از محل اعتبارات ...............(باشند می اگر این تاسیسات در حال احداث

 :(از جمله درصد پیشرفت و برنامه ریزي صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزاي مختلف)داده شود 

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

 آنها وجود دارد ي از بردار بهرهباشند و شرایط و مالحظات فنی و اجرایی در  می اگر این تاسیسات موجود

 ............................................................................................................................................................اعالم شود:.
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 :بیع متقابل روش ي مختلف پیشنهادي مشاور و انتخابها جمع بندي سناریوي  -4-1-5

 :سناریوهاي شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب 

 

 

 سناریوهاي تصفیه فاضالب: 

 

 

 :سناریوهاي انتقال پساب 

 

 ذار:گ سرمایهحدود کار تعریف شده براي  -5

 ر صورت نیاز در سناریوهاي مختلف)احداث/ ارتقاي تاسیسات (د : 

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

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

 :تامین زمین مورد نیاز پروژه 

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

ي: بردار بهرهتامین برق/ انرژي مورد نیاز در دوره ساخت و 

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

 ي دسترسی: ها احداث جاده 

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

  : تامین آب خام/فاضالب 

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

  :(اگر مرحله بندي اجرایی مدنظر است اعالم گردد) طول دوره احداث 

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

 ي، نگهداري و راهبري پروژه: بردار بهره 

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

  :بازسازي و نوسازي اساسی تاسیسات در طول دوره قرارداد 

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

 :سایر موارد 

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 پیش بینی شده است: سرمایه پذیرتعهداتی که براي  -6

  :تامین زمین و امکان دسترسی به سایت 

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

  :تامین  فاضالب 

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

  ذار است): گ سرمایهي (هزینه برق مصرفی با بردار بهرهتامین برق در دوره 

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

  : سایر موارد 

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

 

 :واگذاري به سرمایه گذارپساب قابل برنامه ریزي جهت میزان  -7

 (به صورت سالیانه)

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

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

 

 :فاضالب و پساب در پروژهي تحویل ها محل -8

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

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

 :مشخصات فاضالب و  پساب در پروژه -9

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

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

 

 :)ي مختلفها در سناریو(ذاري اولیه پروژه گ سرمایهي ها برآورد هزینه -10

: (با اعمال کلیه ضرایب مانند باالسري)ذاري اولیهگ سرمایهي بروز شده ها برآورد هزینه -10-1

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

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

رسانی شده باشند و به تفکیک اجزاي زارش و شرایط و نوع قرارداد بروزسال تهیه گ باید براي ها این هزینه :توضیح

 ..............................................................:ي خرید و اجرا به صورت مجزا ارائه شوندها مختلف پروژه و حداقل در بخش

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



 
 

 راهنماي تهیه گزارش توجیهی مالی
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ماهه در طول دوره احداث و به تفکیک  3ي احداث بدون تعدیل (حداقل به صورت ها توزیع زمانی هزینه -10-2

 ..................................................................................................................................................:ي خرید واجرا)ها هزینه

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

ي تعدیل ها پیش بینی ضرایب تعدیل سالیانه هزینه در طول دوره احداث و ارائه جدول توزیع زمانی هزینه -10-3

 :مبنا تعیین ضریب تعدیل باید اعالم گردد -ي خرید و اجرا)ها شده (به تفکیک هزینه

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

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

 :اسی) و تامین شرایط انتقال پروژهي اورهال (بازسازي و نوسازي اسها برآورد هزینه -11

باید براساس عمر مفید تجهیزات و تاسیسات احداث شده تعیین و زمان انجام آن نیز اعالم  ها این هزینهتوضیح:

ي مورد نیاز ها ي پایانی دوره قرارداد نیز باید هزینهها شود.همچنین در این قراردادها عالوه بر شرایط فوق در سال

مان اعمال اورهال باید ضوابط و جهت دست یابی به شرایط انتقال پروژه محاسبه و اعالم گردد. در برآورد ز

قوانین موجود درخصوص استهالك تاسیسات مد نظر قرار گیرد. نحوه محاسبه و تعیین ضریب تعدیل سالیانه باید 

 گردد: مشخص

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

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

 

 سبه استهالك:نحوه محا -12

ي تجاري باشد محاسبه و اعمال استهالك براساس بردار بهرهدر صورتیکه طول عمر تاسیسات، کمتر از دوره 

ي بردار بهرهي مستقیم خواهد بود و در صورتیکه طول عمر تاسیسات بیشتر از دوره ها قانون مالیات 151ماده 

 ي تجاري لحاظ خواهد گردید.بردار بهرهره تجاري باشد، محاسبه و اعمال استهالك به نسبت سنوات دو

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

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

 

 ي و نگهداري سالیانه پروژه :بردار بهرهي ها برآورد هزینه -13

ي نیروي انسانی، برق مصرفی، مواد مصرفی، تعمیر و نگهداري، مدیریت و ها باید هزینه در این بخشتوضیح:

 راهبري سالیانه پروژه همراه با مبانی برآورد براي سال تهیه گزارش ارائه شود.

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

..................................................................................................................................................................................... 
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 :شرایط و مبانی مدل مالی -14

شماره ........... مورخ ............ (متعاقبا اعالم خواهد شد) تهیه شرایط و مبانی مدل مالی براساس راهنماي ابالغی 

 و ارائه شود که نتایج آن به شرح زیر است:

 

  هر متر مکعب محصول: هزینه تمام شده 

هر متر مکعب محصول براساس هزینه هاي مورد نیاز براي تولید آن اعم از هزینه هاي انجام هزینه تمام شده  (

زینه هاي فعلی و هزینه هاي آتی استخراج میشود. در این راستا ضروري است تا هزینه هاي شده در گذشته، ه

نصب انشعاب، احداث شبکه هاي اصلی و فرعی، احداث تصفیه خانه، بهره برداري، تملک زمین، مربوط به 

هزینه تمام شده  ، طرحاورهال و سایر هزینه هاي چرخه تولید محصول استخراج شده و با توجه به حجم محصول 

 هر متر مکعب از آن احصاء میشود.)

شده هر متر مکعب محصول مندرج در سیستم حسابداري  در مورد طرح هاي اجرا شده ، هزینه تمام :1توضیح

شاور براساس هزینه تمام شده محاسبه شده، نسبت به تعیین م دستگاه اجرایی می تواند مالك عمل قرار گیرد.

 %) اقدام نماید.24% تا 18ر مکعب محصول با اعمال نرخ سود سرمایه گذاري (قیمت تمام شده هر مت

 

بخشنامه وحدت رویه : در خصوص طرح هاي نیمه تمام، هزینه هاي انجام شده طرح تا کنون براساس 2توضیح

و سپس تکنیک هاي  به روز می گردد 25/8/92مورخ کار پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

با  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  31231تنزیل مندرج در نشریه شماره  -اقتصاد مهندسی و با نرخ بهره

اجتماعی و زیست محیطی  -شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادي "عنوان 

 مالك عمل قرار گیرد. "طرح هاي فاضالب شهري

با استفاده از تکنیک هاي اقتصاد هزینه تمام شده هر متر مکعب محصول  ،ر خصوص طرح هاي جدیدد :3توضیح

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با عنوان     31231تنزیل مندرج در نشریه شماره  -مهندسی و با نرخ بهره

زیست محیطی طرح  اجتماعی و -شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادي"

 .استخراج میگردد "هاي فاضالب شهري
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 :تعداد سال هاي واگذاري محصول 

، تعداد سالهاي واگذاري مشخص میشود. محصول(با توجه به هزینه هاي سرمایه گذاري و قیمت هر متر مکعب 

% در مدل آورده 18با نرخ حداقل  محصول قیمت نرخ تعدیل ساالنهدرصد و  24تا  18بین  بازده داخلی پروژهنرخ 

 میشود.)

 %24نرخ بهره  %22نرخ بهره  %20نرخ بهره  %18نرخ بهره  

     ساله 10دوره واگذاري 

     ساله 15دوره واگذاري 

     ساله 20واگذاري دوره 

     ساله 25دوره واگذاري 

     ساله 30دوره واگذاري 

     ساله 35دوره واگذاري 

     

 

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

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

 

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

 

 :1توضیح

ضروري است در هر یک از خانه هاي جدول، قیمت هر متر مکعب پساب به ازاي تعداد سال واگذاري و نرخ بهره 

 خراج و آورده شود.ذکر شده در مدل است

 :2توضیح

الك تعیین حداقل دوره واگذاري محصول می باشد. لذا با مکف قیمت است و تمام شده محاسباتی  هزینه

 توجه به مقادیر مندرج در جدول   دوره  واگذاري پیشنهاد گردد.
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  بیع متقابلعنوان/نام، مهرو امضاي تعهدآور مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی احداث پروژه به روش 

 

 

 

 مقام اجرایی در دستگاه اجرایی: مهر و امضاي باالترین ،عنوان/ نام

 

 

 

 

 

 

 
 




