
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 پنی سیلین جی:عنوان طرح  -١

                                                                         کشاورزی: خبش  - ٢
 :زیر خبش 

آموکسی سیلین (و مشتقات پنی سیلین apa-6tپنی سیلین جی ، :تولیدات / خدمات  -٣
 ...)و 
 زمین اصلی  :رح حمل اجراي ط -۴

 ...) : زمني ، ساختمان ، تاسیسات زیربنایي ، حنوه تولید و ( شرح پروژه  -۵
 .به روش ختمیر تولید پنی سیلین جی خواهد شد

دانش فنی و تکنولوژی و کلیه کارهای ساخت و اجرا با یک شرکت چینی به صورت 
epc  سیلین جی می باشد تن در سال پنی١٣٠٠قرارداد منعقد گردید که برای تولید. 

و مشتقات پنی سیلین )apa-6(،آنزیماتیک  (pen.g)این پروژه در سه فاز ختمیر
 ..)آموکسی سیلین و (

 

 تن١٣٠٠:ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 

 وضعیت پروژه

 داخلی و خارجی:   مواد اولیه مورد نیاز  -٧

 :فروش  -٨
 بازار داخلي فقط  

 الس ١٫۵:  دوره ساخت و ساز – ٩

 
 :وضعیت طرح  - ١٠
   بلي    ؟ امكان سنجي طرح در دسرتس است -
            بلي  زمني مورد نیاز هتیه شده است ؟  -
قانوني    - هاي  غريه         ( جموز ست و  حمیط زی سهمیه ارزي ،  سیس ،  شده   ) جواز تا خذ  ا

           بلي  است ؟
   بلي   قرارداد مشاركت با شریك داخلي یا خارجي منعقد شده است ؟ -

             
          بلي   قرارداد تامني مايل پروژه منعقد شده است ؟ -
   بلي   با پیمانكار داخلي یا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ -
نایي    - سهیالت زیرب غريه           ( ت جاده و  سوخت ،  خمابرات ،  ساني  ساني، آب ر ) برق ر

         بلي   فراهم شده است ؟
ين ، ماشني آالت ، جتهیزات و مهچنني شركتهاي فروشنده یا سازنده        فهرسيت از دانش ف    -

   بلي  حمصول مشخص شده است؟
   بلي قرارداد خرید ماشني آالت ، جتهیزات و دانش فين منعقد شده است ؟  -

 

 



 ساختار مايل

 
 :ساختار مايل -١١

 شرح

 پول داخلي مورد نیاز
پول خارجي 
 مورد نیاز

كل مبلغ 
به میلیون 

 یورو

میلیون 
 یال  

نرخ 
 برابري

معادل به 
میلیون 

 یورو
سرمایه 

 ثابت
٧۴٠٠٠٠     

سرمایه در 
 گردش

١٠٠٠٠٠     

كل سرمایه 
 گذاري

٨۴٠٠٠٠     

 
میلیون  )٧(باقیمانده)+١۴٫۵:(اجنام شده ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -

 یورو
 یون یورومیل ۵٠٩:        ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي -
 میلیون یورو ١٫٧ :      ارزش دانش فين و ختصصي خارجي -
 میلیون یورو ------ارزش دانش فين و ختصصي داخلي  -
 :خالص ارزش فعلي  -
 درصد ٢۶     :نرخ بازگشت داخلي  -
 سال ۴   :بازگشت سرمایه  دوره -
 : حداقل نرخ سود مورد انتظار  -

 

 اطالعات كلي طرح

 سرمایه گذاری – تامین مالی
 
 توسعه و تكمیل      :   نوع طرح  -  ١٢
                            سایر    دوليت :   ساختار قانوني شركت  -

                                                                           خصوصي 
 

 را در صورت امكان ارائه فرمایید لطفا مستندات زیر

   حمطالعه امكان سنجي طر   
  ) جواز تاسیس ، جموز سرمایه گذاري خارجي و غريه( جموزهاي قانوني     

 


