
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 و کلوچه تیسکویب دیواحد تول موضوع 

 تن 0507تن و کلوچه  0077بیسکوئیت  ظرفیت

 اجرا محل
شهرک  ل،یجاده چغازنب یابتدا مشک،یاند -شوش، جاده اهواز

 شوش یصنعت

ی
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 میلیون ریال کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی كل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 الیر ونیلیم9.01134

ی
صاد
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 3%. :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال  3.4 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
49% 

 نفر 30 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 معرفی پروژه-0

 باشد. احداث واحد تولید بیسکویت و كلوچه می ،هدف از اجرای طرح

 معرفی محل اجرای طرح-5

 اندیمشک، ابتدای جاده چغازنبیل، شهرک صنعتی شوش -جاده اهوازشوش، 

 

 



 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 بیسکویت:

 التینریشه واژه بیسکویت از دو كلمه  است. آرداست كه ماده اصلی آن  ای خوراكی( گونهBiscuit: انگلیسی)به  بیسکویت

bis بار و  به معنای دوcoquere ری گذارساند. این نامشده را میپخته بار شده و روی هم معنای دوگرفته ،شدهبه معنای پخته

 .كردندپختند و سپس درون یک فر به آرامی خشک میگردد، زیرا نخست بیسکویت را میبه شیوه پخت آن بازمی

 کلوچه:

 و در وسط آن مغزی مخصوص شوداست كه از آردگندم، شکر و روغن تهیه میی یا شیرینی سنتكلوچه نوعی نان شیرینی 

 .پذیر استوجود دارد. انواع گوناگون كلوچه با فرموالسیون متفاوت مغزی امکان

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-0

 و تعرفه محصوالت طرح ISICکدهای 

ف
دی

ر
 

 نام محصول
 ISICکد 

واحد 

 سنجش
 کد تعرفه

 انگلیسی فارسی

0413.011/0413.111 تن Biscuits 0390901.04 انواع بیسکویت 0  

 04134141 تن Types of cookies 0390901.10 انواع كلوچه 1

 یابماخذ: پورتال بهین

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 برای سال های EViews6اساس آن با استفاده از نرم افزار  بربررسی و سال های گذشته عرضه و تقاضای محصوالت طی 

 شده است كه به شرح جدول ذیل می باشد:پیش بینی آتی 

 واحد: تن      تقاضای داخلی انواع بیسکویت و کلوچهتحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی 

 0330 0331 0330 0334 0333 شرح                      سال
 139006 135646 130404 139895 143259 بینی شدهپیش میزان صادرات

 672835 631438 592434 555688 521071 تقاضای داخلی برآورد

 786299 720862 667380 626530 623065 بینی شدهپیش كل امکانات عرضه

 25542- 46222- 55459- 69053- 41265- عرضه کمبود
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86


بنابراین شود و سال آتی، كمبود تولید و عرضه داخلی در كشور مالحظه می 3دهد، در همانگونه كه برآوردها نشان می

 پذیر خواهد بود.تولید بیسکویت و كلوچه توجیه هایتوسعه كارخانهاحداث و 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-0

 ظرفیت واحد سنجش شرح ردیف

 0311 تن بیسکویت 0

 0131 تن كلوچه 1

 

 شاخص های عملیاتی-1

 روز كاری مشغول به تولید خواهد بود . 11.ساعته در  8شیفت كاری  1این مجموعه در 

 

 فرآیند تولیدتکنولوژی و -0

 

  



 مواد اولیه  -8
 

 محل تامین واحد  شرح
ت

سکوی
بی

 

 داخلی كیلوگرم آرد 

 داخلی كیلوگرم آمونیاک

 داخلی كیلوگرم جوش شیرین

 داخلی كیلوگرم متابی سولفیت

 داخلی كیلوگرم شکر 

 داخلی كیلوگرم روغن

 داخلی كیلوگرم اسانس

 داخلی كیلوگرم لیسیتین

 داخلی كیلوگرم پیروفسفات

 داخلی كیلوگرم شیرخشک

 داخلی كیلوگرم نمک

 داخلی كیلوگرم پودرآب پنیر

 داخلی كیلوگرم شربت 

 داخلی كیلوگرم پودر تخم مرغ

کلوچه
 

 داخلی كیلوگرم آرد 

 داخلی كیلوگرم روغن

 داخلی كیلوگرم پودر شکر

 داخلی كیلوگرم شیرخشک

 داخلی كیلوگرم تخم مرغ

 داخلی كیلوگرم گردو

 داخلی كیلوگرم كشمش

 داخلی كیلوگرم امولسیفایر

 داخلی كیلوگرم ژل كیک

 داخلی كیلوگرم پودركاكائو

 داخلی كیلوگرم اسانس

 داخلی كیلوگرم بیکینگ پودر

 داخلی كیلوگرم شیر تازه

 داخلی كیلوگرم لیسیتین

 

  



 پیش بینی میزان تولید -3

 0330 0334 واحد سنجش شرح ردیف

 0311 0311 تن بیسکویت 0

 0131 0131 تن كلوچه 1

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 3%. (IRR) داخلی كل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 93% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال39. دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال9.01134 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی كل سرمایه

 %49 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 04088 )زیان( در سال اول )میلیون ریال( میزان سود

 %3 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %14 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


