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 قطعه ای06666 گذار تخم مرغ پرورشاحداث واحد  موضوع 

 تخم مرغ، کود مرغی و گوشت مرغی محصوالت

 تن  00تن و گوشت مرغی 066تن، کود مرغی 056تخم مرغ  ظرفیت

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون  00،506 کل سرمایه گذاری

 میلیون ريال01156 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ريال 009 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ريال 0،007 گردش  در سرمایه 

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 15.09% (IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال5900 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نفر76 اشتغال زایی  میزان 

 

 

 معرفی پروژه-1

 احداث واحد پرورش مرغ تخمگذار می باشد9طرح حاضر به منظور 

 بطور کلی اين واحد تولیدی به منظور نیل به اهداف زير احداث می گردد:

 یسرانه مصرف پروتئین حیوان مین بخشی از تخم مرغ مورد نیاز کشور و ارتقاأافزايش تولید تخم مرغ به منظور ت 

  کیفیت به هدف تضمین سالمتی مصرف کنندگانتولید تخم مرغ با 

 افزايش بهره وری و بازده تولید با استفاده دانش و فن آوری نوين 

 ايجاد اشتغال و کمک به بهبود وضع اقتصادی و بهبود صنايع جانبی 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 می باشد9منطقه فرودگاه  ،یاستان سمنان، بخش مرکزاجرای  حلم

 



 محصوالت)مشخصات فنی محصول( معرفی محصول یا-3

تخم مرغ يک ماده غذايى مغذى است که پروتئین و ويتامین هايى با کیفیت  محصول تولید شده در اين واحد، تخم مرغ می باشد9

 .باال به همراه آهن و مواد معدنى نادر را در اختیار انسان قرار مى دهد

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 و تعرفه محصول طرح ISIC یکدها

 کد آیسیک

 9172145947 بسته بندی تخم مرغ

 کد تعرفه گمرکی

 11194445 تخم مرغ

 مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت   

 معرفی بازار هدف محصول-3-2

 ه نیاز استان سمنان می باشد9ژوي دف اصلی طرح تأمین نیاز داخلی بهبازار ه

 

 بررسی بازار -4

سال آينده  5تخم مرغ در  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار پرورش مرغ تخمگذار در استان سمنان اينگونه تحلیل میپیش

سال آينده  5اين در حالی است که ظرفیت واحدهای پرورش مرغ تخمگذار استان طی 9 هزار تن برآورد شده است 0بطور میانگین 

هزار تن مازاد عرضه را در استان سمنان نشان  0باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی میهزار تن  15 به طور میانگین معادل

 دهد9 می



 
 ی واحدهای مرغ تخمگذار استان سمنان      تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 

 

سال  5تخم مرغ در  شود که تقاضای آتیتحلیل می بینی وضعیت آتی بازار پرورش مرغ تخمگذار در کل کشور اينگونهپیش

اين در حالی است که ظرفیت واحدهای پرورش مرغ تخمگذار کشور 9 هزار تن برآورد شده است 1161آينده بطور میانگین 

مازاد هزار تن  110باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی هزار تن می 1110 سال آينده به طور میانگین معادل 5طی 

 دهد9عرضه را در کل کشور نشان می

 

  
 ی واحدهای مرغ تخمگذار کل کشور      تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 

 

 

 

1396 1397 1398 1399 1400

برآورد تقاضای کل کل امكانات عرضه پیش بینی شده مازد عرضه

1396 1397 1398 1399 1400

برآورد تقاضای کل کل امكانات عرضه پیش بینی شده مازاد عرضه



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی:

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 410111 قطعه تخمگذار مرغ 4

 کنند9تن تخم مرغ تولید می 056هزار قطعه مرغ تخمگذار است که در يک سال  06اسمی مجموعه تعداد ظرفیت 

 

 ظرفیت عملی:

 شرح   /     سال
ظرفیت 

 به تن
4979 4971 4977 4111 4114 

 %166 %05 %166 %05 %05  درصد استفاده از ظرفیت

 056 011 056 011 011 056 تخم مرغ

 066 575 066 575 575 066 کود مرغی

 %6 %166 %6 %166 %6  درصد استفاده از ظرفیت

 6 00 6 00 6 00 گوشت مرغی

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 942 تعداد روز کاری

 نوبت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 1 زمان هر شیفت

 

 

 

 



 مواد اولیه  -7

 

 محل تامین واحد شرح
ظرفیت عملی با   %411میزان مصرف در 

 احتساب ضایعات

 06،666 داخلی قطعه پولت تخم گذار

 1،501،766 داخلی کیلوگرم خوراک مرغ

 00،000 داخلی عدد شانه در هر کارتن( 0کارتن حمل تخم مرغ)

 019،197 داخلی عدد عددی 16شانه تخم مرغ 

 06،666 داخلی  هزار ريال( 7دارو و ضدعفونی )به ازای هر قطعه 

 

  درآمدپیش بینی -9

 ارقام به میلیون ريال         

هر  قیمت شرح   /     سال    

 کیلوگرم )ریال(

ظرفیت 

 به تن

4979 4971 4977 4111 4114 

92% 92% 411% 92% 411% 

 10،656 70،099 10،656 70،099 70،099 056 10،666 تخم مرغ

 1،056 1،111 1،056 1،111 1،111 066 7،566 کود مرغی

 

هر قیمت  شرح   /     سال    

 کیلوگرم )ریال(

ظرفیت 

 به تن

4979 4971 4977 4111 4114 

1% 411% 1% 411% 1% 

 6 0،105 6 0،105 6 00 05،666 گوشت مرغی

 19،966 11،005 19،966 11،005 70،166   6 قیمت فروش :)عدد/ میلیون ریال(

 

 

 

 



 اقتصادیتعیین شاخص های -11

 ارزش شرح شاخص

 درصد 15.09 (IRRنرخ بازگشت داخلی کل سرمايه گذاری)

 درصد 19.10 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 5.00 دوره بازگشت سرمايه

 


