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 ريال    010811111سود دوران مشاركت : 

 ريال    686010111ساختمان وتاسيسات : 
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 عمليات طرح :

 شامل:

  1هاي مورد نياز  طبق جدول شماره   ـ ساختمانها و تاسيسات هزينه1 

 2ـ تجهيزات و تأسيسات و هزينه هاي مورد نياز طبق جدول شماره 2

 3ـ پرسنل شاغل در طرح طبق جدول شماره 3

 4هزينه هاي جاري طبق جدول شماره  ـ4

 7ـ توليدات طرح طبق جدول شماره 5

 8پيش بينی حساب سود و زيان طبق جدول شماره  - 6

تامين مواد غذايی مورد نياز مورد نياز مردم به خصوص در کشورهاي جهان سوم به يکی از مهمترين 

ون جمعيت جهان و نيز افزايش مسائل آن کشورها تبديل شده است . با توجه به افزايش روز افز

سطح بهداشت و کاهش مرگ ومير و نياز روز افزون آدمی به مواد غذايی سبب شده است تا بشر به 

دنبال منابع غذايی ديگر و جديد باشد که يکی از اين منابع گوشت طيور می باشد . از مهمترين 

يی باالي گوشت طيور ، رشد چشمگير صنعت پرورش طيور گشته است ارزش غذا مسائلی که سبب

کم بودن افت پس از کشتار ، سالم وبهداشتی بودن گوشت طيور ، قابليت هضم وجذب باال ، سرعت 

 رشد سريع ، صرفه جويی در جايگاه و زمين و برگشت سريع سرمايه می باشند .

بخشی طرح گردش سرمايه در کشور ، ارز آوري ، توليد و بهره وري ، تامين  اين هدف از اجراي  

و استفاده از نيروهاي  ، خودکفائی در زمينه توليد گوشت سفيد از پروتئين حيوانی مورد نياز کشور

 دوره پرورش جوجه يکروزه می باشد . 5جوان و متخصص جهت استحصال گوشت مرغ طی 
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 مقدمه :

ـ    ود و روند رو به افزايش جمعيت کشور ايجاب می کند که توليدات متناسب با نياز هـاي غـذايی بهب

افزايش يابد ، که در اين راستا نقش توليدات گوشت سـفيدبر همگـان روشـن اسـت .بـديهی اسـت       

گوشت مرغ به سبب مزيتهاي فراوانی که دارد به عنوان منابع تامين پروتئين می تواند در کشور مطرح 

 و نياز عمومی را در اين زمينه مرتفع نمايد.

دوره پـرورش جوجـه    5ات گوشت مرغ استان طـی  هدف اصلی اين طرح استحصال بخشی از توليد

يکروزه در سال می باشد که جوابگوي بخشـی از سـرانه مصـرف پـروتئين در اسـتان خواهـد بـود .        

می باشـد و  تامين معيشت خانوارهاي آنها  همچنين اين قبيل طرح ها سبب اشتغال تعدادي از افراد و

 داراي استفاده می باشد . کود توليدي حاصله نيز در خصوص تقويت اراضی زراعی 

 خالصه طرح :

با توجه به اينکه پرورش مرغ گوشتی نسبت به پـرورش سـاير حيوانـات و طيـور داراي امتيـازات و      

پـاره  اراي صرفه اقتصادي بوده و بـه  خصوصيات منحصر به فرد می باشد ، لذا فعاليت در اين رشته د

 اي از امتيازات به شرح زير اشاره می گردد :

ضايعات در گوشت مرغ در مقايسه با سـاير دام هـا کمتـر اسـت ، بـه طـوري کـه در        نسبت  -

 % است . 25% و در مرغ حدود  55گوشت گوسفند ضايعات حدود 

 کوشت مرغ از نظر هضم و جذب بهد از گوشت ماهی بهتر از ساير پروتئين ها است . -

ي را می توان پـرورش  پرورش مرغ به آسانی امکان پذير است و در محيط محدود تعداد زياد -

 داد .
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سرعت رشد مرغ نسبت به ساير دام ها بيشتر است به طوري که يک جوجـه بـه وزن حـدود     -

 برابر وزن خود خواهد رسيد . 45هفته به حدود  8تا  6گرم بعد از  55

ضريب تبديل جيره غذائی به گوشت در مرغ نسبت به ساير دام ها باال بوده به طوري کـه در   -

 % متغير است . 9تا  6و در گوساله و گاو بين  2/2تا  2ح شده اين ضريب مرغ هاي اصال

 توجيه فني طرح :

نکات ويژه در بررسی فنی طرح هاي نيمچـه گوشـتی شـامل مـدت روشـنايی ، فضـاي الزم جهـت        

نگهداري نيمچه ها ، حرارت الزم ، تهويه و ميزان خوراک و جيره غذايی مناسب ، ميزان امالح مجاز 

 ر آب مصرفی ، واکسيناسيون و جلوگيري از آلودگی محيط سالن ها می باشد.موجود د

وات براي هر مر مربع از سطح سـالن   4الف ( روشنايی : شدت نور در دو هفته اول بايستی به مقدار 

پرورش در نظر گرفته شود و پس از دو هفته بايستس اين مقدار روشنايی را کم نمود تا در هفته هاي 

سـاعت و ازروز   24روز اول  3وات در هر متر مربع کاهش داد . مدت روشـنايی در   2ان آخر به ميز

 ساعت در نظر گرفته می شود . 22چهارم تا کشتار حداکثر 

ب ( فضاي الزم جهت نگهداري و پرورش : فضاي الزم با توجه به سن آنها متغير است کـه بايسـتی   

وليد و ضريب تبـديل مـورد تاکيـد قـرار داد . بـراي      ميزان سطح مورد نياز را جهت افزايش راندمان ت

قطعـه در نظـر مـی گيرنـد و بـراي       25تـا   16هفته در هر متر مربع از سالن  8جوجه هاي يکروزه تا 

 قطعه نيمچه در نظر گرفته می شود . 12تا  15هفته در هر متر مربع  12هفته تا  8جوجه هاي 

مـی  مچه گوشتی نقش مهمی را ايفاد هاي پرورش ني ج ( حرارت الزم : تامين حرارت الزم در واحد

کند . گرما به وسيله مادر مصنوعی با سوخت گاز يا برق و يا به وسيله بخاري برقی ،نفتی ، گازوئيلی 
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و هيتر تامين می شود . ميزان درجه حرارت مناسب براي جوجه هـا در سـنين مختلـف متغيـر و بـر      

 اساس جدول ذيل می باشد :

حرارت سطح بدن  درجه سن جوجه

 جوجه

متري کف  1 درجه حرارت در ارتفاع 

 سالن

 درجه سانتيگراد 28 درجه سانتيگراد 35 روزگی 3تا  1

 درجه سانتيگراد 26 درجه سانتيگراد 32 روزگی 7تا  4

 درجه سانتيگراد 24 درجه سانتيگراد 28 هفته دوم

 درجه سانتيگراد 25 درجه سانتيگراد 26 هفته سوم 

 درجه سانتيگراد 18 درجه سانتيگراد 24 چهارمهفته 

 درجه سانتيگراد 18 درجه سانتيگراد 22 هفته پنجم

 درجه سانتيگراد 18 درجه سانتيگراد 25 هفته ششم

 درجه سانتيگراد 18 درجه سانتيگراد 18 هفته هفتم

درسـالن وجـود    د ( تهويه : تهويه بايستی طوري فراهم شود که با جريان ماليم هميشـه هـواي تـازه   

داشته باشد و بستر را خشک نگه دارد و سبب نوسان درجه حـرارت نگـردد . مقـدار تهويـه هـوا در      

متر مکعب هوا به ازاء يـک کيلـوگرم وزن زنـده     4تا  6/3سالن هاي مرغداري گوشتی بايستی معادل 

انيـه تجـاوز   متـر در    2/5طيور در هر ساعت باشد . سرعت هوا براي جوجه هاي گوشـتی نبايـد از   

 نمايد. 

سـرمايه گـذاري    مرغ سـاده تـر بـوده و بـه     ه ( جيره غذايی : توليد گوشت مرغ نسبت به توليد تخم

کمتري نياز دارد و به همين دليل پـرورش دهنـدگان نيمچـه گوشـتی بـه مراتـب بيشـتر از پـرورش         

 دهندگان مرغ تخمگذار می باشند . 

سی توليد گوشت مرغ تنها نژاد خوب کافی نيسـت بلکـه   همانطور که می دانيم براي نيل به هدف اسا

تغذيه مناسب و شرايط صحيح نگهداري نيز ا ر تعيين کننده اي دارد . فرمـول هـاي غـذايی در نـژاد     
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می باشد و با توجه به نژاد جوجه يکـروزه و شـرايط منـاطق    و در شرايط متفاوت متغير هاي مختلف 

 مناسب را می بايستی انتخاب نمود مختلف و مواد اوليه موجود جيره غذايی 

از آنجائی که يکی از اهداف مهم پرورش دهندگان طيور کوتاهنر نمـودن زمـان پـرورش بـا حـداکثر      

نيـاز  رشد و حداقل هزينه می باشد ، فراهم نمودن جيره غذائی باالنس شده جهت برطـرف سـاختن   

طيـور کـه مجموعـه اي از    انتره غذائی هاي ويتامينی و معدنی امري اجتناب ناپذير می باشد ، لذا کنس

مواد اصلی موردنياز جوجه هاي گوشتی بوده و با بهره گيري از علم تغذيه و جديدترين اصـول فـن   

آوري تغذيه تهيه گرديده است ، اين امکان را به کليه پرورش دهندگان ميدهد تا با مصرف آن و تنهـا  

 رند .غالت و کنجاله سويا حداکثر بهره را بببا افزودن 

نوع فرمول براي دوره پـرورش در نظـر گرفتـه     2کی از مهمترين مزيت هاي کنسانتره اين است که ي

شده است به نحوي که از نظر ميزان پروتئين و انرژي متابوليسمی حداکثر بازدهی را داشته باشـد .بـا   

ل در آب و مصرف اين محصول نيازي به استفاده از ويتامين ها و مواد معدنی چه بـه صـورت محلـو   

صرفا جنبه پيشنهادي را دارند لـذا بـا   چه به صورت مخلوط در دان نمی باشد .فرمول هاي ارائه شده 

توجه به قيمت ، کيفيت و ميزان دسترسی به مواد اوليه امکان تهيه فرمول هاي متعدد وجـود خواهـد   

رد . الزم بـه ذکـر   داشت . بديهی است که امکان جايگزينی گندم با ذرت به نسبت دلخـواه وجـود دا  

% و  8به ترتيـب  است فرمول هاي پيشنهادي را با فرض اينکه ميزان پروتئين ذرت و سوياي مصرفی 

تن  1کيلوگرم در  Starter  155% باشد تنظيم گرديده است . ميزان مصرف کنسانتره آغازين يا  44

  ان و پس دان می باشد .تن دان ميان د 1کيلو گرم در  Finisher 155دان و کنسانتره پايانی يا 
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 Starter Grower Finisher ماده اوليه

 مقدار درتن مقدار درتن مقدار درتن

 645 655 675 695 585 652 625 645 555 525 548 575 ذرت

 235 625 215 255 285 278 265 255 365 355 342 335 کنجاله سويا

 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 کنسانتره

 35 25 15 5 35 25 15 5 35 25 15 5 پودر چربی

 آناليز

Kc انرژي قابل متابوليسم

al/

Kg 

278

5 

281

5 

285

5 

288

5 

287

5 

295

5 

294

5 

298

5 

293

5 

297

5 

355

5 

3545 

/2 19 5/22 3/22 9/21 5/21 % پروتئين خام

19 

6/19 8/19 2/

17 

5/17 7/17 9/17 

/55 55/1 1/1 1/1 1/1 1/1 % کلسيم

1 

55/1 55/1 54/

1 

54/1 54/1 54/1 

/56 56/5 62/5 62/5 62/5 62/5 % فسفر کل

5 

56/5 56/5 54/

5 

54/5 54/5 54/5 

/34 34/5 38/5 38/5 38/5 38/5 % فسفر قابل دسترس

5 

34/5 34/5 33/

5 

33/5 33/5 33/5 

/45 45/5 53/5 53/5 52/5 52/5 % متونين

5 

45/5 45/5 43/

5 

43/5 43/5 43/5 

/12 15/1 36/1 34/1 35/1 28/1 % ليزين

1 

15/1 17/1 98/

5 

1 52/1 53/1 

/78 77/5 95/5 95/5 95/5 88/5 % متيونين+سيستين

5 

79/5 79/5 73/

5 

74/5 74/5 74/5 

/15 15/5 16/5 16/5 16/5 16/5 % سديم

5 

15/5 15/5 15/

5 

15/5 15/5 15/5 

ائی داشته و باعث جـذب و انتقـال مـواد غـذايی از     و ( آب : آب در متابوليسم بدن طيور نقش به سز

دستگاه گوارش به تمام اندام ها و دفع مواد زائد از آنها می گردد .آب مورد نياز بر حسب سن جوجه 

سی سـی در شـبانه روز مـی رسـد کـه بخشـی توسـط سـوخت وسـاز             255متفاوت و حداکثر به 

سط جيره غـذايی و بخـش اعظـم آن توسـط     کربوهيدرات ها در بدن حاصل می شود . قسمتی نيز تو

آب آشاميدنی در اختيار طيور قرار می گيرد . در مصرف آب آشاميدنی طيـورمی تـوان از آب   لولـه    
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کشی استفاده نمود . ليکن در موقع استفاده از واکسن ها و آنتی بيوتيک هاکـه بـه صـورت خـوراکی     

 کلردار استفاده نمود .   مصرف می شوند بايستی از آب فاقد مواد ضدعفونی و غير 

ز (واکسيناسيون : از آنجايی که در مرغداري هاي صنعتی پرورش جوجه گوشتی به صورت گلـه اي  

انجام می شود و تراکم جوجه در محيط بسيار زيـاد اسـت ، کـوچکترين سـهل انگـاري در رعايـت       

ن گذشـته از رعايـت   بهداشت باعث بروز و شيوع بيماري هاي مختلف در مرغداري می گردد .بنابراي

نکات بهداشتی بايستی به مقوله واکسيناسيون هم توجه خاصی مبذول داشت .گامبورو و نيوکاسـل از  

خطرناکترين و شايعترين بيماري هاي موجود در منطقه می باشند که با واکسيناسيون قابل پيشگيري و 

 می باشد .تفاوت ر منطقه و در هر واحد مکنترل می باشند . برنامه واکسيناسيون در ه

 ح ( نکات مهم قبل از وارد کردن جوجه ها به سالن : 

بستر دوره قبل بايد کامالٌ خارج و کف بستر کـامال تميـز و تمـامی درو ديـوار سـالن و وسـايل        – 1

 دانخوري و آبخوري تميز و ضد عفونی شده باشند .

 ساعت قبل از ورود جوجه ها بايستی حرارت داخل سالن ها بر حسب نياز تنظيم گردد . 24 – 2

دانخوري و آبخوري تميز و به حد کافی در سالن قرار داده شود . درهفته اول از دانخوري سينی  – 3

جوجه استفاده شده که ارتفاع آن کوتاه و براي جوجه مناسب اسـت . ميتـوان از کـارتن هـاي حمـل      

 جه نيز به اين منظور استفاده نمود .جو

بخشی از سالن که جوجه ها به آن وارد می شوند بايستی محصور شده تـا جوجـه هـا پراکنـده      – 4

 نشوند .

سعی شود جوجه ها در اوايل صبح وارد مجتمع شوند تا کارگران براي مراقبت از آنهـا فرصـت    – 5

 کافی داشته باشند .
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ساعت اول ورود جوجه ها باعث بهبود  15% به آب آشاميدنی طی  8ن اضافه کردن شکر به ميزا – 6

 رشد خواهد شد . 

 سرمايه گذاري طرح و منابع تامين آن 

ريال مي باشد كه مبلغ  0001860111جمع كل هزينه هاي سرمايه گذاري طرح بالغ بر 

گذاري  ريال سرمايه 016100111است . مبلغ ريال آن قبال سرمايه گذاري شده  01111111

ريال سود دوران  010811111ريال آن تسهيالت بانکي و مبلغ  081111111متقاضي و مبلغ 

 مشاركت مدني مي باشد . 

 هزينه هاي جاري طرح 

 منظور شده است . 0صورت ريز هزينه هاي جاري طرح  در  

 توليدات طرح 

م گوشت سفيد و كيلوگر 000111توليدات طرح بر اساس پيش بيني هاي انجام شده ساالنه  

 آمده است . 0كيلوگرم كود مرغي مي باشد كه شرح دقيق آن در جدول  011111

 سود آوري و نرخ بازده كل سرمايه گذاري 

و هزينه هاي پيش بيني شده طرح همواره از سال اول سود آور بوده و ميزان آن بر اساس درآمد 

 منعکس است . 6در جدول 

 % است .  0/00نيز حدود  نرخ بازده كل سرمايه گذاري طرح
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 كل سر مايه گذاري طرح و منابع تامين آن

سرمايه گذاري  شرح رديف

 قبلي

 )هزار ريال ( 

سرمايه گذاري 

 جديد

 )هزار ريال ( 

 جمع )هزار ريال (

 01111 - 01111 زمين 0

 686010 686010 - ساختمان ها و تاسيسات 0

 000061 000061 - ماشين االتتجهيزات و  0

 010811 010811 - سود دوران مشاركت 0

 01111 01111 - هزينه هاي مقدماتي 0

 0001860 0061860 01111 جمع

% می  5/57و نسبت به کل سرمايه گذاري % می باشد  3/59حدود  جديد نسبت تسهيالت به کل سرمايه گذاري

 باشد .

 

 جدول منابع تأمين سرمایه گذاري :

سرمايه گذاري  شرح رديف

 ليقب

 )هزار ريال(

سرمايه گذاري 

 جديد

 )هزار ريال(

 جمع

 )هزار ريال(

 تسهيالت -الف

سهم الشركه بانك در  0

 مشاركت مدني

- 081111 081111 

 010811 010811 - سود دوران مشاركت 0

 سرمايه گذاري متقاضي -ب

 016100 016100 - سهم الشركه نقدي متقاضي 0

ساير سرمايه گذاري هاي  0

 ضيمتقا

01111 01111 01111 

 0001860 006186 01111 جمع
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 موارد مشاركت مدني

سرمايه گذاري قبلي   شرح رديف

 )هزار ريال (

سرمايه گذاري 

جديد  )هزار ريال 

) 

كل سرمايه گذاري  

 )هزار ريال (

ساختمان ها  0

 وتاسيسات

- 686010 686010 

ماشين تجهيزات و  0

 آالت

- 000061 000061 

 0086160 0086160 - معج

 

 

 

 منابع تامين مشاركت مدني
سرمايه گذاري قبلي   شرح رديف

 )هزار ريال (

سرمايه گذاري جديد  

 )هزار ريال (

 درصد مشاركت

 0/80 081111 - تسهيالت 0

 0/00 016161 - سهم الشركه شركت 0

 011 0086160 - جمع

 در نظر گرفته شده است . %  0/80كل سهم الشركه بانك در مشاركت مدني نسبت 

 

 

 

 

 ارزش تسهيالت در پايان دوران مشاركت

 مبلغ )هزار ريال ( شرح رديف

 081111 مقدار تسهيالت در مشاركت مدني 0

% و  0/00سود دوران مشاركت مدني با پيش بيني نرخ  0

 ماه 00به مدت 

010811 

 680811 جمع درصد فروش تسهيالت در پايان دوران مشاركت مدني 
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 مورد نياز طرح و تاسيسات ـ ساختمانها0جدول شماره 
 تعداد/مقدار شرح رديف

 M2مساحت

 ارزش واحد مشخصات فني

 )ريال(

 ارزش كل

 )هزارريال(

0 

 0180 سالن پرورش

ديوار باآجر،سيمان،ماسه، با 

سيمانکاري داخلي و خارجي ،سقف 

كاذب، خرپا فلزي و ايرانيت با عايق 

كف بتن ونصب  پشم شيشه وتوري ،

 در و پنجره و برق كشي

111/011 000011 

0 

انباردان و محل 

نصب آسياب و 

 ميکسر

001 

و سيمان ،سقف خرپا  ديوار آجري

ايرانيت و كف بتون با فلزي با 

،برق كشي متر 0ارتفاع كنارفنداسيون ،

و سيمانکاري ديوارهاي داخل و خارج 

 و نصب در و پنجره

111/001 60011 

0 

 00 رگريخانة كا

ديوار با آجر و سيمان سقف با پوشش 

ايرانيت و خرپا با سقف كاذب، سطوح 

داخلي سفيدكاري كف موزائيك ، 

نصب در و پنجره و سرويس كامل 

 بهداشتي

111/011/0 80011 

0 

 8 موتورخانه

ديوار با آجر وسيمان،سقف با پوشش 

ايرانيت و خرپا،كف بتن،سيمانکاري 

ب در و سطوح داخلي و خارجي و نص

 پنجره

111/001 0011 

0 
 001 حصاركشي

متر با آجر، سيمان و  0ديوار به ارتفاع 

 سانتيمتر 00با عرض  ماسه
111/011 011111 

6 

 011 محوطه سازي

جدول كشي،درختکاري وزيبا سازي 

با زير سازي بتن و روشنايي و  محوطه

 لوله كشي آب

111/001 81111 

 600011 جمع

 00010 %0 پيش بيني نشده 01

 686010 جمع
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 ـ تأسيسات و تجهيزات 0جدول شماره 
 تعداد/مقدار شرح رديف

 مساحت

 ارزش واحد مشخصات فني

 )ريال(

 ارزش كل

 )هزارريال(

حفرچاه و متعلقات  0

 آن
 حلقه0

موتور،  حفرچاه نيمه عمق،همراه با الکترو

 لوله و شافت و غالف و پمپ
111/111/01 01111 

 00111 111/111/00 كيلووات 01 رشته 0 امتياز برق 0

0 
 سري0 تابلو و ترانس

تابلو و ترانس و كنتور و فيوز و فاز 0برق 

 متر خط انتقال  011ساير متعلقات با 
111/111/00 00111 

آسياب و ميکسر و  0

 باالبر و اگر
 سري0

تن در ساعت با بدنه والکتروموتور و اگر 0

 متر 01با طول 
111/111/00 00111 

 00111 111/111/00 خط 0دانخوري زنجيري در  سري 0 اتوماتيك دانخوري 0

 800 011/0 سيني پالستيکي بزرگ عدد 001 دانخوري جوجه 8

 01111 111/111/01 خط 0آبخوري نيپل در  سري 0 اتوماتيك بخوريآ 0

 000 011/0 ليتري كله قندي 0 عدد 001 آبخوري جوجه 6

 0011 111/011/0 با حفاظ و شبکه  001لتي فن مو دستگاه 0 هواكش بزرگ 0

 0111 111/011/0 دور 01موتوژن  011هواكش  دستگاه 0 هواكش كوچك 01

 08111 111/111/00 كيلو كالري 011111با ظرفيت  دستگاه 0 هيتر 00

00 
 دستگاه 0 موتور ژنراتور

 06حدود  سيلندر 0پركينز  ژنراتور

 كيلووات با تابلو و متعلقات
111/111/01 01111 

00 
 عدد 0   منبع آب

ورق سفيد با پايه فلزي و نصب و لوله 

 ليتر 0111كشي و الکترو پمپ به ظرفيت  
111/111/6 6111 

00 
 عدد 0 منبع دارو

وصل به  ليتري 0111ورق سفيد گالوانيزه 

 منبع هوايي
111/011/0 0011 

 0111 111/111/0 ليتر 01111ورق سياه به ظرفيت  عدد 0  منبع سوخت 00

 0111 111/111/0 با شعله افکن عدد 0  موتورسمپاش 08

 0111 111/111/0 كيلويي 011 عدد 0 قپان 00

 0111 111/111/0 گالني 01 عدد 0 آب گرمکن 06

 081 111/061 كيلويي 00 عدد 0 كپسول آتش نشاني 00

 0011 111/011/0 فوت 00 عدد 0 يخچال 01

 001881 جمع 

 6001 % 0 ني نشدهپيش بي 00

 000061 جمع 
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 ـ پرسنل شاغل در طرح 0جدول شماره 

حقوق  تعداد شرح رديف

 ماهيانه

جمع حقوق 

 ماهيانه

حقوق ساليانه 

 )هزارريال(

 00011 0011 111/001/0 0 كارگر دائم 0

 00111 0111 111/111/0 0 كارشناس داپروري  0

 00108 - - 0 % 00هزينه بيمه كارگران  0

 01011 - - 0 ماه 0پاداش پايان سال  0

 60008 جمع

 

 هزينه هاي جاري ساالنه طرحـ  0جدول شماره 

 شرح رديف
 تعداد/مقدار

 )ريال( 

 قيمت واحد

 )هزارريال(

 ارزش ساليانه

 )هزارريال(

 60008 - دوره 0 كاركنان طرح   0

 001111 111/0 قطعه 111/01 خريد جوجه  0

 060111 011/0 يلوگرمك111/001 خريد دان  0

 01111 111/0 قطعه 111/01 خريد دارو وواكسن  0

 8101 011 كيلوگرم111/00 پوشال  0

 00006  % 0/0 هزينه تعمير ساختمان  8

 01111  دوره 0 آب و برق و تلفن و سوخت  0

 0060  % 0/0 هزينه تعمير تجهيزات  6

هزينه بيمه ساختمان و  0

 تجهيزات 
0111/0  0800 

 606010 جمع

 00600 %0 پيش بيني نشده 01

 600000 جمع
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 ـ استهالك0جدول شماره 

 ارزش )هزار ريال ( شرح رديف

 00000 استهالك ساختمان  0

 00006 استهالك تجهيزات 0

 00000 جمع

 

 

 

 قطعه نيمچه گوشتي طرح 111/01تعداد و تغييرات ـ  8جدول شماره 

 دوره 0تعداد در  ورهد 0تعداد در  درصد شرح رديف

 111/01 111/01 011 تعداد اوليه جوجه 0

تلفات تا آخر دوره  0

 ( 6)هفته

0 011 0011 

 00011 011/0 - باقيمانده 0

 

 

 

 ـ مقدار و ارزش توليدات طرح 0جدول شماره 

 دوره 0 دوره 0 شرح رديف

 مقدار

 ) كيلوگرم ( 

ارزش واحد 

 )ريال (

مقدار ) 

 كيلوگرم (

كل ارزش 

 )هزارريال(

نيمچه گوشتي  0

 زنده

611/00 011/0 111/000 0006811 

 8111 111/011 81 111/01 كود مرغي 0

 0000811 جمع

 كيلوگرم در نظر گرفته شده است . 4/2وزن هر قطعه مرغ در پايان دوره 
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 )هزار ريال ( ـ پيش بيني حساب سود و زيان  6 جدول شماره
 0سال  8سال  0سال  0سال  0سال  0سال   0سال  شرح رديف

 0000811 0000811 0000811 0000811 0000811 0000811 0000811 درآمد نقدي 0

 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 كسر ميشود هزينه جاري 0

 060000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 مازاد نقدي عمليات 0

 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 د استهالكمي شو كسر 0

 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 سود ناويژه 0

سود  شود كسر مي 8

 تسهيالت 

010811 00601 68011 00001 00011 00601 00811 

 068000 088000 006000 000000 000000 000000 010000 سود ويژه 0

 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 شود استهالك يبرگشت م 6

 000000 000000 000000 010100 000000 060000 006000 نتيجه نقدي عمليات 0

 اضافه مي شود 01

 متقاضيسرمايه گذاري 

016100 - - - - - - 

 اضافه مي شود 00

 تسهيالت

081111 - - - - - - 

 اضافه مي شود 00

 ران مشاركتسود دو

010811 - - - - - - 

 000000 000000 000000 010100 000000 060000 0000000 جمع وجوه نقدي 00

 كسر مي گردد 00

 هزينه هاي سرمايه اي

0061860 - - - - - - 

 081111 001111 001111 001111 01111 01111 01111 بازپرداخت تسهيالت 00

 00111 01111 06111 08111 00111 00111 01111 برداشت سود 08

 00000 80000 00000 60100 01000 010000 016000 خالص مازاد نقدي 00

 810080 000000 006000 060006 010060 000000 016000 مازاد نقدي انباشته 06
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  )هزار ريال ( پيش بيني باز پرداخت اصل و سود تسهيالت ـ  0 جدول شماره
 جمع اصل و سود % 0/00سود  اصل سال رديف

 000811 010811 01111 0سال  0

 080601 00601 01111 0سال  0

 008011 68011 01111 0سال  0

 060001 00001 001111 0سال  0

 060011 00011 001111 0سال  0

 000601 00601 001111 8سال  8

 060811 00811 081111 0سال  0

 0000001 060001 081111 جمع

 

 

 

حاضر از لحاظ فنی و اقتصادي موجه و از نظر مالی از سال اول داراي سود آوري کافی می  طرح

 باشد .

ريال آن  765555555ريال سرمايه گذاري جديد می باشد که  1285682555 عمليات طرح مستلزم

بلغ % از محل اعتبارات بانکی تامين می گردد و بقيه به م 5/13در قالب عقد مشارکت مدنی و با نرخ 

 ريال توسط متقاضی سرمايه گذاري می گردد . 458572555

تضمين طرح بر اساس مقررات بانک عامل برآورد و در زمان اعطاء تسهيالت از متقاضی اخذ می 

  گردد .
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