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  التمورمسحوق  إنتاجالدراسة الفنية ملشروع مصنع 

  متهيد :
إلنشاء مصنع إلنتاج  الفنیة یسعى هذا الجزء من الدراسة إلى بحث الجدوى

درة على تنفیذ المشروع من الناحیة الفنیة. مدى القتحدید إلى هدف وهو ی ،مسحوق التمور

  ؟لمشروع الجدید من الناحیة الفنیةهل یمكن تنفیذ ا: تطرح تساؤال یتمثل في الدراسةو 

وترجع أهمیة الدراسة الفنیة  ى هذا التساؤل في الدراسة الفنیة،وتكمن اإلجابة عل

وبالتالي،  لیة للمشروع،لتاإلى أهمیتها في تحدید كیف تسیر المخططات الهندسیة والفنیة ا

وتهدف الدراسة الفنیة إلى تحدید  ئل جدیدة إما للتعدیل أو للتغییر،فإنها تطرح بدا

  االحتیاجات الفنیة، وبالتالي تحدید تكلفتها تمهیدا لتقییمها في الدراسة المالیة. 

  اهلدف من الدراسة الفنية:       ٣/١
أداء ونات المشروع التي تمكنه من یهدف هذا الجزء من الدراسة، إلى استعراض مك

  كما تتضمن هذه الدراسة تحدیدًا ألقسام المشروع. ،مختلف الوظائف المطلوبة منه

  للمشروع: ةاإلنتاجي العملياتمواصفات      ٣/٢
  أوًال: أهم الجوانب الفنیة إلنتاج مسحوق التمر:

  وصف المنتج: -أ 

التمور المجففة بالحرارة بعد إزالة النوى  مسحوق التمر هو عبارة عن منتج مستخلص من عجینة

منها، ویتمیز هذا المنتج بأنه یتمتع بنفس خواص التمر األصلي، وانخفاض نسبة الشوائب في 

المنتج النهائي، وبذلك یكون من المنتجات المرغوبة والتي یتم استخدامها سواء لالستهالك 

صناعات الغذائیة األخرى، ألنه یحتوي المباشر، أو كأحد مستلزمات االنتاج في العدید من ال

  .  صناعة حلیب األطفال المجفف)األغذیة واأللبان ( على نسبة حالوة عالیة مثل مصانع
 

  : مسحوق التمرمراحل إنتاج  -ب 

%، ویتم ٢٥یتم انتاج مسحوق التمور من تمور تحتوى على نسبة رطوبة منخفضة ال تزید عن 

وتمر عملیة إنتاج نة التمور وتجفیفها بعد إزالة النوى منها، في تلك العملیة نزع الماء من عجی

  مسحوق التمر بعدة مراحل على النحو التالي: 
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 استقبال التمور الخام وترطیبها وتجهیزها للعملیة التصنیعیة. - ١

 عزل المعجون وفصل النوى.  - ٢

 فرم الجزء اللحمي للثمار.  - ٣

 تبرید عجین التمور. - ٤

 وبة منه والتكسیر للحصول على مسحوق التمر. مرحلة تجفیف العجین ونزع الرط - ٥
  

  :اإلنتاجیة -ج 

تعتبر التمور المصریة من أفضل التمور الصالحة لصناعة مسحوق التمور لكونها تمور قاسیة 

أنواع محددة من التمور هي التي تصلح إلنتاج مسحوق من المعلوم أن وجافة، وفي المملكة 

  .الرزیز، والشیشي، وتمر الخالصالرطوبة مثل أصناف  وخاصة التي ال تزید فیها نسبة ،التمر
  

لمسحوق التمر حسب نسبة تركیز المادة الصلبة الكلیة ونسبة الرطوبة اإلنتاجیة ویختلف متوسط 

  كجم من مسحوق التمر النقي. ٦٥٠طن من التمور الطازجة حوالي  ١في التمر، وینتج كل 
  

  مصنع (أو خط) إنتاج مسحوق التمر:ثانیًا: التكالیف االستثماریة والتشغیلیة ل

لخط  ٢م٢٠٠(بواقع  ٢م٦٠٠یحتاج مصنع (أو خط) إنتاج مسحوق التمر مبني مساحته 

لألعمال اإلداریة والتخزین)، وبطاقة إنتاجیة  ٢م٣٠٠فراغات، وحوالي  ٢م١٠٠اإلنتاج، وحوالي 

لك غسیل خط وكذ ،طن مسحوق كل أسبوع (حیث یتم في األسبوع إتمام عملیة التجفیف ٦,٢

طن ثمار أسبوعیًا،  ٩,٥كمیة ثمار طازجة تبلغ اإلنتاج وتطهیره بعد انتهاء التشغیلة)، وتستخدم 

العملیات اإلنتاجیة والمعدات یوضح  التاليجدول ، والوهي تمثل القدرة االستیعابیة لخط اإلنتاج

  إلنتاج مسحوق التمور.  واآلالت التي تستخدم
  إلنتاج مسحوق التمور ات واآلالت التي تستخدمالعملیات اإلنتاجیة والمعد

  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  اإلنتاجیةالعملیة 

استقبال التمور الخام 

وترطیبها وتجهیزها 

  للعملیة التصنیعیة 

التخلص من األتربة 

والترطیب وتجهیز 

  الثمار للتصنیع 

متر عرض *  ١متر *  ١,٥ة من حوض بطول وحدة استقبال  للتمور مصنع •

  متر ارتفاع .  ١,٧

  .متر  ١,٧متر بارتفاع  ١,٥ملحق بها ماسورة وحلزون للرفع ( قطر  •

  .فولت  ٣٨٠حصان  ٢ملحق بها ماتور قوة  •

  تجهیز وترطیب الثمار   ترطیب التمور 

  سم . ٤٠متر وعرض  ١,٣٠تعدد الطبقات بطول مبواسطة سیر ناقل  •

  حصان  ١سم عرض ملحق به موتور  ٤٠سم *  ٤١٤سیر علوي  •

  حصان ١سم عرض ملحق به موتور  ٤٠متر *  ٣سیر أوسط طول  •

  حصان ١سم ملحق به موتور  ٤٠متر * عرض  ٤،١٧سیر سفلي طول  •
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  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  اإلنتاجیةالعملیة 

نقل التمور لوحدة 

  فصل النوى 
  

سم ملحق بع موتور  ١٧٥سم عرض بارتفاع  ٤٠متر *  ٣سیر ناقل بطول  •

  فولت  ٣٨٠حصان  ٢

حدة عزل المعجون و 

  وفصل النوى 

عزل وفصل النوى  

والشوائب عن المعجون 

من خالل عملیة الطرد 

  المركزي 

  سم  ١٩٠سم عرض * ارتفاع  ١٢٤سم * ١٨٨طول  •

  مم سمك ). ٣سم قطر *  ٥٠سم طول * ٥٥حوض عزل ابعاده (  •

  دورة  ١٢٠فولت  ٣٨٠حصان  ١موتور حقن  •

  دورة ٩٠٠فولت  ٣٨٠حصان  ٢٠موتور  •

  ط وتجنیس العجین خل
تجهیز المنتج للتعبئة 

  وتجنیسة القوام 

  خزان سعة طن / ساعة  •

  فولت  ٣٨٠وات  ٣٧٥وحدة خلط وتجنیس بموتور  •

  فولت  ٣٨٠دورة  ١٢٠حصان  ٤موتور حلزون الدفع  •

  فولت  ٣٨٠دورة  ٩٠حصان  ٣مضخة حقن  •

  نفق تبرید للعجین  تبرید عجین التمور 

  سم ارتفاع )  ٩٠م عرض * س ٤٠سم طول * ٥٠٠سیر ناقل ( •

  فولت  ٣٨٠حصان  ١موتور  •

  . PTU ألف  ١٢مبرد  •

  وات  ١٥٠توربین فان  ٣عدد  •

وحدة التجفیف وانتاج 

  مسحوق التمر 

تجفیف العجین وطحنه 

للحصول على مسحوق 

  التمر

  وحدة تجفیف ملحق بها لوحة تحكم في الوزن، والحرارة والضغط الهوائي للقص  •

 فوات . ٣٨٠ان حص ٤ملحق بها محرك  •

 ملحق بها سخانات للتجفیف  •

 .وحدات للتحكم في درجة حرارة التجفیف  •

 .الهواء الجاف الساخن لتمریرملحق بها توربین  •

 .ملحق بها وحدة تحكم في سرعة الهواء •

  .ملحق بها أجهزة لقیاس نسبة الرطوبة في المنتج  •
  

  :التقسيم الفني للمساحات باملشروع   ٣/٤
أخــذ كــل قســم وظیفــة  ،إلــى عــدد مــن الوحــدات الرئیســیة حیــث فنیــاع صــنتــم تقســیم الم

وحـدات المشـروع التقسـیم المسـاحي لویوضـح الجـدول التـالي  ،تختلف عـن الوحـدات األخـرى

  :حسب المواصفات المعمول بها في المشاریع المماثلة  الرئیسیة

Ø اإلنتاجلخط  ٢م ٢٠٠.  

Ø والتخزین اإلداریةلألعمال  ٢م ٣٠٠.  

Ø تفراغا ٢م١٠٠.  
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  وحدات المشروع الرئیسیة
  )٢المساحة     (م  الوحدات  الوحدة

 ٢٠٠ اإلنتاجمنطقة   ٦

 ١٠٠ منطقة اإلدارة  ٧

 ١٠٠ الخامات مستودعمنطقة   ٩

 ١٠٠ المنتجات النھائیة منطقة مستودع  ١٠

 ٢٥ منطقة اإلنتظار  ١٣

  ٥٠ منطقة العرض  ١٤
  ٢٥ منطقة المدخل الرئیسي  ١٥
 ٦٠٠  اإلجمــــــــالي  

v  مصنع طبقا ملواصفات هيئة املدن :متطلبات إنشاء 

Ø  دلیل معاییر واشتراطات البناء للمصانع التزام المصانع بمتطلبات البناء الصادرة في ،

 .والخدمات المساندة بالمدن الصناعیة والصادرة من الهیئة

Ø  مستودع  –مستودع للمواد الخام  –یتضمن وحدات اإلنشاء للمصنع (صاالت لإلنتاج

خدمات األمن  –التغذیة بالطاقة الكهربائیة  –خدمات العاملین  –للمواد المنتجة 

 .)مبان إداریة –االرتدادات النظامیة  –الطرق الداخلیة  –صناعیة والسالمة ال

Ø  صاالت اإلنتاج تكون بارتفاع یناسب كافة المهمات، وتتضمن كافة المهمات المیكانیكیة

 .لخطوط اإلنتاج طبقًا لنوعیة الصناعة

Ø تحدد مساحة مستودع المواد الخام لتغطیة احتیاجات المصنع من المواد ثالثة أشهر. 

Ø د مساحة مستودع المواد المنتجة لتغطیة تخزین إنتاج المصنع لمدة شهرینتحد. 

Ø  إسعافات أولیة  –مصلى  –تشمل خدمات العاملین المطلوبة للمصنع (دورات المیاه– 

 .)غرفة تبدیل المالبس –صالة للطعام 

Ø یتضمن مبنى اإلدارة المكاتب التي تخدم المصنع. 
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Ø تشمل غرفة الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض وغرفة  أعمال التغذیة بالطاقة الكهربائیة

 .القاطع الرئیسي

Ø  خدمات األمن والسالمة للمصنع تشمل خزانات اإلطفاء االحتیاطیة ونظام اإلطفاء

 .لوحدات المصنع واإلنذار بالحریق

Ø  الطرق الداخلیة لتسهیل الحركة بین وحدات المصانع المختلفة، ولربط مداخل المصانع

 .الرئیسیةمع الطرق 

Ø  وبین المباني متر ٥الصناعي و السور ال یتعدى (اإلرتدادات النظامیة بین المبنى (

 .متر ٥عن   المتجاورة ال یقل

  : للمشروعتقدير التكاليف االستثمارية   ٣/٥  
  : االستثماریة للمشروع تقدیرات الدراسة للتكالیف بشكل موجز نستعرض فیما یلي     

  ل على األرض :احلصوتكلفة     ٣/٥/١
، وذلك من هیئة المدن الصناعیة ٢متر ٦٠٠من المخطط الحصول على قطعة أرض بمساحة 

 ،یاً شهر ) لایر سعودي للمتر المربع ٢( راض صناعیة لمدد طویلة ابتداء منألبأسلوب التأجیر 

خیص بهیئة ومن المتوقع أن تصل تكلفة الرسوم والتراخیص خالل المراحل الثالثة الصدار الترا

تحسبا لظهور أي نفقات غیر متوقعة، لایر للمتر المربع  ٢٠) ألف لایر، بمعدل ١٢المدن إلى (

) لایر، تدفع للعام األول ٢٦٤٠٠فإن تكلفة الحصول على الترخیص واألرض تقدر بنحو ( وعلیه

 غیلیة.لایر كنفقات تش ١٥٠٠٠فقط كنفقات راسمالیة، ثم تسدد القیمة التأجیریة سنویا بقیمة 

  : تأسيس املبانيتكلفة     ٣/٥/٢
  وتوزع على النحو التالي :ألف لایر  ٥٠٠تقدر تكالیف البناء والتأسیس للمصنع بنحو 

 اإلجمالي تكلفة المتر المساحة الوحدة
 160,000 800 200 صاالت اإلنتاج

 300,000 1,000 300 المبنى االداري والمستودعات
 40,000 400 100 الفراغات والمداخل

 500,000  600 اإلجمالي
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  :(التمديدات)  والتجهيزات األساسية التأسيستكلفة     ٣/٥/٣
تشـمل التجهیــزات والــدیكورات كـل مــا یتعلــق بمســتلزمات العملیـة التصــنیعیة مــن بنیــة 

تحتیــــة (كهربــــاء، مــــاء، صــــرف، وغیرهــــا)، وتجهیــــزات صــــالة االنتــــاج، وتجهیــــزات المبــــاني 

تمدیــدات تكییــف أیضــا  یشــمل هــذا البنــدو  ،ســتقبال مــن كافــة النــواحيمخــزن واالاإلداریــة وال

  وأنظمة مكافحة الحریق وأنظمة اتصاالت. 

  تكلفة احتیاجات المشروع من أعمال التأسیس (التمدیدات)
 إجمالي التكلفة(لایر) الوحدة م
 80,000 والدیكور وصالة العرض األعمال الخارجیة ١

 70,000 أعمال جانبیة ٣

 100,000 دیدات تكییفتم ٤

 50,000 أنظمة الحریق ٥

 50,000 أنظمة االتصاالت والكامیرات ٦

 350,000 اإلجمـــــالي

  :واملعدات اآلالتاحتياجات املشروع من     ٣/٥/٤
ذا المشـــروع بنـــاًء علـــى والمعـــدات الالزمـــة لتأســیس مثـــل هـــ لـــآلالتتقــدر التكلفـــة اإلجمالیـــة 

  دة وأیضا المشاریع المماثلة، كما هي موضحة في الجدول التالي :ن الشركات المور المعلومات م

  تكالیف اآلالت والمعدات
 إجمالي التكلفة تكلفة الوحدة العدد بیان

 660,000 660,000 1 یحتوى على العدید من وحدات التصنیع مسحوق التمور إلنتاجخط 

 10,000 10,000 1 وحدة تحكم آلي بخط االنتاج

 15,000 15,000 1 اقبة جودة المنتج أثناء التصنیعأدوات قیاس لمر 

 3,500 3,500 1 بار ٤مئویة، وضغط  ١١٠بخار بطاقة نصف طن وحرارة غالیة 

 100,000 100,000 1 مبردات لتخزین المنتج

 200,000 200,000 1 وحدة التجفیف وانتاج مسحوق التمر

 100,000 100,000 1 مبردات للتبرید

 1,088,500 اإلجمالي
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  :التجهيزات املكتبية واإلداريةاحتياجات املشروع من     ٣/٥/٥
تقــــدر التكلفــــة اإلجمالیــــة للتجهیــــزات المكتبیــــة واإلداریــــة الالزمــــة لتأســــیس مثــــل هــــذا 

، كمــا هــي المشــروع بنــاًء علــى المعلومــات عــن الشــركات المــوردة وأیضــا المشــاریع المماثلــة

  :موضحة في الجدول التالي

  تبیة واإلداریةالتجهیزات المك
 إجمالي التكلفة تكلفة الوحدة العدد البند (األصل)

 22,500 4,500 5 أجھزة حاسب آلي
 12,000 4,000 3 طابعات
 65,000 6,500 10 مكاتب

 22,000 22,000 1 أثاث متنوع
 8,500 850 10 كامیرات مراقبة
 13,500 450 30 كراسي ومقاعد

 25,000 25,000 1 استراحات استقبال
 25,000 25,000 1 اخرى

 22,000 22,000 1 تجھیزات غرفة األمن

 215,500 اإلجمالي

  وسائل النقل واالنتقال الالزمة للمشروع:   ٣/٥/٦
  التالي:لمشروع، كما یوضحها الجدول لالالزمة  واالنتقال تقدر تكلفة وسائل النقل

  وسائل النقل واالنتقال الالزمة للمشروعتكلفة 

 اإلجمالي السعر یةالكم بیان

 200,000 200,000 1 كالرك
 70,000 70,000 1 سیارة خاصة

 100,000 100,000 1 سیارة نقل مھمات
 370,000   3 اإلجمالي

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل:    ٣/٥/٧
قدرت مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل الالزمة للمشروع كما هي مفصلة حسـب 

  :التاليالجدول 
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  اریف التأسیس وما قبل التشغیلمص

 اجمـالي البیان

 20,000 الدعم الفنى وادارة المشروع ھندسیا
 15,000 تصمیمات استشارات فنیھ ومالیة

 20,000 رسوم التراخیص واالعتماد
 30,000 رواتب وأجـــور ما قبل التشغیل

 85,000 اجمالى مصروفات ما قبل االفتتاح

  ل الثابت للمشروع:إمجايل رأس املا     ٣/٦
وفــق التقــدیرات الســابقة للبنــود أعــاله فــإن رأس المــال الثابــت لألصــول الثابتــة شــامًال 

  مصاریف ما قبل التأسیس یوزع كما یلي:

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 تكلفة الحصول على األرض
           

26,400  1.0 

 تكالیف التأسیس
         

500,000  19.0 

 تكالیف التمدیدات األساسیة
         

350,000  13.3 

 تكالیف اآلالت والمعدات
      

1,088,500  41.3 

 تكالیف التجھیزات المكتبیة
         

215,500  8.2 

 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
         

370,000  14.0 

 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح
           

85,000  3.2 

 اإلجمالي
      

2,635,400  100.0 
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  : مستلزمات التشغيل السنوية  ٣/٧

  :تكلفة استئجار املوقع   ٣/٧/١
 لایر للمتــر المربــع ٢متــر مربــع، بتكلفــة  ٦٠٠أرض بمســاحة اســتئجار  یقــوم المشــروع علــى

رض أن تكلفـة ولكن في ظل توقع وجود بعض الرسوم والمدفوعات المرتبطة األخـرى، سـنفت، یاشهر 

  لایر سنویا، تبدأ من السنة الثانیة. ١٥٠٠٠عادل إیجار الموقع ت

  الالزمة للتشغيل: اخلاماحتياجات املشروع من املواد   ٣/٧/٢
 طن مسحوق٦،٢أسبوعیًا إلنتاج  ثمار طن ٩،٥بواقع تحسب تكلفة الخامات بناء على 

حسب المعلومات المجمعة . و السنةفي  شهر ١٢ویوم ،  ٢٠، ویتم العمل لمدة  في األسبوع تمر

كما هي مفصلة حسب  من السوق فإن احتیاجات المشروع من مواد التشغیل الخام األولیة

  التالي:الجدول 

  تكلفة المواد الخام الالزمة للمشروع

 البند
الكمیة 

  الشهریة
 تكلفة الوحدة

إجمالي التكلفة 

 الشهریة

إجمالي التكلفة 

 السنویة

 %٢٠فعة الجودة، نسبة الرطوبة تمور طازجة غیر مرت

 %٨٠-٧٥نسبة السكریات 

طن  ٢٨,٥

 1,368,000 114,000 4,000 شهریا

في مثل الكلور والجلوكوز، والسكر ( اضافات للعملیة التصنیعیة

 اض نسبة السكر في الثمار)، وغیرهافحالة انخ

 

 
18,000 216,000 

عبوات تعبئة لمنتج الدبس ملصق علیها جمیع البیانات 

 المطلوبة

 

 
12,000 144,000 

مستلزمات انتاج اخرى مثل مالبس للعمال للعمال، وقفازات 

  ومطهرات وغیرها .

 

 
5,000 60,000 

 1,788,000 اإلجمالي

  

  املصاريف والنفقات اإلدارية للمشروع:   ٣/٧/٣
  تقدر المصاریف اإلداریة للمشروع على النحو التالي :
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  لالزمة للمشروعالنفقات والمصاریف اإلداریة ا
 التكلفة السنویة البند

 1,000 رسوم عضویة الغرفة التجاریة
 5,000 مصروفات محاسبیة

 20,000 مصروفات تسویق (سنوي)
 10,000 أدوات مكتبیة وقرطاسیة 

 10,000 عالقات عامة وضیافة
 6,000 مصروفات ھاتف وجوال

 10,000 معارض داخلیة
 62,000 اإلجمالي

  حتياجات املشروع من القوى العاملة:ا    ٣/٧/٤
ــوى العاملــــة والالزمــــة لتشــــغیل    یوضــــح الجــــدول التــــالي احتیاجــــات المشــــروع مــــن القــ

وتقــدر ، فــرداً ) ٢٥( حیــث یتضــح أن مجمــوع العمالــة الالزمــة یصــل عــددها إلــى المشــروع،

 إجمالي أجورهم السنویة مـع االمتیـازات الخاصـة (تعویضـات ـ تـأمین طبـي ـ مهمـات ـ سـكن

  ) :                  % من إجمـــالي الرواتب١٠بواقع  ،..

  العمالة الالزمة للمشروع وتكلفتها

 الراتب الشهري العدد الوظیفة

إجمالي الرواتب 

 الشهریة

إجمالي الرواتب 

 السنویة

 300,000 25,000 25,000 1 مدیر المصنع
 480,000 40,000 10,000 4 وظائف إداریة وتسویقیة

 288,000 24,000 12,000 2 نتاجمھندس إ
 96,000 8,000 4,000 2 سائقین

 576,000 48,000 4,000 12 عمالة فنیة
 192,000 16,000 4,000 4 حارس أمن

 1,932,000 161,000    25 اإلجمالي
 193,200 16,100     % بدالت ومزایا أخرى١٠+

 2,125,200 177,100     اإلجمالي
  

  : فع العامةاملنا تكاليف  ٣/٧/٥
  على النحو التالي : إجمالي تكلفة المنافع العامة السنویة للمشروعیقدر 
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 القیمة بیان
 50,000 المیاه والصرف

 60,000 الكھرباء
 30,000 قطع غیار

 30,000 زیوت ووقود
 170,000 اإلجمالي

  تكاليف الصيانة الالزمة للمشروع:   ٣/٧/٦
  الزمة للمشروع كما هي موضحة في الجدول التالي:تبلغ تكالیف الصیانة السنویة ال

  تكالیف الصیانة السنویة الالزمة للمشروع

 التكلفة المبدئیة البیان
 تكلفة التـأمین السنویة تكلفة الصیانة السنویة

 النسبة% التكلفة النسبة% التكلفة

 2.5 12,500 2 10,000 500,000 تكالیف التأسیس

 2.5 8,750 2 7,000 350,000 یةتكالیف التمدیدات األساس

 2.5 27,213 5 54,425 1,088,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 0.5 1,078 5 10,775 215,500 تكالیف التجھیزات المكتبیة

 2.5 9,250 10 37,000 370,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)

  58,790  119,200  اإلجمالي
 177,990  اإلجمالي الكلي

  التشغيل: تكاليفإمجايل     ٣/٧/٩
فإن مستلزمات التشغیل الالزمة للمشروع في حالة التشغیل الكامل، توزع  ،بناء على ما سبق ذكره

  كما في الجدول التالي:

  عند التشغیل الكامل السنویة للمشروع التشغیل تكالیفإجمالي 
 القیمة بیان

 2,125,200 تكالیف األجور والرواتب
 1,788,000 ات التشغیلخامات ومستلزم

 170,000 المنافع العامة
 62,000 المصروفات اإلداریة والعمومیة والتسویقیة

 177,990 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 4,338,190 اإلجمالي
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  : تقدير اإليرادات السنوية للمشروع   ٢/٨
سیتدرج في الطاقة اإلنتاجیة  صنعأن الم المماثلة، نفترض صانعحسب الخبرات بالم

% في السنة الثانیة، حتى یصل إلى التشغیل ٧٥% في السنة األولى، ثم إلى ٥٠بدءًا من 

  .الكامل في السنة الثالثة

  

 الوحدة  سعر بیع عدد الوحدات المنتجة في الشهر المنتج

 عجین تمور 

  طن  في الشهر  ٢٤,٨طن  أسبوعیا  =  ٦,٢

  یوم عمل  ٢٠

لایر سعر الطن ألف  ١٥٠  

  محلي 

مخلفات العجین من نوى 

 وقشور وغیرها 

ن نسبة كجم اسبوعیا (أل  ٥٠٠ -   ٤٥٠من 

  كجم لكل طن  ٥٠الشوائب لكل طن حوالي 

  طن ثمار  ٩والكمیة المستخدمة في االنتاج حوالي 

 

 

  
  للمشروع المقترح المقترحة اإلیرادات

كمیات البیع  بیان
 الشھریة بالطن

قیمة المبیعات  ع الطنقیمة بی
 الشھریة

 قیمة المبیعات السنویة

              24.8 كمیة المبیعات
16,000  

          
396,800  

                          
4,761,600  

              1.5 إیرادات أخرى من بیع مخلفات
15,000  

            
67,500  

                            
810,000  

                           اإلجمالي
5,571,600  
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  التمور مسحوقالدراسة املالية ملصنع إنتاج 
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  مقدمة : ٤/١
مصنع یتمثل الهدف الرئیسي من الدراسة المالیة في اختبار الجدوى المالیة إلقامة 

  وناته المشار إلیها في الدراسة الفنیة.  المتخصص بأجزائه ومك رو التم مسحوق

  افرتاضات تقدير التكاليف االستثمارية : ٤/٢
بناء على  مصنع مسحوق التمور دیر التكالیف االستثماریة إلنشاءلقد تم تق

% نفقات إضافیة ١االعتبار  فيمع األخذ  ٢٠١٨عام  مارساألسعار السائدة خالل شهر 

ات الثابتة، بحیث تقابل االحتیاجات المطلوبة للمشروع من النفق  Contingencyاحتمالیة 

من حیث التجهیزات والمعدات واآلالت الفنیة ....الخ، وبما یتناسب مع  راقيبمستوى 

من المستوى األول، مع  التمر مسحوقمصنع المتطلبات والمعاییر النموذجیة إلنشاء 

زات تنافسیة تتعلق بتمیز منتجات تطبیق المعاییر المتعارف علیها لتأكید الجودة وحیازة می

  المشروع.

 تقدير التكاليف الرأمسالية للمشروع : ٤/٣ 
  تقدير رأس املال الثابت:  ٤/٤/١

الالزم للمشروع إلى قسمین، قسم  FIXED CAPITALینقسم رأس المال الثابت 

الدیكورات والتأسیس ) والمتمثلة في FIXED ASSETSالقتناء الموجودات الثابتة (

والتجهیزات والمعدات ووسائل النقل واألثاث وقسم لتغطیة مصاریف التأسیس  مدیدات)(الت

  وفیما یلي تقدیر كل من هذین العنصرین: ،PRE-OPERATINGوما قبل التشغیل 

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.0 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 19.0 500,000 تكالیف التأسیس

 13.3 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 41.3 1,088,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 8.2 215,500 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 14.0 370,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.2 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 2,635,400 اإلجمالي
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  ال العامل:تقدير رأس امل  ٤/٤/٢
، وهي تقدر  تشغیل سنویا دورات ٣نسبة رأس المال العامل الالزم للمشروع  بلغ

  ملیون لایر. ١,١بنحو 

 اإلجمالي البیان
 4,338,190 إجمالي التكالیف التشغیلیة
 شھور ٣ نسبة راس المال العامل

 1,084,548 إجمالي رأس المال العامل 

  رأس املال املستثمر:تقدير إمجايل    ٤/٤/٣
الالزم للمشروع لتغطیة كل من رأس مال المستثمر هو إجمالي التمویل رأس ال

  وفیما یلي تقدیر رأس المال المستثمر للمشروع: ،المال الثابت ورأس المال العامل

  إجمالي رأس المال المستثمر
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.0 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 19.0 500,000 لیف التأسیستكا

 13.3 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 41.3 1,088,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 8.2 215,500 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 14.0 370,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.2 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 2,635,400 إجمالي االصول الثابتة
 29.2 1,084,548 رأس المال العامل

 100.0 3,719,948 اإلجمالي

  مصادر متويل رأس املال املستثمر:  ٤/٤/٤
مع  ة رأس المال المستثمر عن طریق التمویل الذاتيتغطیإلى  المستثمر یتجه

   % من رأس المال الثابت.٥٠االتجاه القتراض حوالي 

  : يةتكاليف التشغيل السنو  ٤/٥
من مختلف ملیون لایر  ٤,٣بنحو إجمالي تكالیف التشغیل للمشروع  تم تقدیر

  ، وذلك كما یتضح من الجدول التالي :التي یحتاجها المشروع التشغیلمدخالت 
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  تكالیف التشغیل السنویة

 القیمة بیان
 2,125,200 تكالیف األجور والرواتب

 1,788,000 خامات ومستلزمات التشغیل
 170,000 العامةالمنافع 

 62,000 المصروفات اإلداریة والعمومیة والتسویقیة
 177,990 مصاریف الصیانة والتأمین

 15,000 إیجار المقر سنویا
 4,338,190 اإلجمالي

  

  هذا ویمكن تقسیم هذه التكالیف التشغیلیة إلى قسمین كما یلي :

  تكاليف "التشغيل"  السنوية الثابتة:   ٤/٥/١
وقد عمدنا إلى اعتبار كل من  ،یف ال تتغیر بتغیر نسب التشغیلهذه التكال

  المصاریف التالیة مصاریف ثابتة:

o .إیجار المبنى  

  تكاليف "التشغيل" السنوية املتغرية:  ٤/٥/٢
ترتبط هذه التكالیف بالتشغیل وتعود لخدمات تقدم للغیر وتتزاید وتتناقص تبعًا 

  بار كل من المصاریف التالیة مصاریف متغیرة:وقد عمدنا إلى اعت ،لتغیر نسبة التشغیل

o .المواد الخام  

o .رواتب العمالة الفنیة  

o .تكالیف المنافع العامة      

o .مصاریف الصیانة  

o والعمومیة المصاریف التسویقیة.   
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  : للمشروع ةاإليرادات السنوية املتوقع  ٤/٦
، منها المقترحة كما هو موضح في الجزء السوقي المنتجاتقدرت الدراسة أسعار 

  اإلیرادات، وذلك كما یتضح من الجدول التالي :وقد قدرت هذه 

  عند التشغیل الكامل للمشروع ةاإلیرادات السنویة المتوقع
كمیات البیع  بیان

 الشھریة بالطن
قیمة بیع 

 الطن
قیمة المبیعات 

 الشھریة
 قیمة المبیعات السنویة

              24.8 كمیة المبیعات
16,000  

          
396,800  

                          
4,761,600  

              1.5 إیرادات أخرى من بیع مخلفات
15,000  

            
67,500  

                            
810,000  

                           اإلجمالي
5,571,600  

  

 للمصنعوات العشر األولى ویمكن استعراض تقدیرات اإلیرادات السنویة خالل السن

  تحت الدراسة على النحو التالي :
  

 اإلیراد حسب نسب التشغیل  إجمالي اإلیراد السنة
 2,785,800 5,571,600 السنة األولى
 4,387,635 5,850,180 السنة الثانیة
 6,142,689 6,142,689 السنة الثالثة
 6,449,823 6,449,823 السنة الرابعة
 6,772,315 6,772,315 السنة الخامسة
 7,178,653 7,178,653 السنة السادسة
 7,609,373 7,609,373 السنة السابعة
 8,065,935 8,065,935 السنة الثامنة
 8,549,891 8,549,891 السنة التاسعة
 9,062,885 9,062,885 السنة العاشرة

  

  : معدالت التشغيل املتوقع ٤/٨
غــراق فــي التوقعــات المســتقبلیة الواعــدة، وعلــى الــرغم ممــا هــو زیــادة فــي الحیطــة والحــذر، وعــدم اإل

، فقد تم افتـراض أن المشـروع سـیبدأ بمعـدل منتجات مسحوق التمورمتوقع من ارتفاع اإلقبال على 

حتـــى یصـــل إلـــى التشـــغیل % للســـنة الثانیـــة، ٧٥ثـــم یصـــل إلـــى % فـــي الســـنة األولـــى، ٥٠تشـــغیل 

  ح من الجدول التالي :، وذلك كما یتضالثالثةالكامل في السنة 
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 معدالت التشغیل المتوقعة

 معدل التشغیل السنة
٥٠ ١% 
٧٥ ٢% 
١٠٠ ٣% 
١٠٠ ٤% 
١٠٠ ٥% 
١٠٠ ٦% 
١٠٠ ٧% 
١٠٠ ٨% 
١٠٠ ٩% 

١٠٠ ١٠% 
  

  :التمويل مصادر  ٤/٩
  من المتوقع تمویل المشروع من مصدرین هما :

 التمویل الذاتي:  -أ 
% مــن ٥٠ویقــدر  ،قبــل صــاحب المشــروع وهــو یمثــل رأس المــال المــدفوع مــن

  إجمالي رأس المال الثابت.

  القرض التجاري:  -ب 

وهو یمثل القرض المتوقع الحصول علیه من أحد المصارف المحلیة (صندوق 

% ٣٥,٤% مـن رأس المـال الثابـت، ونحـو ٥٠ویقدر بنسـبة  ،التنمیة الزراعیة)

  من إجمالي رأس المال.
  

  كما یلي : المشروع تمویل وعلیه یمكن استعراض مصادر
  

  مشروعال ویلمت مصادر
 النسبة القیمة مصادر التمویل

 64.6 2,402,248 رأس المال المدفوع (تمویل ذاتي)
 35.4 1,317,700 القرض الحكومي

 100.0 3,719,948 اإلجمالي
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   :القروض تكلفة   ٤/٩/١
مویلهـــا مـــن أحـــد المشـــاریع المتخصصـــة المســـموح ت رو التمـــ مســـحوقیعتبـــر مصـــنع 

% مــن جملــة تكــالیف المشــروع ٧٥تمــول هــذه القــروض بنســبة صــندوق التنمیــة الزراعیــة. و 

حسب دراسة البنك إذا كان القرض وحده أو كان مجموع القرض وما بذمـة المسـتثمر ثالثـة 

مة المسـتثمر عـن ثالثـة أو مجموع القرض وما بذ هلایر فأقل ، فإذا زادد القرض وحدمالیین 

وما زاد عن ذلك  ،% من جملة التكالیف٧٥ثة مالیین األولى بنسبة الفتمول الث مالیین لایر

   .% وتجمع في مبلغ واحد٥٠یمول بنسبة 
 

على  %،٥بمعدل  التنمیة الزراعیة على قرض من صندوقمن المخطط الحصول و 

 علـــى التجـــاري القـــرض تكلفـــة احتســـاب ســـیتمأي ســـنوات وبفتـــرة ســـماح ســـنتین،  ١٠

  . سنتین لمدة سماحو  سنوات ١٠ لمدة %٥ المشورة والمتابعة اإلداریة)(نظیر رسوم أساس
  التجاري القرض تكلفة

 تكلفة القرض رصید آخر المدة القسط السنوي رصید أول المدة بیان
 - 1,317,700 - 1,317,700 األولى
 - 1,317,700 - 1,317,700 الثانیة
 65,885 1,185,930 131,770 1,317,700 الثالثة

 59,297 1,054,160 131,770 1,185,930 رابعةال
 52,708 922,390 131,770 1,054,160 الخامسة
 46,120 790,620 131,770 922,390 السادسة
 39,531 658,850 131,770 790,620 السابعة
 32,943 527,080 131,770 658,850 الثامنة
 26,354 395,310 131,770 527,080 التاسعة
 19,766 263,540 131,770 395,310 العاشرة

  : للمشروع واالقتصاديةاملؤشرات املالية  ٤/١٠
یتنـــاول هـــذا الجـــزء تحلیـــل الوضـــع المـــالي واالقتصـــادي المتوقـــع للمشـــروع وذلـــك مـــن خـــالل 

  هذه المؤشرات على اآلتي: لدراسة وتحلیل بعض المؤشرات المالیة واالقتصادیة، وتشتم

  نویة:معدل التشغیل إلى اإلیرادات الس •

یتنــاول هــذا المؤشــر توضــیح العالقــة النســبیة مــا بــین حجــم تكــالیف التشــغیل الســنویة وحجــم 

اإلیــرادات الســـنویة المرتقبـــة بالمشـــروع، حیــث هـــذا المؤشـــر یمكننـــا مــن التعـــرف علـــى حجـــم 
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تكــالیف التشــغیل الســـنویة بالمقارنــة مـــع حجــم اإلیـــرادات الســنویة بالمشـــروع، وبتطبیــق ذلـــك 

لیل المالي یتضح بأن معدل التشغیل السنوي في مقابل اإلیـرادات المرتقبـة على جداول التح

  بالمشروع هي كاآلتي:

 معدل التشغیل إلي اإلیرادات

السنویة  التكالیف السنة
 (%) المعدل اإلیرادات للتشغیل

1 4,538,845 2,785,800 163% 
2 5,074,345 4,387,635 116% 
3 5,563,845 6,142,689 91% 
4 5,670,105 6,772,315 84% 
5 5,781,678 6,772,315 85% 
6 5,976,370 7,178,653 83% 
7 6,099,379 7,609,373 80% 
8 6,228,539 8,065,935 77% 
9 6,364,156 8,549,891 74% 

10 6,506,555 9,062,885 72% 
 %86 67,327,490 57,803,816 المتوسط

  

  معدل العائد السنوي إلى اإلیرادات: •

وحجـم اإلیـرادات السـنویة یوضح هذا المعدل العالقة النسبیة ما بین صافي األرباح السنویة 

حیث أنه من خالل هذا المعدل یمكن التعرف على األرباح السـنویة كنسـبة مئویـة  ،المرتقبة

مـــن إجمـــالي اإلیـــرادات الســـنویة بالمشـــروع، وبتطبیـــق ذلـــك علـــى البیانـــات بجـــدول التحلیـــل 

معدل العائد السنوي على التشغیل خالل العشر سنوات األولى من عمـر  المالي یتضح بأن

  المشروع هو كما یلي:

  :معدل العائد السنوي إلي اإلیرادات •

 (%) المعدل اإلیرادات الربح السنوي بعد الزكاة صافي السنة

1 -1,979,987 2,785,800 0% 
2 -916,917 4,387,635 -21% 
3 293,135 6,142,689 5% 
4 798,237 6,772,315 12% 
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 (%) المعدل اإلیرادات الربح السنوي بعد الزكاة صافي السنة
5 684,014 6,772,315 10% 
6 880,879 7,178,653 12% 
7 1,174,899 7,609,373 15% 
8 1,487,820 8,065,935 18% 
9 1,820,839 8,549,891 21% 

10 2,175,227 9,062,885 24% 
 %10 67,327,490 6,418,147 المتوسط

  معدل العائد على االستثمار: •

حجــم الربحیــة الصــافیة للمشــروع بالمقارنــة مــع حجــم االســتثمار الكلــي  یوضــح هــذا المعــدل

وذلك خالل فترة العشر سنوات األولى من عمر المشروع (وهي الفترة المشمولة في التحلیل 

المــالي) ویــتم اســتخراج هــذا المعــدل عــن طریــق قســمة متوســط العائــد الســنوي علــى إجمــالي 

  سنوي االستثمار خالل سنوات المشروع.االستثمارات. وفیما یلي تطور العائد ال

  معدل العائد علي االستثمار

 (%) المعدل االستثمار إجمالي الربح السنوي بعد الزكاة صافي السنة
1 -1,979,987 3,057,660 -65% 
2 -916,917 2,140,744 -43% 
3 293,135 2,236,224 13% 
4 798,237 2,843,394 28% 
5 684,014 3,342,930 20% 
6 880,879 3,385,220 26% 
7 1,174,899 4,388,818 27% 
8 1,487,820 5,711,926 26% 
9 1,820,839 7,374,641 25% 

10 2,175,227 9,398,332 23% 
 %15 43,879,888 6,418,147 المتوسط

  العائد البسیط على المساهمین : •

فوع مــن قبــل المســاهمین یتمثــل هــذا العائــد فــي العالقــة بــین صــافي الــدخل ورأس المــال المــد

ســب وهــذا العائــد یمثــل مــا یمكــن أن یــتم توزیعــه علــى المســاهمین بعــد خصــم االحتیاطــات ح

، وبتطبیـــق ذلـــك علـــى جـــداول التحلیـــل المـــالي للمشـــروع النظـــام المعمـــول بـــه فـــي الشـــركات
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المقترح یتضح بأن معدل العائد على األصول الثابتة بالمشروع خالل العشر سنوات األولى 

  یلي: كما

 العائد علي المساهمین

صافي الربح  السنة
 (%) المعدل رأس المال المدفوع الزكاة السنوي بعد

1 -1,979,987 2,402,248 -82% 
2 -916,917 2,402,248 -38% 
3 293,135 3,719,948 8% 
4 798,237 6,612,742 12% 
5 684,014 6,612,742 10% 
6 880,879 6,612,742 13% 
7 1,174,899 6,612,742 18% 
8 1,487,820 6,612,742 22% 
9 1,820,839 6,612,742 28% 

10 2,175,227 6,612,742 33% 
 %24 4,387,635 6,418,147 المتوسط

  معدل العائد الداخلي والقیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة: •

لتــدفقات النقدیــة یمثــل العائــد الــداخلي للمشــروع عائــد الفرصــة البدیلــة عنــدما تتســاوى ا

الداخلـــة مـــع التـــدفقات النقدیـــة الخارجـــة للمشـــروع، وقـــد تـــم حســـاب القیمـــة الحالیـــة لصـــافي 

التـدفقات النقدیـة الداخلـة والخارجــة مـن المشـروع عنــد معـدل خصـم یمثــل العائـد السـاري فــي 

  %.١٠البنوك واألسهم والسندات بما یعادل 

  قدیةالعائد الداخلي والقیمة الحالیة للتدفقات الن

 التدفقات النقدیة السنة
 3,719,948- رأس المال

1 906,830 
2 474,484 
3 1,054,534 
4 2,146,274 
5 3,130,380 
6 2,299,280 
7 3,864,988 
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 التدفقات النقدیة السنة
8 5,750,206 
9 7,975,031 
10 10,560,832 

 IRR 43.5% الداخلي معدل العائد
 13,741,924 الحالیة صافي القیمة

  

  ترة استرداد المال المستثمر(المدفوع):ف •

یوضــح هــذا المؤشــر الفتــرة الزمنیــة التــي یســتغرقها المشــروع الســترداد رأس المــال المســتثمر 

وقـد بلغـت فتـرة االسـترداد لـرأس المـال  أرباحه السنویة أي صافي النقدیة، وذلك من حصیلة

  .سنوات ٥,٠ نحو
  

v : النتائج والتوصيات  
  لي :تشیر النتائج إلى ما ی

 (%) نسبة مئویة ملخص المؤشرات المالیة واالقتصادیة

 ١٠السنة ٩السنة ٨السنة ٧السنة ٦السنة ٥السنة ٤السنة ٣السنة ٢السنة ١السنة المتوسط المؤشر

 %72 %74 %77 %80 %83 %85 %84 %91 %116 %163 %86 نفقات التشغیل إلى اإلیرادات معدل
 %24 %21 %18 %15 %12 %10 %12 %5 %21- %0 %10 العائد إلى اإلیرادات معدل
 %23 %25 %26 %27 %26 %20 %28 %13 %43- %65- %15 العائد إلى االستثمار معدل

 %33 %28 %22 %18 %13 %10 %12 %8 %38- %82- %24 العائد إلى حقوق المساھمین معدل

 

یلة لرأس %، بالمقارنة بتكلفه الفرصة البد٤٣,٥یبلغ حوالى  الداخليأن معدل العائد  •

المملكة، مما یعنى أن معدل العائد  في% ١٥ -% ١٠والذي یبلغ حوالى  ،المال

 الداخلى للمشروع یفوق تكلفة رأس المال البدیلة.

في ظل تعتبر فترة جیدة جدا  سنوات ٥,٠ سترداد بالمشروع التى تبلغ حواليأن فترة اال •

 یواجهها المشروع. التيالمخاطر المنخفضة 

  % وهو معدل مناسب.١٥د على االستثمار بلغ أن معدل العائ •
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المشروع أى اختناقات فى السیولة سواء أیا من فترات تشغیله التى تم  هال یواج •

 افتراضها، وقادر على دفع جمیع التزاماته المالیة فى الوقت المحدد.

        

ة بناء على ما سبق، فإن المشروع جید من الناحیـة المالیـة باإلضـافة إلـى الناحیـ 

ــدائم  بتــوفیر فــرص عمــل االجتماعیــة والقــدرة التــى یمكــن أن یضــیفها لتحقیــق الهــدف ال

، وتعظــیم النمــو فــى القطــاع التمــور وصــناعاتها التحویلیــة إنتــاجاالرتقــاء ب فــيللمملكــة 

 بقبوله ودعمه. ينوص الهام بالمملكة. لذلك الزراعي
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التمور مسحوقالقوائم املالية ملشروع مصنع إنتاج 
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  ) بيان األرباح واخلسائر١جدول (

 البیان
السنة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات

 الخامسة
السنة 
 السنة العاشرة السنة التاسعة السنة الثامنة السنة السابعة السادسة

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %75 %50 معدل التشغیل

 9,062,885 8,549,891 8,065,935 7,609,373 7,178,653 6,772,315 6,772,315 6,142,689 4,387,635 2,785,800 5,571,600 إجمالي اإلیرادات
إجمالي تكالیف 

 6,831,883 6,682,364 6,539,966 6,404,348 6,275,188 6,070,762 5,953,610 5,842,037 5,328,062 4,765,787 6,120,230 التشغیل
ھامش الربح من 
 2,231,002 1,867,527 1,525,970 1,205,025 903,465 701,553 818,704 300,652 940,427- 1,979,987- 548,630- النشاط الرئیسي

مكاسب بیع أصول 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ثابتة

صافي الربح قبل 
 2,231,002 1,867,527 1,525,970 1,205,025 903,465 701,553 818,704 300,652 940,427- 1,979,987- 548,630- الزكاة
 ٢٫٥الزكاة (%
   صافي)

                 
   -    

             
23,511- 

               
7,516  

             
20,468  

             
17,539  

             
22,587  

             
30,126  

             
38,149  

             
46,688  

             
55,775  

صافي الربح بعد 
 2,175,227 1,820,839 1,487,820 1,174,899 880,879 684,014 798,237 293,135 916,917- 1,979,987- 548,630- الضرائب
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  ) بيان التدفقات النقدية٢جدول (

 البیان
 السنة العاشرة السنة التاسعة السنة الثامنة السنة السابعة السنة السادسة السنة الخامسة ابعةالسنة الر السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات

معدل 
 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٧٥ %٥٠ التشغیل

 7,975,031 5,750,206 3,864,988 2,299,280 3,130,380 2,146,274 1,054,534 474,484 906,830 0  رصید النقدیة اول الفترة            التدفقات النقدیة الداخلة
 2,231,002 1,867,527 1,525,970 1,205,025 903,465 701,553 818,704 300,652 940,427- 1,979,987-  صافي الربح قبل الزكاة

 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 484,570 484,570 484,570 484,570 484,570  االستھالك
 2,793,112 2,429,637 2,088,080 1,767,135 1,465,575 1,186,123 1,303,274 785,222 455,857- 1,495,417-  مجموع الدخل النقدي

قیمة رأس المال المدفوع 
 0 0 0 0 0 0 0 0 3,719,948  أول المدة

                   1,317,700  قیمة القرض  أول المدة
إجمالي التدفق  النقدي 

 10,768,143 8,179,843 5,953,067 4,066,414 4,595,956 3,332,397 2,357,809 1,259,705 450,973 3,542,230  لمتاحا
التدفقات النقدیة 

      الخارجة
    قسط القرض الحكومي

 
131,770 131,770 131,770 131,770 131,770 131,770 131,770 131,770 

    مصروفات القرض
 

65,885 59,297 52,708 46,120 39,531 32,943 26,354 19,766 
 0 0 0 2,096,200 0 0 0 0 2,635,400  شراء األصول الثابتة

 55,775 46,688 38,149 30,126 22,587 17,539 20,468 7,516 23,511- 0  الزكاة
إجمالي التدفق النقدي 

 207,311 204,812 202,862 201,427 2,296,676 202,017 211,534 205,171 23,511- 2,635,400  الخارج
الرصید النقدي آخر 

 10,560,832 7,975,031 5,750,206 3,864,988 2,299,280 3,130,380 2,146,274 1,054,534 474,484 906,830  الفترة
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  ) امليزانيات اخلتامية٣جدول (
 السنة العاشرة السنة التاسعة  السنة الثامنة السنة السابعة السنة السادسة السنة الخامسة  سنة الرابعة ال السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات البیان

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %75 %50 معدل التشغیل
                       األصول

                       األصول الثابتة
 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400   تكلفة الحصول على األرض

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000   تكالیف التأسیس
 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000   تكالیف التمدیدات األساسیة

 1,088,500 1,088,500 1,088,500 1,088,500 1,088,500 1,088,500 1,088,500 1,088,500 1,088,500 1,088,500   تكالیف اآلالت والمعدات
 215,500 215,500 215,500 215,500 215,500 215,500 215,500 215,500 215,500 215,500   تكالیف التجھیزات المكتبیة

 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000   وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000   مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 2,635,400 2,635,400 2,635,400 2,635,400 2,635,400 2,635,400 2,635,400 2,635,400 2,635,400 2,635,400   إجمالي األصول الثابتة
 3,797,900 3,235,790 2,673,680 2,111,570 1,549,460 2,422,850 1,938,280 1,453,710 969,140 484,570    مجمع االستھالك

 1,162,500- 600,390- 38,280- 523,830 1,085,940 212,550 697,120 1,181,690 1,666,260 2,150,830   صافي األصول الثابتة
                       األصول المتداولة

 10,560,832 7,975,031 5,750,206 3,864,988 2,299,280 3,130,380 2,146,274 1,054,534 474,484 906,830   الرصید التقدي آخر المدة  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   أخري

 10,560,832 7,975,031 5,750,206 3,864,988 2,299,280 3,130,380 2,146,274 1,054,534 474,484 906,830   إجمالي األصول المتداولة
 9,398,332 7,374,641 5,711,926 4,388,818 3,385,220 3,342,930 2,843,394 2,236,224 2,140,744 3,057,660   إجمالي االصول

                       وق الملكیة االلتزامات وحق
 131,770 131,770 131,770 131,770 131,770 131,770 131,770 131,770 0 0   االلتزامات قصیرة األجل
                       االلتزامات طویلة األجل
 263,540 395,310 527,080 658,850 790,620 922,390 1,054,160 1,185,930 1,317,700 1,317,700   االلتزامات طویلة األجل

 263,540 395,310 527,080 658,850 790,620 922,390 1,054,160 1,185,930 1,317,700 1,317,700   إجمالي االلتزامات طویلة األجل
 395,310 527,080 658,850 790,620 922,390 1,054,160 1,185,930 1,317,700 1,317,700 1,317,700   إجمالي االلتزامات

                       حقوق الملكیة 
 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 3,719,948   رأس المال المدفوع

 4,242,920 2,422,081 934,260 240,639- 1,121,518- 1,805,532- 2,603,768- 2,896,904- 1,979,987- 0   األرباح والخسائر المرحلة أول الفترة
 2,175,227 1,820,839 1,487,820 1,174,899 880,879 684,014 798,237 293,135 916,917- 1,979,987-   صافي ربح الفترة

 13,030,889 10,855,662 9,034,823 7,547,002 6,372,103 5,491,224 4,807,211 4,008,974 3,715,838 1,739,960   إجمالي حقوق الملكیة 
 13,426,199 11,382,742 9,693,673 8,337,622 7,294,493 6,545,384 5,993,141 5,326,674 5,033,538 3,057,660   إجمالي اإللتزامات والحقوق

 3,909,274- 3,202,454- 3,149,746- 3,090,450- 2,892,795- 0 ٠ میزان التوازن
-

3,948,805 
-

3,981,747 -4,008,101 -4,027,867 
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