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  الدراسة الفنية ملشروع مصنع إنتاج اخلل من التمور

  متهيد :
لمصنع انتاج الخل من  الفنیة یسعى هذا الجزء من الدراسة إلى بحث الجدوى

وتطرح  تنفیذ المشروع من الناحیة الفنیة،ة على مدى القدر تحدید إلى هدف وهو ی ،التمور

  هل یمكن تنفیذ المشروع الجدید من الناحیة الفنیة ؟: تساؤال هاما یتمثل في

وتكمن اإلجابة على هذا التساؤل في الدراسة الفنیة. وترجع أهمیة الدراسة الفنیة 

للمشروع. وبالتالي، إلى أهمیتها في تحدید كیف تسیر المخططات الهندسیة والفنیة التالیة 

فإنها تطرح بدائل جدیدة إما للتعدیل أو للتغییر. وتهدف الدراسة الفنیة إلى تحدید 

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

  اهلدف من الدراسة الفنية:       ٣/١
التي  المصنعأو عناصر  یهدف هذا الجزء من الدراسة، إلى استعراض مكونات

تمكنه من أداء مختلف الوظائف المطلوبة منه. كما تتضمن هذه الدراسة تحدیدًا ألقسام 

  المشروع.

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

  وصف المنتج: -أ 

بواسطة الخمیرة  ولياألفواكه السكري الخل هو سائل ناتج عن عملیتي تخمیر لمحلول ال

 والمنتشرة في الطبیعة بشكل كبیر والثانیة بواسطة بكتیریا (Sacehromycessp) سكروماسیس

(Acetobacteracen) نتاج الخلالكحول الناتألكسدة وینتج الخل من  ،ج من العملیة األولى وإ

، ولكن تختلف نسبة التصافي الخ..، العنب، التفاح، التین، التمر، البرتقال، الفراولة، الموالس

  التالي :حسب نوع المادة المستخدمة كما یوضحه الجدول 

  نسبة التصافي في تصنیع الخل حسب المادة المستخدمة في التصنیع
  خل الموالس  خل التمر  خل العنب  خل التفاح  مواد المقارنة

  خلطن  ٣  خلطن  ٤,٥  خلطن  ٣,١  طن خل ١  طن مادة خام = ١
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متشابهة تقریبًا في المحتوى ألن عملیة التخمیر الكحولي والخلي  حظ أن جمیع أنواع الخلوالمال

ولم یبقى سوى  ،استهلكت كافة السكریات والفیتامینات واألحماض األمینیة والمعادن في تغذیتها

یتبین من الجدول السابق تفوق التمر على غیرة من المواد في نسبة  ولكن، النكهة واللون

  .الخل إلنتاج يالتصاق
  

یعتبر خل التمر ممیزًا عن خل الثمار األخرى لكونه یكتنز كمیة كبیرة من الكربوهیدرات و 

والفیتامینات والمعادن والبكتین ویتمتع بلون ذهبیًا جمیل إضافة إلى أنه یمتلك نكهة ممیزة وجمیلة 

اض العضویة مثل حامض وتعتبر المادة الفعالة في الخل هي األحم ،الوة المریحةإضافة إلى الح

وحامض االوكزالیك وحامض الستریك وحامض الترتاریك وقسم قلیل من أمالح المعادن  الخلیك

جمیعا التداوي والعالج ولیس لنوع  اوالتي یعزى إلیه ،والفیتامینات واألحماض األمینیة والبكتینات

  ي عالقة.أالفاكهة السكریة 
  

، حیث والتي استخدمت في بقاع األرض ومنذ زمن بعید یعتبر الخل من المواد واسعة االنتشارو 

حیث یزید  ،یستخدم في صناعة المعجون، و طبخ البقولیات، وفي كمادة ملطفة وحافظةیستخدم 

ء لمنع نمو األحیا PHیضاف لبعض األغذیة لخفض درجة الـ ، و النكهة ویكون مادة حافظة

المستخدمة في الصناعات الغذائیة  یستخدم بدًال من الحوامض العضویة األخرى، و المجهریة

 . ، وغیرها من االستخدامات الكثیرةیستخدم في التجمیل، و یستخدم كمذیب، و لتحسین النكهة

  : من التمور خلإنتاج الوطرق مراحل  –ب 

 یمر انتاج الخل من التمور بالمراحل التالیة:

 استالم التمور. •

 غسل التمور. •

 .إزالة النوى من التمور  •

 الستخالص عصیر التمر مع ترشیحه.ماء إضافة  •

 مخمر هوائي إلنتاج لقاح خمیرة الخبز في مخمرات صغیرة. •

% أو بنسبة أكبر ١٨تتم عملیة التخمیر في مخمر هوائي بإضافة محلول المزرعة بنسبة  •

 أیام. ٣ - ٢من وتستمر عملیة التخمیر  ،وكذلك تهیئة الظروف للمخمر ،حسب نوع البكتریا

 اتج في خزان التخمیر الكحولي.یخزن المحلول الن •

 %.٥یجهز القاع بكتیریا حامض الخلیك في مخمرات صغیرة تتناسب وحجم اإلنتاج  •

 یلقح المحلول الناتج والمخزن في خزان التخمیر الكحولي ألجل تحویل الكحول إلى الخل. •
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 یبستر الخل المنتج بعد ترشیحه. •

  .یعبأ في عبوات مختلفة  •

  :في اآلتي خلطرق إنتاج الوتتمثل أهم 

  الطریقة التألیفیة الكیماویة:  •

تعتمد هذه الطریقة على عملیة تألیف حامض الخلیك من مصادر هیدروكربونیة وبتراكیز عالیة 

ویجأ المصنعون إلى تخفیف هذا الحامض للحصول على  ،% حامض خلیك٩٩ونقیة تصل إلى 

حي ألنه مهیج لغشاء المعدة وهذا النوع من الخل غیر ص ،%٥إلى  %٤,٥الخل والذي تركیزه 

كما هو معروف في  عالجویعمل على تقرح األمعاء والمعدة إضافة إلى ذلك أنه ال یستخدم لل

  الخل الطبیعي. 

  الطریقة التخمریة الطبیعیة:  •

وتعتمد هذه الطریقة على تخمیر سكریات الفواكه إلى كحول بواسطة الخمیرة ویمكن إجمال عملیة 

  ي: إنتاج الكحول بما یل

  % حسب كفاءة الخمیرة.١٤إلى  ١٣تحضیر عصیر الفواكه السكري ذو تركیز  -

 الكفوءة والفتیة. تحضیر اللقاح المزرعي من خمیرة سكرومایسز -

 % من حجم سائل التخمیر. ٥تكون نسبة اللقاح المحضر والفتي  -

 ، بركس وعناصر غذائیة معدنیة مهمة.PHمخمر مجهز بكافة الظروف من حرارة  -

  التخمیر تجري بنظامین:  وعملیة

  نظام الدفعة وهذا یعني إنتاج الكحول بدفعة واحدة. -

نظام المستمر وهذا یعني إنتاج الكحول باستمرار وذلك بتغذیة المخمر بعد كل عملیة  -

 إنتاج حیث تسحب المادة المتخمرة (الكحول) وتدخل مواد جدیدة لتغذیة المخمر. 
 

ومن ثم بسترته ومن ثم تبریده  ،یته خالل مرشحات خاصةوبعد إنتاج الكحول یتم ترشیحه وتنق

ووضعه في مخمرات الخل الخاصة ألجل أكسدة الكحول إلى خل بواسطة بكتیریا الخل 

(Acetobacteraceti)  (أم الخل)(Mother of Vinegar)  هي تركیبة لزجة من السلیلوز

  أكسجین الهواء. وبكتیریا الخل والتي تعمل على تخمیر الكحول وأكسدته بمساعدة

  الطرق الحدیثة إلنتاج الخل:  •

  .المولد الدوراني -

  .الطریقة المغمورة (مخلل فرانك) -

  الخل المنتج بطریقة المالمسة الهوائیة المباشرة:  -
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  : ورالتممن خل الع تصنیمستخدمة في ال معدات واألدواتال –ج 

ة تضـــم كــل هـــذه المعـــدات التالیـــة، وهنـــاك خطــوط انتـــاج حدیثــ المعــداتیحتــاج تصـــنیع الخــل إلـــى 

  :والمراحل

 خزان خلط -

 لتر  ١٤مخمر صغیر حجم  -

 مضخات -

 جهاز استخالص -

-  Decanterأو سترفیوج 

 جهاز تقطیر ومكثف  -

 بویلر -

 مضخات -

 تلزمات التالیة:سكما یحتاج االنتاج الم

 تمور -

 تربتون -

 مستخلص خمیرة -

 كبریتات امونیوم -

 كلوكور -

 بوتاسیوم ثنائي الفوسفات  -

 یسیومناكبریتات المغ -

 ذات أحجام مختلفة. –عبوات  -

 :الكوادر البشریة التالیة إلىانتاج الخل یحتاج خط و 

 اختصاص میكروبیولوجي –مدیر مشروع  -

 صیانة معدات  –مالحظ صیانة  -

 إدارة وتوصیة العمال –مساعد إنتاج  -

 ) عامل١٠حوالي ( عمال -
  

  :اإلنتاجیة  - د 

 %.٩٥لتر كحول  ٣٣٠-٢٨٠طن تمر ینتج  ١ •

 PH 4.5طن خل   ٤,٥ینتج  %٩٥لتر كحول  ٣٣٠-٢٨٠ •
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  ثانیًا: التكالیف االستثماریة والتشغیلیة لمصنع (أو خط) إنتاج خل التمر:

لخط  ٢م ٣٠٠(بواقع  ٢م٦٠٠مبني مساحته إلى مصنع (أو خط) إنتاج خل التمر یحتاج 

بطاقة لألعمال اإلداریة والتخزین)، و  ٢م ٣٠٠فراغات، وحوالي  ٢م ١٠٠االنتاج، وحوالي 

العملیات یوضح  التاليجدول / شهر)، والألف لتر ١٣,٥یوم ( أي  ٤٠لتر كل ألف  ١٨انتاجیة 

  من التمور.  الخلإلنتاج  اإلنتاجیة والمعدات واآلالت التي تستخدم
 من التمور الخلإلنتاج  العملیات اإلنتاجیة والمعدات واآلالت التي تستخدم

  المتكامل اإلنتاجالخاصة بخط  اآلالت والمعدات  الهدف من العملیة  العملیة االنتاجیة

  مرحلة التلقیم 

استقبال التمور ونقلها 

لى وحدة الغسیل إ

  والفرز 

 ٢٢٥سیر ناقل جلدي مع حاضنات لحمل التمور بابعاد  •

سم ارتفاع مصنوعة  ١٣٥سم عرض *  ٥٠سم طول * 

  .  ٣٠٤من ستانلس ستیل عالى الجدودة 

سم عرض *  ٥٠طول * سم  ٨٥حوض استقبال ابعاده  •

  سم ارتفاع  ٤٠

  فولت  ٣٨٠حصان  ١محرك بقوة  •

  الغسیل وفرز الشوائب 

فرز الشوائب غیر 

المرغوبة والثمار الغیر 

صالحة من التمور 

والغسیل بالماء والكلور 

كجم كلور لكل  ٢بواقع 

من الماء واعادة  ٣م ١

الغسیل مرة اخرى 

للتخلص من الكلور 

وتجفیف الثمار 

توربین هواء  باستخدام

  قوي 

 ٣٠٤وحدة مصنوعة من ستانلس ستیل عالي الجودة  •

سم  ١٥٠سم عرض *  ٦٠سم طول *  ٤٧٥ابعادها 

  ارتفاع . 

فولت  ٢٢٠وات  ٣٧٥توربین بقوة  ١تحتوى على عدد  •

  (هواء فقط الزالة قطرات الماء) 

حصان (واحدة ماء وكلور،  ١/٢مضخة میاه بقوة  ٢عدد  •

  واالخرى ماء فقط) .

للرش  ٣٠٤ابیب للرش من ستانلس ستیل عالي الجودة ان •

  علوي وسفلي . 

  . AP70Cناقل شبكي معدني مودیل  •

  فولت . ٣٨٠حصان  ٣محرك بقوة  •

تجفیف وتعقیم الثمار 

  وقتل البكتریا 

تعقیم التمور وقتل 

البكتریا وتجهیزها 

للمعاملة الحرایة 

  وعملیات التخمر التالیة 

 ٣٠٤ل عالي الجودة وحدة مصنوعة من ستانلس ستی •

سم  ١٥٠سم عرض *  ٦٠سم طول *  ٦٢٠ابعادها 

ارتفاع مزودة بأشعة الترا فیلوت لتعقیم التمور وقتل 

  البكتریا .

وات لكل واحد مزودة بشمعات  ٣٧٥توربین بقوة  ٦عدد  •

  وات لتسخین الهواء .  ٢٠٠٠حراریة 

  . AP70Cناقل شبكي معدني مودیل  •

  فولت ٣٨٠حصان  ٣محرك بقوة  •
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  المتكامل اإلنتاجالخاصة بخط  اآلالت والمعدات  الهدف من العملیة  العملیة االنتاجیة

نقل الثمار لوحدة 

  المعاملة الحراریة
  

سیر ناقل جلدي ال یلصق مع حاضنات تمنع تساقط  •

سم  ٥٠سم طول *  ٢٧٥التمور اثناء الرفع ابعاده 

  سم ارتفاع  ١٦٠عرض * 

 ٥٠سم طول *  ٨٥مزود بحوض استقبال معدني ابعاده  •

  سم ارتفاع  ٤٠سم عرض * 

  فولت  ٣٨٠حصان  ١محرك بقوة  •

ة مرحلة المعامل

  الحراریة وسلق الثمار 

تجهیز الثمار لنزع 

النوى وعملیات التخمر 

  التالیة

وحدة معاملة حراریة مصنوعة من ستانلس ستیل عالي  •

بما فیها مواسیر البخار الداخلیة، ابعادها  ٣٠٤الجودة 

  سم ارتفاع . ١٥٥سم عرض *  ١٠٠سم طول *  ٢٥٠

متر طول* ٧ابعاده  AP70Cناقل شبكي معدني مودیل  •

  سم عرض ٦٠

  فولت  ٣٨٠حصان  ١,٥محركات بقوة  ٣ •

نقل المنتج المصنع 

لوحدة فرز النوى 

  والقشور 

  

سیر ناقل جلدي ال یلصق مع حاضنات تمنع تساقط  •

سم  ٥٠سم طول *  ٣٥٠التمور اثناء الرفع ابعاده 

  سم ارتفاع  ٢٠٠عرض * 

سم طول *  ٥٧,٥مزود بحوض استقبال معدني ابعاده  •

  سم ارتفاع  ٢٦سم عرض *  ٥٠

  فولت ٣٨٠حصان  ٢محرك بقوة  •

فرز النوى والقشور 

واستخالص المادة 

السكریة وهى المرحلة 

االساسیة في تصنیع 

  الخل 

الفرز واستخالص 

  المادة السكریة 

سم عرض ٧٥متر *  ١,٥وحدة فرز واستخالص ابعادها  •

متر ارتفاع جمیع اجزاؤها مصنعة من ستانلس  ١,٥* 

    ٣٠٤ستیل عالي الجودة 

  سم . ٨تحتوى على حلزون معدني للدفع   •

اسطوانة عزل معدنیة على شكل مصفاه ذات ثقوب بقطر  •

  مم .٤سم قطرها ٥٠سم* ٥٠مم ٤

  فولت  ٣٨٠حصان  ١محرك للدفع قوة  ١عدد  •

  فولت . ٣٨٠حصان  ١٥محرك للعزل قوة  ١عدد  •

نقل المنتج لوحدة 

  الخلط والتجنیس
  

یت المنتج عند رفعه سیر ناقل جلدي قابل للصق لتثب •

سم  ٥٠سم *  ٥٠٠لمرحلة الحلط والتجنیس  بطول 

  سم ارتفاع .٢٠٠عرض* 

  فولت  ٣٨٠حصان  ٢محرك بقوة  •

مرحلة الخلط 

  والتجنیس

خلط واذابة السكر 

  والتجنیس للعصیر

سم ارتفاع بدون ٢٥٠سم قطر ١٦٠وحدة خلط ابعاها  •

 المحرك وقواعد التثبیت مصنوعة من ستانلس ستیل عالي
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  المتكامل اإلنتاجالخاصة بخط  اآلالت والمعدات  الهدف من العملیة  العملیة االنتاجیة

    ٣٠٤الجودة 

رفاس معدني مزود بشفرات ومبدل تجانس ألجزاء  •

  االسطوانة .

  . خین السائل أثناء الخلط واإلذابةأنش لتس ٢مدخل بخار  •

  وحدات قیاس للحرارة . •

حصان الضافة الماء  ١منهم بقوة  ٢مضخات ( ٣عدد  •

وسحب الخلیط السكري لوحدة التصفیة والترویق، وواحدة 

  الخالط ) . حصان لغسیل ١/٢بقوة 

  فولت .  ٣٨٠حصان  ١٠محرك بقوة  ١عدد  •

سم لتنظیف  ١٠سم وارتفاع  ٤٠فتحة للتنظیف بقطر  •

  الخالط . 

  أنش .  ٢فتحتین لتصیف میاه الغسیل  •

عرض و سم  ١٥٥سلم معدني لصعود العمالة بارتفاع  •

  سم . ٣٠

  أنش ألخذ عینة من السائل .  ١/٤ر و صنب •

مرحلة تصفیة وعزل 

  قه السائل وتروی

تصفیة السائل السكري 

  وعزلة 

سم عرض *  ٤٠سم طول *  ٢٤٠وحدة تصفیة ابعادها  •

  سم ارتفاع  ٧٥

  میكرون . ٥خلیة تصفیة  ٤٠مزودة بحوالي  •

بار لسحب السائل من وحدة  ١٢حصان  ٧,٥مضخة  •

  الخلط وضخه في وحدة التصفیة . 

بار یعمل بضغط الزیت لتثبیت  ٢٥ضاغط بستون بقوة  •

ة ومنعها من التراجع وتسریب السائل اثناء الواح التصفی

  الحقن . 

  ٣٠٤حوض مصنع من ستانلس ستیل عالي الجودة  •

فتحات للخروج لمرحلة  ٤لتجمیع العصیر المصفى ذو 

  التخمر

  مرحلة التخمر 
وهي المرحلة الرئیسیة 

  لصنع الخل 

مم محكمة الغلق بها فتحة تهویة ٤اسطوانة بسمك  ٤ •

تنظیفها مصنواعة من ستانلس ستیل ویمكن الدخول الیها ل

سم قطر *  ١٦٠ابعاد كل اسطوانة    ٣٠٤عالي الجودة 

  سم ارتفاع  ٢٥٠

  وات  ٤٠٠٠سخانات حراریة  ١٠تحتوى كل اسطوانة على •

  مؤشرات  للحرراة  •
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  المتكامل اإلنتاجالخاصة بخط  اآلالت والمعدات  الهدف من العملیة  العملیة االنتاجیة

حصان لسحب السائل من وحدة  ١مضخة بقوة  ٤ •

  التصفیة الى خزان التخمر .

خزان  حصان لسحب السائل من ١مضخة بقوة  ٤ •

  التخمر لجهاز التصفیة .

حصان لسحب مادة الخل من جهاز  ١مضخة بقوة  ٤ •

  التصفیة لوحدة التعبئة .

  حصان لغسیل خزان التخمر. ١/٢مضخة بقوة  ٤ •

سم وارتفاع  ٤١٠كل اسطوانة بها مدخل تنظیف بقطر  •

  سم  لتنظیف الخالط من الداخل .  ١٠

سم  ٢٥طر كل اسطوانة بها فتحة تهویة لخزان التخمر بق •

  سم .  ١٠وارتفاع 

أنش لتصریف میاه  ٢كل اسطوانة بها مخرج صرف  •

  الغسیل . 

  . أنش ألخذ عینة السائل ١/٤وبر كل اسطوانة بها صن •

  .سم٣٠سم وعرض ١٥٥بها مصعد بارتفاع كل اسطوانة  •

تخزین المنتج  

  للتعبئة 

الستكمال عملیات 

  التخمر 

ویمكن مم محكم الغلق ٤خزان تعبئة بسمك  ٤عدد  •

الدخول فیها الجراء عملیات التنظیف مصنوع من 

 ١٦٠ابعاد كل خزان    ٣٠٤ستانلس ستیل عالي الجودة 

  سم ارتفاع  ٤٠٠سم عرض *  ٢٥٠سم طول * 

سم  ٤٠كل خزان یحتوى على مدخل تنظیف بقطر  •

  سم لتنظیف الخالط من الداخل.  ١٠وارتفاع

  .حصان لغسیل الخزان  ١/٢مضخة بقوة به كل خزان  •

 سم .  ٣٠سم وعرض  ٢٨٠سلم بارتفاع  بهكل خزان  •

  أنش لوحدة التعبئة .  ٢كل خزان یحتوى على مخرج •

    وحدة التعبئة 

وحدة تعبئة نصف آلیة مصنوعة من ستانلس ستیل عالي  •

سم عرض  ٥٠سم طول *  ١٠٠ابعادها   ٣٠٤الجودة 

سم ارتفاع بدون قواعد التثبیت، تحتوى على عدد  ٦٠* 

  مآخذ لكل آلة  . ٢ة، وآلة تعبئ ٢

  عبوة/دقیقة لكل آلة تعبئة  ٢سرعة التعبئة حوالي  •
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  :التقسيم الفني للمساحات باملشروع   ٣/٤
حیــث أخــذ كــل قســم وظیفــة  ،إلــى عــدد مــن الوحــدات الرئیســیة فنیــا صــنعتــم تقســیم الم

 وحــدات المشــروعالتقســیم المســاحي لتختلــف عــن الوحــدات األخــرى ویوضــح الجــدول التــالي 

  :حسب المواصفات المعمول بها في المشاریع المماثلة  الرئیسیة

Ø لخط االنتاج ٢م ٢٠٠.  

Ø لألعمال االداریة والتخزین ٢م ٣٠٠.  

Ø فراغات ٢م١٠٠.  
  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 الصناعية مصنع طبقا ملواصفات هيئة املدنمتطلبات إنشاء : 

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

 .والخدمات المساندة بالمدن الصناعیة والصادرة من الهیئة

مستودع  –مستودع للمواد الخام  –الت لإلنتاج یتضمن وحدات اإلنشاء للمصنع (صا •

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

 .)مبان إداریة –االرتدادات النظامیة  –الطرق الداخلیة  –والسالمة الصناعیة 

ت المیكانیكیة صاالت اإلنتاج تكون بارتفاع یناسب كافة المهمات، وتتضمن كافة المهما •

 .لخطوط اإلنتاج طبقًا لنوعیة الصناعة
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تحدد مساحة مستودع المواد الخام لتغطیة احتیاجات المصنع من المواد الخام لمدة ثالثة  •

 .أشهر

 .تحدد مساحة مستودع المواد المنتجة لتغطیة تخزین إنتاج المصنع لمدة شهرین •

 –إسعافات أولیة  –مصلى  –اه تشمل خدمات العاملین المطلوبة للمصنع (دورات المی •

 .)غرفة تبدیل المالبس –صالة للطعام 

 .یتضمن مبنى اإلدارة المكاتب التي تخدم المصنع •

أعمال التغذیة بالطاقة الكهربائیة تشمل غرفة الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض وغرفة  •

 .القاطع الرئیسي

حتیاطیة ونظام اإلطفاء خدمات األمن والسالمة للمصنع تشمل خزانات اإلطفاء اال •

 .لوحدات المصنع واإلنذار بالحریق

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

 .مع الطرق الرئیسیة

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

 .متر ٥عن   المتجاورة ال یقل

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

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

) لایر سعودي للمتر ٢صناعیة لمدد طویلة ابتداء من (راض ألوذلك بأسلوب التأجیر 

ومن المتوقع أن تصل تكلفة الرسوم والتراخیص خالل المراحل الثالثة  .یاشهر المربع 

لایر للمتر المربع  ٢٠) ألف لایر، بمعدل ١٢الصدار التراخیص بهیئة المدن إلى حوالي (

الحصول على الترخیص واألرض وعلیه، فإن تكلفة  تحسبا لظهور أي نفقات غیر متوقعة،
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) لایر، تدفع للعام األول فقط كنفقات راسمالیة، ثم تسدد القیمة ٢٦٤٠٠تقدر بنحو (

 لایر كنفقات تشغیلیة. ١٥٠٠٠التأجیریة سنویا بقیمة 

  : تأسيس املبانيتكلفة     ٣/٥/٢
  لي :وتوزع على النحو التاألف 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

  :(التمديدات)  والتجهيزات األساسية التأسيستكلفة     ٣/٥/٣
ات كـل مــا یتعلــق بمســتلزمات العملیـة التصــنیعیة مــن بنیــة تشـمل التجهیــزات والــدیكور 

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

تكییــف التمدیــدات أیضــا  یشــمل هــذا البنــدو  ،مخــزن واالســتقبال مــن كافــة النــواحياإلداریــة وال

  تصاالت. الوأنظمة مكافحة الحریق وأنظمة ا
  

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

 70,000 أعمال جانبیة ٣

 100,000 تمدیدات تكییف ٤

 50,000 أنظمة الحریق ٥

 50,000 أنظمة االتصاالت والكامیرات ٦

 350,000 اإلجمـــــالي
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  :واملعدات اآلالتاحتياجات املشروع من     ٣/٥/٤
بنـــــاًء علـــــى  هـــــذا المصـــــنعوالمعـــــدات الالزمـــــة لتأســـــیس  لـــــآلالتتقـــــدر التكلفـــــة اإلجمالیـــــة 

  المماثلة، كما هي موضحة في الجدول التالي : صانعن الشركات الموردة وأیضا المالمعلومات م

  تكالیف اآلالت والمعدات

تكلفة  العدد البند (األصل)
 حدةالو

إجمالي 
 التكلفة

بنود وأصول متعلقة 
بالعملیة االنتاجیة واالجھزة 

والمعدات الملحقة بخط 
 االنتاج

خط متكامل النتاج الخل  یحتوى على العدید 

 من وحدات التصنیع
1 650,000 650,000 

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

 12,000 12,000 1 جودة أثناء التصنیعالأدوات قیاس لمراقبة 

 PID 1 2,500 2,500سخانات حراریة ذات تحكم آي بنظام 

معمل میكروبیولوجي 
یحتوى على العدید من 

 األجھزة والمعدات

 5,000 5,000 1 میكروسكوب

 1,000 1,000 1 أدوات زجاجیة

 1,000 1,000 1 أجهزة قیاس

 1,000 1,000 1 أدوات ترشیح

 1,000 1,000 1 میزان حساس

 1,000 1,000 1 ماصات بمختلف المقاسات

 1,000 1,000 1 أقماع زجاجیة وانابیب اختبار

 685,500 اإلجمالي 

  

  :التجهيزات املكتبية واإلداريةاحتياجات املشروع من     ٣/٥/٥
تقــدر التكلفــة اإلجمالیـــة للتجهیــزات المكتبیــة واإلداریـــة الالزمــة لتأســیس مثـــل هــذا المشـــروع 

ـــبنـــا المماثلـــة، كمـــا هـــي موضـــحة فـــي  صـــانعن الشـــركات المـــوردة وأیضـــا المى المعلومـــات مـــًء عل

  الجدول التالي :

  التجهیزات المكتبیة واإلداریة
 إجمالي التكلفة تكلفة الوحدة العدد البند (األصل)

 9,000 4,500 2 أجھزة حاسب آلي
 4,000 4,000 1 طابعات
 18,000 4,500 4  مكاتب
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 إجمالي التكلفة تكلفة الوحدة العدد البند (األصل)
 8,000 8,000 1 أثاث متنوع

 2,550 850 3 كامیرات مراقبة
 4,500 450 10 كراسي ومقاعد

 12,000 12,000 1 تجھیزات غرفة األمن
 58,050 اإلجمالي

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

  ل واالنتقال الالزمة للمشروعوسائل النقتكلفة 

 اإلجمالي السعر الكمیة بیان

 200,000 200,000 1 كالرك
 50,000 50,000 1 سیارة خاصة

 250,000   2 اإلجمالي

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

  :التاليالجدول 

  مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل

 اجمـالي  البیان

                الدعم الفنى وادارة المشروع هندسیا  
10,000  

                تصمیمات استشارات فنیه ومالیة 
15,000  

                رسوم التراخیص واالعتماد
20,000  

 رواتب وأجـــور ما قبل التشغیل
               

30,000  

                اجمالى مصروفات ما قبل االفتتاح 
75,000  
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  إمجايل رأس املال الثابت للمشروع:     ٣/٦
وفــق التقــدیرات الســابقة للبنــود أعــاله فــإن رأس المــال الثابــت لألصــول الثابتــة شــامًال 

  مصاریف ما قبل التأسیس یوزع كما یلي:

 % التكلفة المبدئیة البیان
 1.4 26,400 ول على األرضتكلفة الحص

 25.7 500,000 تكالیف التأسیس
 18.0 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة

 35.2 685,500 تكالیف اآلالت والمعدات
 3.0 58,050 تكالیف التجھیزات المكتبیة

 12.9 250,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.9 75,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 1,944,950 اإلجمالي

  : مستلزمات التشغيل السنوية  ٣/٧

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

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

  لایر سنویا، تبدأ من السنة الثانیة. ١٥٠٠٠عادل الموقع تإیجار 

  الالزمة للتشغيل: اخلاماحتياجات املشروع من املواد   ٣/٧/٢
یوم ( بواقـع  ٤٠طن ثمار كل  ٤ تحسب تكلفة الخامات بناء على استخدام المصنع

ع حسب المعلومات المجمعة من السوق فإن احتیاجات المشـرو و  ،)شهرا ١٢، طن شهریاً  ٣

  التالي:كما هي مفصلة حسب الجدول  من مواد التشغیل الخام األولیة

  تكلفة المواد الخام الالزمة للمشروع

 التكلفة السنویة التكلفة الشهریة تكلفة الوحدة شهریةالالكمیة  البند

مرتفعة الجودة، نسبة تمور طازجة غیر 

 %٨٠-٧٥السكریات ، و %٢٠الرطوبة 

طن ثمار   ٣

 شهریا
4,000 12,000 144,000 

 كمیات متغیرةاضافات للعملیة التصنیعیة مثل الكلور 
 

3,500 28,000 
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 التكلفة السنویة التكلفة الشهریة تكلفة الوحدة شهریةالالكمیة  البند

والجلوكوز، والسكر ( في حالة انخاض 

 نسبة السكر في الثمار)، وغیرها

ملصق  الخلبالخل عبوات تعبئة لمنتج الد

   علیها جمیع البیانات المطلوبة
5,000 40,000 

عمال مستلزمات انتاج اخرى مثل مالبس لل

   للعمال، وقفازات ومطهرات وغیرها .
5,000 40,000 

مستلزمات خاصة بتشغیل معمل 

المیكروبیولوجي مثل صبغات وكیماویات 

الغراض اتمام االختبارات في المعمل 

 وأنابیب اختبار وغیرها

  
1,500 12,000 

مواد مختلفة تستعمل في العملیة 

التصنیعیة مثل محلول فهلنج، صودا 

، حامض خلیك، فینو نفثالین، كیماویة

كبریتات الصودیوم، كرومات البوتاسیوم، 

 رابع كلورید الكاربون وغیرها

  
3,000 24,000 

  288,000 اإلجمالي
  

  املصاريف والنفقات اإلدارية للمشروع:   ٣/٧/٣
  تقدر المصاریف اإلداریة للمشروع على النحو التالي :

  للمشروع النفقات والمصاریف اإلداریة الالزمة

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

قــدر یو ، فــرداً ) ١١( 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 الرواتب١٠واقع ب ،..

  العمالة الالزمة للمشروع وتكلفتها
 إجمالي الرواتب السنویة إجمالي الرواتب الشهریة الراتب الشهري العدد الوظیفة

 240,000 20,000 20,000 1 مدیر المصنع
وظائف إداریة 

 144,000 12,000 6,000 2 وتسویقیة

 120,000 10,000 10,000 1 مھندس إنتاج
 120,000 10,000 10,000 1 اخصائي میكروبیولوجي

 48,000 4,000 4,000 1 سائقین
 144,000 12,000 4,000 3 عمالة فنیة
 96,000 8,000 4,000 2 حارس أمن

 912,000 76,000  11 اإلجمالي
 91,200 7,600   % بدالت ومزایا أخرى١٠+

 1,003,200 83,600   اإلجمالي

  : املنافع العامة تكاليف  ٣/٧/٥
  على النحو التالي : إجمالي تكلفة المنافع العامة السنویة للمشروعیقدر 

 القیمة بیان
 30,000 المیاه والصرف

 45,000 الكھرباء
 10,000 قطع غیار

 12,000 زیوت ووقود
 97,000 اإلجمالي

  تكاليف الصيانة الالزمة للمشروع:   ٣/٧/٦
  لیف الصیانة السنویة الالزمة للمشروع كما هي موضحة في الجدول التالي:تبلغ تكا
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  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 كالیف التمدیدات األساسیةت

 2.5 17,138 5 34,275 685,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 0.5 290 5 2,903 58,050 تكالیف التجھیزات المكتبیة

 2.5 6,250 10 25,000 250,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)

  44,928  79,178  اإلجمالي
 124,105  ياإلجمالي الكل

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

  كما في الجدول التالي:
  

  إجمالي تكالیف التشغیل السنویة للمشروع عند التشغیل الكامل
 القیمة بیان

 1,003,200 تكالیف األجور والرواتب
 288,000 خامات ومستلزمات التشغیل

 97,000 المنافع العامة
المصروفات اإلداریة والعمومیة 

 62,000 والتسویقیة

 124,105 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 1,589,305 اإلجمالي
  

  

  : تقدير اإليرادات السنوية للمشروع   ٢/٨
سیتدرج في الطاقة  أن المشروع ثلة، نفترضحسب الخبرات بالمشروعات المما

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

  .إلى التشغیل الكامل في السنة الثالثة
  



  
 

  
- ١٩ -  

                  

  المقترحة للمشروع المقترح اإلیرادات

كمیات البیع  بیان
 قیمة المبیعات قیمة بیع اللتر المركز الشھریة باللتر

 الشھریة
قیمة المبیعات 

 السنویة
 3,110,400 43,200 3.2 13,500 كمیة المبیعات

 800,000 100,000   إیرادات أخرى من بیع مخلفات

 3,110,400 اإلجمالي
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  التمور إنتاج اخلل من الدراسة املالية ملصنع
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  مقدمة : ٤/١
مصنع ئیسي من الدراسة المالیة في اختبار الجدوى المالیة إلقامة یتمثل الهدف الر 

  المتخصص بأجزائه ومكوناته المشار إلیها في الدراسة الفنیة.   رو التممن خل إنتاج ال

  افرتاضات تقدير التكاليف االستثمارية : ٤/٢
على بناء   مصنع إنتاج الخل من التمورلقد تم تقدیر التكالیف االستثماریة إلنشاء 

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

من النفقات الثابتة، بحیث تقابل االحتیاجات المطلوبة   Contingencyإضافیة احتمالیة 

للمشروع بمستوى راقى من حیث التجهیزات والمعدات واآلالت الفنیة ....الخ، وبما یتناسب 

ول، مع من المستوى األ خل التمرمصنع ییر النموذجیة إلنشاء مع المتطلبات والمعا

علیها لتأكید الجودة وحیازة میزات تنافسیة تتعلق بتمیز منتجات تطبیق المعاییر المتعارف 

  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 (

وقسم لتغطیة مصاریف التأسیس  ،والتجهیزات والمعدات ووسائل النقل واألثاث (التمدیدات)

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

  جمالي رأس المال الثابتإ
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.4 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 25.7 500,000 تكالیف التأسیس

 18.0 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 35.2 685,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 3.0 58,050 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 12.9 250,000 ارات)وسائل النقل واالنتقال (السی

 3.9 75,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح
 100.0 1,944,950 اإلجمالي
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  تقدير رأس املال العامل:  ٤/٤/٢
،   سنویا شهور ٣حوالي دورة تشغیل تعادل رأس المال العامل الالزم للمشروع  بلغ

  لایر. ألف ٣٨٨,٣وهي تقدر بنحو 

 اإلجمالي البیان
 1,589,305 التشغیلیةإجمالي التكالیف 

 شھور ٣ نسبة راس المال العامل
 397,326 إجمالي رأس المال العامل 

  رأس املال املستثمر:تقدير إمجايل    ٤/٤/٣
الالزم للمشروع لتغطیة كل من رأس  لمال المستثمر هو إجمالي التمویلرأس ا

  ستثمر للمشروع:وفیما یلي تقدیر رأس المال الم .المال الثابت ورأس المال العامل

  إجمالي رأس المال المستثمر

التكلفة  البیان
 % المبدئیة

 1.4 26,400 تكلفة الحصول على األرض

 25.7 500,000  تكالیف التأسیس

 18.0 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة

 35.2 685,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 3.0 58,050 تكالیف التجھیزات المكتبیة

 12.9 250,000 قل واالنتقال (السیارات)وسائل الن

 3.9 75,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 1,944,950 إجمالي االصول الثابتة
 17.0 397,326 رأس المال العامل

 100.0 2,342,276 اإلجمالي

  مصادر متويل رأس املال املستثمر:  ٤/٤/٤
مع  ر عن طریق التمویل الذاتية رأس المال المستثمتغطیإلى  المستثمر یتجه

   % من رأس المال الثابت.٥٠االتجاه القتراض حوالي 

  : تكاليف التشغيل السنوية  ٤/٥

من مختلف ملیون لایر  ١,٦بنحو إجمالي تكالیف التشغیل للمشروع  تم تقدیر

  :تالي، وذلك كما یتضح من الجدول الالتي یحتاجها المشروع التشغیلمدخالت 
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  ل السنویةتكالیف التشغی
 القیمة بیان

 1,003,200 تكالیف األجور والرواتب
 288,000 خامات ومستلزمات التشغیل

 97,000 المنافع العامة
 62,000 المصروفات اإلداریة والعمومیة والتسویقیة

 124,105 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 1,589,305 اإلجمالي

  هذه التكالیف التشغیلیة إلى قسمین كما یلي :هذا ویمكن تقسیم 

  تكاليف "التشغيل"  السنوية الثابتة:   ٤/٥/١
وقد عمدنا إلى اعتبار كل من  ،هذه التكالیف ال تتغیر بتغیر نسب التشغیل

  المصاریف التالیة مصاریف ثابتة:

o .إیجار المبنى 
  

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

  وقد عمدنا إلى اعتبار كل من المصاریف التالیة مصاریف متغیرة: ،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 ةرادات السنوية املتوقعاإلي  ٤/٦
وقد قدرت ، كما هو موضح في الجزء السوقي منها المنتجاتقدرت الدراسة أسعار 

  :كما یتضح من الجدول التالي اإلیراداتهذه 
  

  عند التشغیل الكامل اإلیرادات السنویة المتوقعة للمشروع
كمیات البیع  بیان

مة المبیعات قی قیمة بیع اللتر المركز الشھریة باللتر
 الشھریة

قیمة المبیعات 
 السنویة

 3,110,400 43,200 3.2 13,500 كمیة المبیعات

 800,000 100,000   إیرادات أخرى من بیع مخلفات

 3,110,400 اإلجمالي
  

 للمصنعویمكن استعراض تقدیرات اإلیرادات السنویة خالل السنوات العشر األولى 

  تحت الدراسة على النحو التالي :

  

 اإلیراد حسب نسب التشغیل إجمالي اإلیراد السنة
  1,555,200                 3,110,400 السنة األولى
  2,379,456                 3,172,608 السنة الثانیة
  3,236,060                 3,236,060 السنة الثالثة
  3,300,781                 3,300,781 السنة الرابعة

  3,366,797                 3,366,797 لسنة الخامسةا
  3,535,137                 3,535,137 السنة السادسة
  3,711,894                 3,711,894 السنة السابعة
  3,897,488                 3,897,488 السنة الثامنة
  4,092,363                 4,092,363 السنة التاسعة
  4,296,981                 4,296,981 السنة العاشرة

  

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

یل متوقع من ارتفاع اإلقبال على منتجات المشروع، فقد تم افتراض أن المشروع سـیبدأ بمعـدل تشـغ

حتـى یصـل إلـى التشـغیل الكامـل فـي % للسـنة الثانیـة، ٧٥ثـم یصـل إلـى % في السـنة األولـى، ٥٠

  ، وذلك كما یتضح من الجدول التالي :الثالثةالسنة 
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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 
ــو یمثـــل رأس المـــال المــــدفوع مـــن قبـــل صـــاحب المشــــروع ویقـــدر % مــــن ٥٠ بنســـبة وهـ

  إجمالي رأس المال الثابت.

  القرض التجاري:  -ب 

التنمیـة  وهو یمثل القرض المتوقع الحصول علیه من أحد المصـارف المحلیـة (صـندوق

إجمـالي رأس  % من٤١,٥ونحو % من رأس المال الثابت، ٥٠الزراعیة) ویقدر بنسبة 

  المال.

 كما یلي : المشروع تمویل وعلیه یمكن استعراض مصادر
  مشروعال ویلمت مصادر

 النسبة القیمة مصادر التمویل
 58.5 1,369,801 رأس المال المدفوع (تمویل ذاتي)

 41.5 972,475 القرض الحكومي
 100.0 2,342,276 اإلجمالي

   :القروض تكلفة   ٤/٩/١
أحــد المشــاریع المتخصصــة المســموح تمویلهــا مــن صــندوق  خــل التمــریعتبــر مصــنع 

% مـــن جملـــة تكـــالیف المشـــروع حســـب ٧٥تمـــول هـــذه القـــروض بنســـبة التنمیـــة الزراعیـــة. و 

تثمر ثالثة مالیین المسدراسة البنك إذا كان القرض وحده أو كان مجموع القرض وما بذمة 
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عـن ثالثـة مالیـین ، فإذا زادد القرض وحدة أو مجمـوع القـرض ومـا بذمـة المسـتثمر لایر فأقل

وما زاد عن ذلك یمـول  ،% من جملة التكالیف٧٥ثة مالیین األولى بنسبة الریال فتمول الث

   .% وتجمع في مبلغ واحد٥٠بنسبة 
 

على  %،٥بمعدل  زراعیة التنمیة ال على قرض من صندوقمن المخطط الحصول 

 علــــــى التجــــــاري القــــــرض تكلفــــــة احتســــــاب ســــــیتمأي ســــــنوات وبفتــــــرة ســــــماح ســــــنتین،  ١٠

  . سنتین سماح فترة مع سنوات ١٠ لمدة %٥ (نظیر رسوم المشورة والمتابعة اإلداریة)أساس
  

  التجاري القرض تكلفة
  

 تكلفة القرض رصید آخر المدة القسط السنوي رصید أول المدة بیان
 - 972,475 - 972,475 ولىاأل

 - 972,475 - 972,475 الثانیة
 48,624 875,228 97,248 972,475 الثالثة
 43,761 777,980 97,248 875,228 الرابعة
 38,899 680,733 97,248 777,980 الخامسة
 34,037 593,210 87,523 680,733 السادسة
 29,660 515,412 77,798 593,210 السابعة
 25,771 447,339 68,073 515,412 الثامنة
 22,367 388,018 59,321 447,339 التاسعة
 19,401 336,476 51,541 388,018 العاشرة

  

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

  هذه المؤشرات على اآلتي: لالمالیة واالقتصادیة، وتشتم دراسة وتحلیل بعض المؤشرات
  

  معدل التشغیل إلى اإلیرادات السنویة: •

یتناول هذا المؤشر توضیح العالقة النسبیة ما بین حجم تكـالیف التشـغیل السـنویة وحجـم اإلیـرادات 

شـــغیل الســنویة المرتقبـــة بالمشـــروع، حیـــث هــذا المؤشـــر یمكننـــا مـــن التعــرف علـــى حجـــم تكـــالیف الت

السنویة بالمقارنة مع حجم اإلیرادات السنویة بالمشروع، وبتطبیق ذلـك علـى جـداول التحلیـل المـالي 

  یتضح بأن معدل التشغیل السنوي في مقابل اإلیرادات المرتقبة بالمشروع هي كاآلتي:
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 معدل التشغیل إلي اإلیرادات
 (%) المعدل اإلیرادات السنویة للتشغیل التكالیف السنة

1 2,510,000 1,555,200 161% 
2 2,652,250 2,379,456 111% 
3 2,748,500 3,236,060 85% 
4 2,871,660 3,366,797 85% 
5 2,924,328 3,366,797 87% 
6 3,014,729 3,535,137 85% 
7 3,072,796 3,711,894 83% 
8 3,133,766 3,897,488 80% 
9 3,197,784 4,092,363 78% 
10 3,265,003 4,296,981 76% 

 %88 33,438,173 29,390,816 المتوسط

  معدل العائد السنوي إلى اإلیرادات: •

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

حیث أنه من خالل هذا المعدل یمكن التعرف على األرباح السنویة كنسبة مئویة  المرتقبة ،

ي اإلیـــرادات الســـنویة بالمشـــروع، وبتطبیـــق ذلـــك علـــى البیانـــات بجـــدول التحلیـــل مـــن إجمـــال

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

  المشروع هو كما یلي:

  معدل العائد السنوي إلي اإلیرادات

 (%) المعدل اإلیرادات الربح السنوي بعد الزكاة صافي السنة
1 -1,005,000 1,555,200 0% 
2 -317,693 2,379,456 -13% 
3 421,775 3,236,060 13% 
4 426,761 3,366,797 13% 
5 374,383 3,366,797 11% 
6 448,610 3,535,137 13% 
7 563,201 3,711,894 15% 
8 683,521 3,897,488 18% 
9 809,858 4,092,363 20% 
10 942,511 4,296,981 22% 

 %10 33,438,173 3,347,927 المتوسط
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  معدل العائد على االستثمار: •

یوضــح هـــذا المعــدل حجـــم الربحیـــة الصــافیة للمشـــروع بالمقارنــة مـــع حجـــم االســتثمار الكلـــي وذلـــك 

خــالل فتــرة العشــر ســنوات األولــى مــن عمــر المشــروع (وهــي الفتــرة المشــمولة فــي التحلیــل المــالي) 

یــق قســمة متوســط العائــد الســنوي علــى إجمــالي االســتثمارات. ویــتم اســتخراج هــذا المعــدل عــن طر 

  االستثمار خالل سنوات المشروع. على وفیما یلي تطور العائد السنوي

 معدل العائد علي االستثمار
 (%) المعدل االستثمار إجمالي الربح السنوي بعد الزكاة صافي السنة

1 -1,005,000 2,234,751 -45% 
2 -317,693 1,917,058 -17% 
3 421,775 2,192,962 19% 
4 426,761 2,478,715 17% 
5 374,383 2,716,951 14% 
6 448,610 2,699,727 17% 
7 563,201 3,136,020 18% 
8 683,521 3,696,523 18% 
9 809,858 4,386,766 18% 

10 942,511 5,212,629 18% 
 %11 30,672,103 3,347,927 المتوسط

 

  على المساهمین :العائد البسیط  •

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

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

النظـــام المعمـــول بـــه فـــي الشـــركات، وبتطبیـــق ذلـــك علـــى جـــداول التحلیـــل المـــالي للمشـــروع 

  دل العائد على األصول الثابتة خالل العشر سنوات األولى كما یلي:أن معیتضح 

  العائد علي المساھمین

 (%) المعدل رأس المال المدفوع الزكاة صافي الربح السنوي بعد السنة
1 -1,005,000 1,369,801 -73% 
2 -317,693 1,369,801 -23% 
3 421,775 2,342,276 18% 
4 426,761 6,612,742 6% 
5 374,383 6,612,742 6% 
6 448,610 6,612,742 7% 
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 (%) المعدل رأس المال المدفوع الزكاة صافي الربح السنوي بعد السنة
7 563,201 6,612,742 9% 
8 683,521 6,612,742 10% 
9 809,858 6,612,742 12% 

10 942,511 6,612,742 14% 
 %1- 2,379,456 3,347,927 المتوسط

  معدل العائد الداخلي والقیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة: •

ي للمشــروع عائــد الفرصــة البدیلــة عنــدما تتســاوى التــدفقات النقدیــة یمثــل العائــد الــداخل

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 

 العائد الداخلي والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة
 التدفقات النقدیة السنة

 2,342,276- رأس المال
1 729,026 
2 775,558 
3 1,415,687 
4 2,065,665 
5 2,668,126 
6 1,892,177 
7 2,727,795 
8 3,687,623 
9 4,777,191 
10 6,002,379 

 IRR 55.5% الداخلي معدل العائد
 10,564,530 الحالیة صافي القیمة

 

  فترة استرداد المال المستثمر(المدفوع): •

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

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

  .سنوات ٤نحو 
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v : النتائج والتوصيات  
  تشیر النتائج إلى ما یلي :

 (%) نسبة مئویة ملخص المؤشرات المالیة واالقتصادیة

 ١٠السنة ٩السنة ٨السنة ٧السنة ٦السنة ٥السنة ٤السنة ٣السنة ٢السنة ١السنة المتوسط المؤشر
نفقات التشغیل إلى  معدل

 %76 %78 %80 %83 %85 %87 %85 %85 %111 %161 %88 اإلیرادات
 %22 %20 %18 %15 %13 %11 %13 %13 %13- %0 %10 العائد إلى اإلیرادات معدل
 %18 %18 %18 %18 %17 %14 %17 %19 %17- %45- %11 العائد إلى االستثمار معدل

العائد إلى حقوق  معدل
 %14 %12 %10 %9 %7 %6 %6 %18 %23- %73- %1- المساھمین
  

%، بالمقارنة بتكلفه الفرصة البدیلة لرأس ٥٥,٥الى أن معدل العائد الداخلى یبلغ حو  •

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

 الداخلى للمشروع یفوق تكلفة رأس المال البدیلة.

 في ظلتعتبر فترة جیدة جدا  سنوات ٤أن فترة االسترداد بالمشروع التى تبلغ حوالى  •

 یواجهها المشروع. التي المخاطر المنخفضة

ن فترات تشغیله التى تم المشروع أى اختناقات فى السیولة سواء أیا م هال یواج •

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

        

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

ــدائم  یر فــرص عمــلبتــوف االجتماعیــة والقــدرة التــى یمكــن أن یضــیفها لتحقیــق الهــدف ال

 ، وتعظــیم النمــو فــى القطــاعالتمــور وصــناعاتها التحویلیــة إنتــاجاالرتقــاء ب فــيللمملكــة 

 نوصى بقبوله ودعمه. الزراعي الهام بالمملكة. لذلك

    



  
 

  
- ٣١ -  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  

ملشروع مصنع إنتاج اخلل من التمورالقوائم املالية 
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  ) بيان األرباح واخلسائر١جدول (

 السنة الرابعة  السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات البیان
السنة 

 الخامسة 
السنة 
 السنة التاسعة  السنة الثامنة السنة السابعة السادسة

السنة 
 العاشرة

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %75 %50 معدل التشغیل
 4,296,981 4,092,363 3,897,488 3,711,894 3,535,137 3,366,797 3,366,797 3,236,060 2,379,456 1,555,200 3,110,400 راداتإجمالي اإلی

 3,330,303 3,261,740 3,196,441 3,134,252 3,075,024 2,982,815 2,929,093 2,803,470 2,705,295 2,560,200 2,803,470 إجمالي تكالیف التشغیل
لربح من النشاط ھامش ا

 306,930 الرئیسي
-

1,005,000 -325,839 432,590 437,704 383,982 460,113 577,642 701,047 830,623 966,678 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0     مكاسب بیع أصول ثابتة

 306,930 صافي الربح قبل الزكاة 
-

1,005,000 -325,839 432,590 437,704 383,982 460,113 577,642 701,047 830,623 966,678 

   صافي) ٢٫٥الزكاة (%
                

    -    
              

8,146- 
             

10,815  
             

10,943  
               

9,600  
             

11,503  
             

14,441  
             

17,526  
             

20,766  
             

24,167  
صافي الربح بعد 

 306,930 الضرائب 
-

1,005,000 -317,693 421,775 426,761 374,383 448,610 563,201 683,521 809,858 942,511 
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  ) بيان التدفقات النقدية٢جدول (

 البیان
 السنة العاشرة السنة التاسعة السنة الثامنة لسابعةالسنة ا السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات

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

 4,777,191 3,687,623 2,727,795 1,892,177 2,668,126 2,065,665 1,415,687 775,558 729,026 0  رصید النقدیة اول الفترة            التدفقات النقدیة الداخلة
 966,678 830,623 701,047 577,642 460,113 383,982 437,704 432,590 325,839- 1,005,000-  صافي الربح قبل الزكاة

 399,325 399,325 399,325 399,325 399,325 364,225 364,225 364,225 364,225 364,225  االستھالك
 1,366,003 1,229,948 1,100,372 976,967 859,438 748,207 801,929 796,815 38,386 640,775-  مجموع الدخل النقدي

قیمة رأس المال المدفوع 
 0 0 0 0 0 0 0 0 2,342,276  أول المدة

  قیمة القرض  أول المدة
           

972,475    
إجمالي التدفق  النقدي 

 6,143,194 4,917,571 3,828,167 2,869,144 3,527,564 2,813,872 2,217,616 1,572,373 767,412 2,673,976  المتاح
      التدفقات النقدیة الخارجة
 97,248 97,248 97,248 97,248 97,248 97,248 97,248 97,248    قسط القرض الحكومي
 19,401 22,367 25,771 29,660 34,037 38,899 43,761 48,624    مصروفات القرض

 0 0 0 1,492,600 0 0 0 0 1,944,950  ابتةشراء األصول الث
 24,167 20,766 17,526 14,441 11,503 9,600 10,943 10,815 8,146- 0  الزكاة

إجمالي التدفق النقدي 
 140,815 140,380 140,544 141,349 1,635,387 145,746 151,951 156,686 8,146- 1,944,950  الخارج

الرصید النقدي آخر 
 6,002,379 4,777,191 3,687,623 2,727,795 1,892,177 2,668,126 2,065,665 1,415,687 775,558 729,026  الفترة
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  ) امليزانيات اخلتامية٣جدول (

 السنة الرابعة  السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات البیان
السنة 

 الخامسة 
السنة 
 السنة العاشرة السنة التاسعة  السنة الثامنة السنة السابعة السادسة

 %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   ف التأسیستكالی
 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000   تكالیف التمدیدات األساسیة

 685,500 685,500 685,500 685,500 685,500 685,500 685,500 685,500 685,500 685,500   تكالیف اآلالت والمعدات
 58,050 58,050 58,050 58,050 58,050 58,050 58,050 58,050 58,050 58,050   تكالیف التجھیزات المكتبیة

 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000   وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000   مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 1,869,950 1,869,950 1,869,950 1,869,950 1,869,950 1,869,950 1,869,950 1,869,950 1,869,950 1,869,950   إجمالي األصول الثابتة
 2,659,700 2,260,375 1,861,050 1,461,725 1,062,400 1,821,125 1,456,900 1,092,675 728,450 364,225    مجمع االستھالك

 789,750- 390,425- 8,900 408,225 807,550 48,825 413,050 777,275 1,141,500 1,505,725   صافي األصول الثابتة
         األصول المتداولة

 6,002,379 4,777,191 3,687,623 2,727,795 1,892,177 2,668,126 2,065,665 1,415,687 775,558 729,026   لمدة  الرصید التقدي آخر ا
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   أخري

 6,002,379 4,777,191 3,687,623 2,727,795 1,892,177 2,668,126 2,065,665 1,415,687 775,558 729,026   إجمالي األصول المتداولة
 5,212,629 4,386,766 3,696,523 3,136,020 2,699,727 2,716,951 2,478,715 2,192,962 1,917,058 2,234,751   إجمالي االصول
                       االلتزامات وحقوق الملكیة 

 97,248 97,248 97,248 97,248 97,248 97,248 97,248 97,248 0 0   االلتزامات قصیرة األجل
       لتزامات طویلة األجلاال

 194,495 291,743 388,990 486,238 583,485 680,733 777,980 875,228 972,475 972,475   االلتزامات طویلة األجل
 194,495 291,743 388,990 486,238 583,485 680,733 777,980 875,228 972,475 972,475   إجمالي االلتزامات طویلة األجل

 291,743 388,990 486,238 583,485 680,733 777,980 875,228 972,475 972,475 972,475   مالي االلتزاماتإج
         حقوق الملكیة 

 2,333,276 2,333,276 2,333,276 2,333,276 2,333,276 2,333,276 2,333,276 2,333,276 2,333,276 2,342,276   رأس المال المدفوع
 2,405,416 1,595,559 912,037 348,836 99,774- 474,156- 900,918- 1,322,693- 1,005,000- 0   ح والخسائر المرحلة أول الفترةاألربا

 942,511 809,858 683,521 563,201 448,610 374,383 426,761 421,775 317,693- 1,005,000-   صافي ربح الفترة
 5,681,203 4,738,692 3,928,835 3,245,314 2,682,113 2,233,503 1,859,120 1,432,359 1,010,583 1,337,276   إجمالي حقوق الملكیة 

 5,972,946 5,127,682 4,415,072 3,828,799 3,362,845 3,011,483 2,734,347 2,404,834 1,983,058 2,309,751   إجمالي اإللتزامات والحقوق
 760,317- 740,916- 718,549- 692,779- 663,118- 294,532- 255,633- 211,871- 66,000- 75,000- ٠ میزان التوازن
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