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  الدراسة الفنية ملشروع مصنع إنتاج السكر السائل من التمور

  متهيد :
إنتاج السكر السائل  إلنشاء الفنیة یسعى هذا الجزء من الدراسة إلى بحث الجدوى

مدى القدرة على تنفیذ المشروع من الناحیة الفنیة. تحدید إلى هدف یوهو  ،من التمور

  هل یمكن تنفیذ المشروع الجدید من الناحیة الفنیة ؟ :الدراسة تساؤال یتمثل فيوتطرح 

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

وبالتالي،  لهندسیة والفنیة التالیة للمشروع،ت اإلى أهمیتها في تحدید كیف تسیر المخططا

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
الدراسة، إلى استعراض مكونات أو عناصر المشروع التي یهدف هذا الجزء من 

كما تتضمن هذه الدراسة تحدیدًا ألقسام  ،أداء مختلف الوظائف المطلوبة منهتمكنه من 

  المشروع.

  للمشروع: ةاإلنتاجي العملياتمواصفات      ٣/٢
  

  أوًال: أهم الجوانب الفنیة إلنتاج السكر السائل من التمر:

  وصف المنتج: -أ 

لسكر السائل عبارة عن محلول سكري مركز كثیف القوام أبیض اللون وحلو المذاق وخالي من ا

االمالح المعدنیة والروائح، ویتمیز السكر السائل المنتج من التمور بدرجة عالیة من النقاوة، 

الشیكوالته، كما یتم و وبنكهة ممیزة، حیث یستخدم في الصناعات الغذائیة مثل الحلویات 

  لیل الطبیة .اه في تصنیع المحاستخدام
  

  : السكر السائل من التمرمراحل إنتاج  -ب 

تعتمد اعتمادًا كلیًا على خطوات إنتاج الدبس من التمور من التمر إن عملیة إنتاج السكر السائل 

زالة النوى والمعاملة الكیمیائیة أو األنزیمیة للتخلص من  من حیث عملیة االستخالص والترشیح وإ
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، وتتمثل المالمح العالقة مثل المواد البكتینیة والسلیلوزیة والبروتینیة، وأي شوائب أخرىالمواد 

  العامة لمراحل انتاج السكر السائل من التمر في التالي : 

  من التمر من خالل خط إنتاج العصیر. على عصیر سكري عالي النقاوة الحصول .١

الراتنج المحرض والتي تحتوي على  مبادالت األیونیةوحدة الهذا العصیر عبر  یتم إمرار .٢

  . للتخلص من كافة العناصر الموجبة والسالبةالداكن، وكذلك  للتخلص من اللون

على  للحصول VACCUM EVAPORALERمبخر فاكیومي تركیز العصیر من خالل  .٣

 السكر السائل. 
  

ر التمر من وألن فكرة تصنیع السكر السائل من التمر تعتمد على ارتفاع نسبة ما یحتویه عصی

  سكریات، هناك خطوات محددة لصناعة السكر السائل من التمر تتمثل في اآلتي : 

 PHدرجة مئویة، وتعدیل درجة  ٩٠-٨٠تسخین عصیر التمر لتصل درجة الحرارة إلى  •

من خالل إضافة محلول مثل هیدروكسید الكالسیوم، ثم ترك العصیر  ٨,٨لتصل إلى 

ساعة بهدف ترسیب البروتینات  ٢٤فضة لمدة لیبرد ویحفظ في درجة حرارة منخ

Sedimentation  وتحمل معها المواد البكتینیة في صورة بكتات كالسیوم والتي ،

تترسب أسفل الخزان وتخرج من فتحة خاصة ( أو یتم سحب العصیر الرائق من أعلى 

 الخزان) .

ة حمض % ثم تعادل الحموضة بإضاف ٠,٤ – ٠,٢إضافة فوسفات الكالسیوم بنسبة  •

 درجة . ٥,٦ – ٥,٤) لتصل إلى PHالستریك وضبط درجة الحموضة (

 یمرر المستخلص على جهاز طرد مركزي بهدف إجراء عملیة الترویق والتصفیة .  •

 Ionتتم عملیة قصر اللون من خالل إمرار المستخلص داخل مبادالت أیونیة •

Exchangers  . 

ریغ هوائي للمحافظة على لون یركز المستخلص أو العصیر األبیض اللون تحت تف •

 بركس، ثم یعبأ المنتج في عبوات مناسبة .  ٧٥السكر الناتج حتى یصل التركیز إلى 
  

تعتمد في نجاحها على عدة عملیة إنتاج السكر السائل ومن األهمیة بمكان التأكید على أن 

حیث اللون  عوامل تتعلق بدقة العملیة التصنیعیة النتاج سائل سكري مطابق للمواصفات من

  والكثافة والتركیز، وغیرها، ومن أهم هذه العوامل اآلتي : 

  . دقة العملیات من حیث الحرارة •

  الالزم إلتمام كل مرحلة. الوقت •
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  .PHالـ  درجة •

 أثناء العملیة التصنیعیة .  والتهویةحجم األكسجین  •

  غیرها من العوامل األخرى. •
  

  :اإلنتاجیة  -ج 

السكر السائل من التمر، إال أنه یفضل افها المختلفة صالحة إلنتاج من المعلوم أن التمور بأصن

لعصیر التمر اإلنتاجیة ویبلغ متوسط ، ناف التي تزید فیها نسبة السكراستخدام بعض األص

  تمور.من الطن  كجم سائل سكري لكل ٨٠٠حوالي
  

  ئل من التمر:ثانیًا: التكالیف االستثماریة والتشغیلیة لمصنع (أو خط) إنتاج السكر السا

 ٢م ٢٠٠(بواقع  ٢م٦٠٠یحتاج مصنع (أو خط) إنتاج السكر السائل من التمر مبنى مساحته 

لألعمال اإلداریة والتخزین)، وبطاقة  ٢م٣٠٠فراغات، وحوالي  ٢م١٠٠لخط اإلنتاج، وحوالي 

ت العملیات اإلنتاجیة والمعدایوضح  التاليجدول طن سكر سائل كل یومین عمل، وال ٤انتاجیة 

  السكر السائل من التمور.  إلنتاج واآلالت التي تستخدم
  السكر السائل من التمور إلنتاج العملیات اإلنتاجیة والمعدات واآلالت التي تستخدم

  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة اإلنتاجیة

استقبال وتجهیز 

  التمور

استقبال التمور 

وتجهیزها وغسلها 

لعملیة استخراج 

  عصیر التمر

وحدة االستقبال والغسیل مصنوعة من ستانلس ستیل عالي الجودة من  •

م ١,٥م عرض * ١م  طول * ٦)، أبعادها في حدود ٣٠٤نوعیة (

 ارتفاع.

توربین  ٤فولت، مع وجود  ٣٨٠حصان  ٢،٥تحتاج محرك في حدود  •

 هواء قوة كل توربین ا حصان .

 APV.Cني مودیل بها ناقل شبكي معد •

  مضخات ( للماء والكلور، ماء فقط ، ماء وجلوكوز ) . ٣تحتوى على  •

نقل الثمار من وحدة 

االستقبال الى وحدة 

التسخین والمعاملة  

  الحراریة

  

من خالل سیر ناقل جلدي  لنقل للمنتج  بین مرحلتي االستقبال والتجهیز 

  فولت ٣٨٠حصان  ١ال یلصق ومزود بحوض استقبال ومحرك قوة 

التسخین والمعاملة 

  الحراریة للثمار

المعالجة الحراریة 

للثمار من خالل 

غرفة محكمة الغلق 

بها فتحات لدخول 

  البخار الساخن 

من خالل وحدة للتسخین والمعاملة الحراریة تتمثل أهم مواصفاتها الفنیة  •

 في اآلتي :

Ø م ارتفاع .١,٥سم عرض * ٧٥مطول *١,٥الوحدة  أبعاد  

Ø زودة بسیر ناقل شبكي مودیل الغرفة مapv.c  ٣ومزودة ب 

  فولت . ٣٨٠حصان،  ١محركات قوة كل محرك 
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  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة اإلنتاجیة

نقل المنتج من وحدة 

للتسخین والمعاملة 

الحراریة إلى وحدة 

استخالص المادة 

  السكریة

  

من خالل سیر ناقل جلدي  لنقل المنتج  بین مرحلتة التسخین والمعاملة 

لعصیر والمادة السكریة، وال یلصق الحراریة، وبین مرحلة استخالص ا

حصان  ٢بالمنتج المصنع، ومزود بحوض استقبال معدني ومحرك قوة 

  فولت ٣٨٠

وحدة استخالص 

  المادة السكریة

تعتبر الوحدة الرئیسیة 

لخط االنتاج وفیها یتم 

  استخالص العصیر

من خالل وحدة استخالص المادة السكریة، وتتمثل أهم مواصفاتها  •

  آلتي :الفنیة في ا

Ø  م ارتفاع ١,٥سم عرض * ٧٥م طول  * ١,٣مساحتها  

Ø  سم* ٤٠سم، واسطوانة عزل معدنیة مساحتها  ٨بها حلزون للرفع

  مم .٤سم،  مثقوبة بثقوب قطرها   ٣٥

Ø  فولت . ٣٨٠حصان،  ١مزودة بمحرك دفع قوة  

Ø  فولت . ٣٨٠حصان،  ١٠مزودة بمحرك عزل بقوة  

Ø  ت .فول ٣٨٠حصان  ١/٢مزودة بمحك لفظ قوة  

نقل المنتج من وحدة 

استخالص المادة 

السكریة الى وحدة 

  الخلط والتجنیس

  

م قابل للصق ٢سم بارتفاع ٤٠سم* عرض ٣٠٠سیر جلدي ناقل بطول 

لتثبیت خالصة التمر عند النقل لمرحلة الخلط والتجنیس مزود بمحرك قوة 

  فولت . ٣٨٠حصان  ٢

وحدة الخلط 

  والتجنیس
  خلط السائل وتجنیسه

مم مزودة برفاس معدني مزود بشفرات ومبدل تجانس ٤انة بسمك اسطو  •

سم ١٧٧سم، وارتفاعها ١١٠لالسطوانة، وذلك  لتجنیس السائل، قطرها 

  ( بدون المحرك وقواعد التثبیت)

یوجد بها فتحة دخول بخار لرفع درجة حرارة السائل اثناء الخلط  •

  واإلذابة لسهولة عملیة التجنیس .

  وكمیة المیاه .حساس للحرارة  ٢عدد  •

  حصان لضخ المیاه . ٣/٤مضخة بقوة  ١عدد  •

  فولت ٣٨٠حصان  ٥محرك بقوة  ١عدد  •

مرحلة التصفیة 

وترویق السائل 

  السكري

عزل االلیاف عن 

السائل السكري 

وتصفیته وترویقه 

وترسیب البروتینات 

  وتستمر لمدة یوم

سم ارتفاع، ٧٥سم عرض*  ٤٠سم طول * ١٧٥بعاده أجهاز تصفیة  •

میكرون مساحة اللوح  ٢٠٠نوع من المعدن ومزود بالواح تصفیة مص

  سم . ٤٠*٤٠الواحد 

بار لسحب السائل  ١٢حصان وضغط  ٧,٥مضخة بقوة  ١عدد  •

  وضخه في وحدة التصفیة .

بار یعمل بضغط الزیت لتثبیت الواح التصفیة  ٢٥ضاغط بستون بقوة  •

  ثناء الحقن .أونع تراجع السائل 
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  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة اإلنتاجیة

انلس لتجمیع العصیر المصفى مزود حوض عصر مصنع من است •

  بمبرد لتبرید العصیر بهدف ترسیب البروتینات .

  عملیة التبادل االیوني

التخلص من اللون 

العناصر و  الداكن

  الموجبة والسالبة

وحدة المبادالت األیونیة والتي تحتوى على الراتنج المحرض للتخلص من 

  لموجبة والسالبة . اللون الداكن، وكذلك للتخلص من كافة العناصر ا

مرحلة تركیز وتكثیف 

السائل السكري ونزع 

الرطوبة باستخدام 

الحرارة والضغط 

  المرتفع (فاكیوم)

للوصول لمواصفات 

منتج السكر السائل 

  المرغوبة

انلس تاسطوانة مزدوجة تتحمل الضغط والحرارة مصنوعة من االس •

وارتفاع  سم،١٢٠مم قطر خارجي٥ ) سمك ٣٠٤( نوعیة  عالیة الجودة

سم، وتحتوى على  ١٢٥سم، وارنفاع ١٠٠سم، وقطر داخلي ١٣٠

  اآلتي : 

Ø  أنش ستانلس ستیل لتظیف االسطوانة بعد االنتهاء  ١فوهة للماء

  من التركیز والتعبئة

Ø لدفول البخار، واحدة لخروجه ) ٢أنش (  ١,٥فوهة بخار  ٣  

Ø أنش (واحدة لخول السائل قبل التركیز  ١,٥فوهة سائل  ٢

  لخروجه بعد التركیز) . خرىواأل

Ø  ٢حساس للحرارة والضغط المرتفع والضغط المنخفض و  ٥عدد 

  مان .أصمام 

Ø فولت لغسیل الفاكیوم بعد  ٣٨٠حصان  ١/٢مضخة ماء بقوة  ١

  نهایة العمل .

Ø فولت لشفط الهواء . ٣٨٠حصان  ٧,٥مضخة شفط بقوة  ١  

Ø فولت لشفط البخار . ٣٨٠حصان  ٢مضخة شفط بقوة  ١  

Ø فولت لشفط الدبس . ٣٨٠حصان  ٢خة شفط بقوة مض ١  

Ø رفاس معدني مزود بشفرات ومبدل تجانس ألجزاء األسطوانة . ١  

Ø فولت . ٣٨٠حصان  ٥محرك بقوة  ١  

مرحلة التجمیع 

  واالعداد للتعبئة

تجمیع المنتج 

والمحافظة على درجة 

  حرارته وتجهیزه للتعبئة

ر السائل مزودة آلة تعبئة نصف آلیة مصممة على مبدأ حقن السك •

  بصمامات مواصفتها كالتالي :

Ø سم ارتفاع (بدون قواعد  ٦٠سم عرض *  ٥٠سم طول* ١٠٠

  التثبیت)

Ø  عبوة / دقیقة لكل آلة . ٢سرعتها  

Ø  كجم .١حجم التعبئة  

Ø  ٢عدد األلیان  

Ø  لكل آلة ٢مآخذ بواقع  ٤عدد اآلخذ  
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  :التقسيم الفني للمساحات باملشروع   ٣/٤
حیــث أخــذ كــل قســم وظیفــة  ،إلــى عــدد مــن الوحــدات الرئیســیة یــافن صــنعتــم تقســیم الم

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

  :حسب المواصفات المعمول بها في المشاریع المماثلة  الرئیسیة

Ø لخط االنتاج ٢م ٢٠٠.  

Ø لألعمال االداریة والتخزین ٢م ٣٠٠.  

Ø فراغات ٢م١٠٠.  
  حدات المشروع الرئیسیةو

  )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  –یة والسالمة الصناع

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

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

 .هرأش

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

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

 .)غرفة تبدیل المالبس –صالة للطعام 

Ø یتضمن مبنى اإلدارة المكاتب التي تخدم المصنع. 

Ø هربائیة تشمل غرفة الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض وغرفة أعمال التغذیة بالطاقة الك

 .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

 .الطرق الرئیسیة مع

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     

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

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

ومن المتوقع أن تصل تكلفة الرسوم والتراخیص خالل المراحل الثالثة  ،یاً شهر المربع 

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

وعلیه، فإن تكلفة الحصول على الترخیص واألرض  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
  وتوزع على النحو التالي :ألف لایر  ٥٠٠تقدر تكالیف البناء والتأسیس للمصنع بنحو 

 اإلجمالي تكلفة المتر المساحة الوحدة

 160,000 800 200 صاالت اإلنتاج
المبنى االداري 
 300,000 1,000 300 والمستودعات

 40,000 400 100 مداخلالفراغات وال
 500,000  600 اإلجمالي

  :(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 

تكییــف التمدیــدات أیضــا  یشــمل هــذا البنــدو  ،مخــزن واالســتقبال مــن كافــة النــواحيیــة والاإلدار 

  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 بیةأعمال جان 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
والمعدات الالزمة لتأسیس مثل هذا المشروع بناًء على  لآلالتتقدر التكلفة اإلجمالیة 

  عن الشركات الموردة وأیضا المشاریع المماثلة، كما هي موضحة في الجدول التالي :المعلومات 

  تكالیف اآلالت والمعدات
 إجمالي التكلفة تكلفة الوحدة العدد البند (األصل)

التمر یحتوى على  السكر السائل من خط متكامل إلنتاج 

 العدید من وحدات التصنیع
1 680,000 680,000 

 20,000 20,000 1 خط االنتاجوحدة تحكم آلي ب
 15,000 15,000 1 أدوات قیاس لمراقبة جودة المنتج أثناء التصنیع

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

 125,000 125,000 1 مبردات لتخزین المنتج
 50,000 50,000 1 معدات أخرى متنوعة

 893,500 اإلجمالي
  

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

ـــة، كمـــا هـــي موضـــحة فـــي  بنـــاًء علـــى المعلومـــات عـــن الشـــركات المـــوردة وأیضـــا المشـــاریع المماثل
  الجدول التالي :

  كتبیة واإلداریةالتجھیزات الم
 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
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  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 میةالك 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
  :التاليالجدول  فيقدرت مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل الالزمة للمشروع كما هي 

  لتأسیس وما قبل التشغیلمصاریف ا
 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

  بت للمشروع:إمجايل رأس املال الثا     ٣/٦
وفـــــق التقـــــدیرات الســـــابقة للبنـــــود أعـــــاله فـــــإن رأس المـــــال الثابـــــت لألصـــــول الثابتـــــة شـــــامًال 

  مصاریف ما قبل التأسیس یوزع كما یلي:

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.1 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 20.5 500,000 تكالیف التأسیس

 14.3 350,000 ت األساسیةتكالیف التمدیدا
 36.6 893,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 8.8 215,500 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 15.2 370,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.5 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 2,440,400 اإلجمالي
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  : مستلزمات التشغيل السنوية  ٣/٧

  :كلفة استئجار املوقع ت  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 إیجار الموقع ت

  الالزمة للتشغيل: اخلامت املشروع من املواد احتياجا  ٣/٧/٢
طـن سـكر سـائل فـي  ٤طـن ثمـار  كـل یـومین النتـاج  ٥(تحسب تكلفة الخامـات بنـاء علـى 

یــوم فــي الشــهر ولمــدة  ٢٠التشــغیلة الواحــدة والتــي تســتمر لیــومین عمــل )، والمصــنع یعمــل 

ــوق فـــإن احتیاجــــات المشـــروع مــــو  ،شـــهر ١٢ ــواد حســــب المعلومـــات المجمعــــة مـــن الســ ن مــ

  التالي:كما هي مفصلة حسب الجدول  التشغیل الخام األولیة
  

  الالزمة للمشروع تكلفة المواد الخام

 تكلفة الطن الكمیة الشهریة البند
إجمالي التكلفة 

 الشهریة

إجمالي التكلفة 

 السنویة

تمور طازجة غیر مرتفعة الجودة، نسبة الرطوبة 

 %٨٠-٧٥نسبة السكریات ، و %٢٠
 2,400,000 200,000 4,000 اطن شهری ٥٠

اضافات للعملیة التصنیعیة مثل السكر( في حالة 

 انخاض نسبة السكر في الثمار)، وغیرها
 180,000 15,000 3,000 طن شهریا ٥

حمض ستریك وبكتین وغیرها من اإلضافات الخاصة 

 بمنتج مربى التمور
 157,500 13,125 2,625 طن شهریا ٥

س ملصق علیها جمیع عبوات تعبئة لمنتج الدب

   البیانات المطلوبة
10,000 120,000 

مستلزمات انتاج اخرى مثل مالبس للعمال للعمال، 

   وقفازات ومطهرات وغیرها .
5,000 60,000 

 2,917,500 اإلجمالي
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  :املصاريف والنفقات اإلدارية للمشروع   ٣/٧/٣
  تقدر المصاریف اإلداریة للمشروع على النحو التالي :

  النفقات والمصاریف اإلداریة الالزمة للمشروع
 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

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

وتقــدر ، فــرداً ) ٣٠( حیــث یتضــح أن مجمــوع العمالــة الالزمــة یصــل عــددها إلــى المشــروع،

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

  :    على النحو التالي )% من إجمـــالي الرواتب١٠بواقع  ،..

  العمالة الالزمة للمشروع وتكلفتھا

 العدد الوظیفة
الراتب 

 الشهري

إجمالي الرواتب 

 الشهریة

إجمالي الرواتب 

 السنویة

 300,000 25,000 25,000 1 مدیر المصنع
وظائف إداریة 

 480,000 40,000 8,000 5 وتسویقیة

 480,000 40,000 10,000 4 مھندس إنتاج
 144,000 12,000 4,000 3 سائقین

 576,000 48,000 4,000 12 عمالة فنیة
 240,000 20,000 4,000 5 حارس أمن

 2,220,000 185,000  30 اإلجمالي
 222,000 18,500   % بدالت ومزایا أخرى١٠+

 2,442,000 203,500   اإلجمالي
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  : املنافع العامة تكاليف  ٣/٧/٥
  على النحو التالي : إجمالي تكلفة المنافع العامة السنویة للمشروعیقدر 

 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
  تكالیف الصیانة السنویة الالزمة للمشروع كما هي موضحة في الجدول التالي: تبلغ

  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 تكالیف التمدیدات األساسیة

 2.5 22,338 5 44,675 893,500 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)

  53,915  109,450  اإلجمالي
 163,365  مالي الكلياإلج

  

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

  الكامل، توزع كما في الجدول التالي:

  عند التشغیل الكامل السنویة للمشروع التشغیل تكالیفإجمالي 
 القیمة بیان

 2,442,000 تكالیف األجور والرواتب
 2,617,500 خامات ومستلزمات التشغیل

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

 163,365 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 5,469,865 اإلجمالي
  

  : تقدير اإليرادات السنوية للمشروع   ٢/٨
سیتدرج في الطاقة اإلنتاجیة  صنعأن الم المماثلة، نفترض نعصاحسب الخبرات بالم

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

  .الكامل في السنة الثالثة
  

 عدد الوحدات المنتجة في الشهر المنتج

 سكر سائل

 طن سكر سائل لكل تشغیلة ٤

منهم یوم لتجهیز العصیر وترسیب البروتینات وترویقه ویوم  ( التشغیلة تحتاج یومین

لتعریض العصیر للتركیز من خالل جهاز الفاكیوم للوصول للمواصفات المطلوبة 

 للسكر السائل )

 طن سكر في الشهر ٤٠بواقع 

نواتج وبقایا 

العملیات التصنیعیة 

من نوى وقشور 

 وغیرها

 ة للتصنیعكجم لكل طن من التمور الالزم ٥٠بواقع 

 كجم لكل تشغیلة ٢٠٠اي حوالي 

 ( التشغیلة تستمر یومین )

 طن كل شهر ٢أي حوالي 

  
  للمشروع المقترح المقترحة اإلیرادات

كمیات البیع  بیان
 الشھریة

قیمة المبیعات  قیمة بیع الطن
 الشھریة

 قیمة المبیعات السنویة

           12500 طن ٤٠ حجم المبیعات
500,000  

       6,000,000  

إیرادات أخرى من بیع 
 مخلفات

             10000 طن ٤
40,000  

          480,000  

  6,480,000        اإلجمالي
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  التمور السكر السائل من الدراسة املالية ملصنع إنتاج
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  مقدمة : ٤/١
 مصنعتبار الجدوى المالیة إلقامة یتمثل الهدف الرئیسي من الدراسة المالیة في اخ

  بأجزائه ومكوناته المشار إلیها في الدراسة الفنیة.   رو التم السكر السائل من إلنتاج

  افرتاضات تقدير التكاليف االستثمارية : ٤/٢
  مصنع إلنتاج السكر السائل من التمورلقد تم تقدیر التكالیف االستثماریة إلنشاء 

% ١االعتبار  فيمع األخذ  م،٢٠١٨عام  مارسخالل شهر  بناء على األسعار السائدة

من النفقات الثابتة، بحیث تقابل االحتیاجات   Contingencyنفقات إضافیة احتمالیة 

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

 إلنتاج السكر السائل منمصنع ء وبما یتناسب مع المتطلبات والمعاییر النموذجیة إلنشا

من المستوى األول، مع تطبیق المعاییر المتعارف علیها لتأكید الجودة وحیازة  تمورال

  میزات تنافسیة تتعلق بتمیز منتجات 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 

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.1 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 20.5 500,000 تكالیف التأسیس

 14.3 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 36.6 893,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 8.8 215,500 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 15.2 370,000 لسیارات)وسائل النقل واالنتقال (ا

 3.5 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح
 100.0 2,440,400 اإلجمالي
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  تقدير رأس املال العامل:  ٤/٤/٢
، وهي  شهور ٣تعادل تشغیل  دورة ١نسبة رأس المال العامل الالزم للمشروع  بلغ

   ملیون لایر. ١,٤تقدر بنحو 

 اإلجمالي البیان
 5,469,865 لتشغیلیةإجمالي التكالیف ا

 شھور ٣ نسبة راس المال العامل
 1,367,466 إجمالي رأس المال العامل 

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

  مستثمر للمشروع:وفیما یلي تقدیر رأس المال ال ،المال الثابت ورأس المال العامل

  إجمالي رأس المال المستثمر
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.1 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 20.5 500,000 تكالیف التأسیس

 14.3 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 36.6 893,500 تكالیف اآلالت والمعدات

 8.8 215,500 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 15.2 370,000 لنقل واالنتقال (السیارات)وسائل ا

 3.5 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح
 100.0 2,440,400 إجمالي االصول الثابتة

 35.9 1,367,466 رأس المال العامل
 100.0 3,807,866 اإلجمالي

  

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

   % من رأس المال الثابت.٥٠االتجاه القتراض حوالي 

  : تكاليف التشغيل السنوية  ٤/٥

من مختلف ملیون لایر  ٥,٨بنحو إجمالي تكالیف التشغیل للمشروع  تم تقدیر

  ، وذلك كما یتضح من الجدول التالي :التي یحتاجها المشروع التشغیلمدخالت 
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  التشغیل السنویةتكالیف 
 القیمة بیان

 2,442,000 تكالیف األجور والرواتب
 2,617,500 خامات ومستلزمات التشغیل

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

 163,365 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 5,469,865 اإلجمالي

  كن تقسیم هذه التكالیف التشغیلیة إلى قسمین كما یلي :هذا ویم

  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
هذه التكالیف بالتشغیل وتعود لخدمات تقدم للغیر وتتزاید وتتناقص تبعًا ترتبط 

  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.   

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

  كما یتضح من الجدول التالي : اإلیراداتوقد قدرت هذه 



  
 

  
- ٢٠ -  

                  

  عند التشغیل الكامل للمشروع ةاإلیرادات السنویة المتوقع
كمیات البیع  بیان

 الشھریة
قیمة بیع 

 الطن
قیمة المبیعات 

 الشھریة
قیمة المبیعات 

 السنویة
           12500 طن ٤٠ حجم المبیعات

500,000  
       

6,000,000  
             10000 طن ٤ إیرادات أخرى من بیع مخلفات

40,000  
          

480,000  
        اإلجمالي

6,480,000  

  األولى للمصنع على النحو التالي : ویمكن استعراض اإلیرادات خالل السنوات العشر

 اإلیراد حسب نسب التشغیل إجمالي اإلیراد السنة
  10,052,607         10,052,607        السنة األولى
  10,052,607         10,052,607        السنة الثانیة
  10,052,607         10,052,607        السنة الثالثة
  10,052,607         10,052,607        السنة الرابعة
  10,052,607         10,052,607        السنة الخامسة
  10,052,607         10,052,607        السنة السادسة
  10,052,607         10,052,607        السنة السابعة
  10,052,607         10,052,607        السنة الثامنة

  10,052,607         10,052,607        اسعةالسنة الت
  10,052,607         10,052,607        السنة العاشرة

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

، فقــد تـــم افتــراض أن المشـــروع منـــتج مــن التمـــورالســـكر الســائل المتوقــع مـــن ارتفــاع اإلقبـــال علــى 

حتـى یصـل إلـى % للسـنة الثانیـة، ٧٥ثـم یصـل إلـى % في السنة األولـى، ٥٠سیبدأ بمعدل تشغیل 

  ، وذلك كما یتضح من الجدول التالي :الثالثةالتشغیل الكامل في السنة 

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

 التمویل الذاتي:  -أ 
% مـــن ٥٠وهـــو یمثـــل رأس المـــال المـــدفوع مـــن قبـــل صـــاحب المشـــروع ویقـــدر 

  إجمالي رأس المال الثابت.

  القرض التجاري:  -ب 

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

% ٣١,٤% مــن رأس المــال الثابــت، ونحــو ٥٠التنمیــة الزراعیــة) ویقــدر بنســبة 

  من إجمالي رأس المال.
  

 كما یلي : المشروع تمویل وعلیه یمكن استعراض مصادر

  مشروعال ویلمت مصادر
 النسبة القیمة مصادر التمویل

 68.0 2,587,666 تمویل ذاتي)رأس المال المدفوع (
 32.0 1,220,200 القرض الحكومي

 100.0 3,807,866 اإلجمالي
  

   :القروض تكلفة   ٤/٩/١
ویلها أحد المشاریع المتخصصة المسموح تم رو التم السكر السائل من یعتبر مصنع 

ــول هــــذه القــــروض بنســــبة و  مــــن صــــندوق التنمیــــة الزراعیــــة، % مــــن جملــــة تكــــالیف ٧٥تمــ

ع حســـب دراســـة البنـــك إذا كـــان القـــرض وحـــده أو كـــان مجمـــوع القـــرض ومـــا بذمـــة المشـــرو 

مـــة أو مجمـــوع القـــرض ومـــا بذ هالمســـتثمر ثالثـــة مالیـــین لایر فأقـــل، فـــإذا زادد القـــرض وحـــد

ــول الث المســـتثمر عـــن ثالثــــة مالیـــین لایر % مـــن جملــــة ٧٥ثــــة مالیـــین األولـــى بنســــبة الفتمـ

   .% وتجمع في مبلغ واحد٥٠التكالیف وما زاد عن ذلك یمول بنسبة 
 

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

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

 لمـدة سـماح فترة مع سنوات  ١٠دة لم %٥ (نظیر رسوم المشورة والمتابعة اإلداریة)أساس

  .  سنتین
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  التجاري القرض تكلفة
 تكلفة القرض رصید آخر المدة القسط السنوي رصید أول المدة بیان

 - 1,367,466 - 1,367,466 األولى
 - 1,367,466 - 1,367,466 الثانیة
 68,373 1,230,720 136,747 1,367,466 الثالثة
 61,536 1,086,473 144,247 1,230,720 الرابعة
 54,324 942,226 144,247 1,086,473 الخامسة
 47,111 797,980 144,247 942,226 السادسة
 39,899 653,733 144,247 797,980 السابعة
 32,687 509,487 144,247 653,733 الثامنة
 25,474 365,240 144,247 509,487 التاسعة
 18,262 220,993 144,247 365,240 العاشرة

  : للمشروع واالقتصاديةاملؤشرات املالية  ٤/١٠
وذلــك مــن خــالل دراســة  ،ول هــذا الجــزء تحلیــل الوضــع المــالي واالقتصــادي المتوقــع للمشــروعیتنــا

  هذه المؤشرات على اآلتي: لوتحلیل بعض المؤشرات المالیة واالقتصادیة، وتشتم

  معدل التشغیل إلى اإلیرادات السنویة: •

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

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

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

  ع هي كاآلتي:یتضح بأن معدل التشغیل السنوي في مقابل اإلیرادات المرتقبة بالمشرو 

 معدل التشغیل إلي اإلیرادات
 (%) المعدل اإلیرادات السنویة للتشغیل التكالیف السنة

1 5,231,395 3,240,000   
2 5,971,710 5,103,000 117% 
3 6,668,585 7,144,200 93% 
4 6,790,685 7,876,481 86% 
5 6,918,890 7,876,481 88% 
6 7,123,245 8,270,305 86% 
7 7,264,591 8,683,820 84% 
8 7,413,005 9,118,011 81% 
9 7,568,839 9,573,911 79% 

10 7,732,464 10,052,607 77% 
 %89 76,938,814 68,683,409 المتوسط
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  معدل العائد السنوي إلى اإلیرادات: •

نویة وحجم اإلیرادات السیوضح هذا المعدل العالقة النسبیة ما بین صافي األرباح السنویة 

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

من إجمالي اإلیرادات السنویة بالمشروع، وبتطبیق ذلك على البیانات بجدول التحلیل 

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

  یلي:المشروع هو كما 

  معدل العائد السنوي إلي اإلیرادات

 (%) المعدل اإلیرادات الربح السنوي بعد الزكاة صافي السنة

1 -1,991,395 3,240,000 0% 
2 -846,992 5,103,000 -17% 
3 333,687 7,144,200 5% 
4 926,232 7,876,481 12% 
5 798,732 7,876,481 10% 
6 979,480 8,270,305 12% 
7 1,242,088 8,683,820 14% 
8 1,517,827 9,118,011 17% 
9 1,807,354 9,573,911 19% 
10 2,111,356 10,052,607 21% 

 %9 76,938,814 6,878,369 المتوسط

  معدل العائد على االستثمار: •

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

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

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

  وفیما یلي تطور العائد السنوي االستثمار خالل سنوات المشروع.

 معدل العائد علي االستثمار

السنوي بعد الزكاةالربح  صافي السنة  (%) المعدل االستثمار إجمالي 
1 -1,991,395 3,098,938 -64% 
2 -846,992 2,251,945 -38% 
3 333,687 2,380,513 14% 
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السنوي بعد الزكاةالربح  صافي السنة  (%) المعدل االستثمار إجمالي 
4 926,232 3,100,962 30% 
5 798,732 3,701,124 22% 
6 979,480 4,062,546 24% 
7 1,242,088 5,120,488 24% 
8 1,517,827 6,461,383 23% 
9 1,807,354 8,099,015 22% 
10 2,111,356 10,047,863 21% 

 %14 48,324,777 6,878,369 المتوسط

  العائد البسیط على المساهمین : •

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

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

یـــل المـــالي للمشـــروع ، وبتطبیـــق ذلـــك علـــى جـــداول التحلالنظـــام المعمـــول بـــه فـــي الشـــركات

  أن معدل العائد على األصول الثابتة خالل العشر سنوات األولى كما یلي:المقترح یتضح 

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

1 -1,991,395 2,587,666 -77% 
2 -846,992 2,587,666 -33% 
3 333,687 3,807,866 9% 
4 926,232 6,612,742 14% 
5 798,732 6,612,742 12% 
6 979,480 6,612,742 15% 
7 1,242,088 6,612,742 19% 
8 1,517,827 6,612,742 23% 
9 1,807,354 6,612,742 27% 

10 2,111,356 6,612,742 32% 
 %4 5,103,000 6,878,369 المتوسط

  معدل العائد الداخلي والقیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة: •

یمثــل العائــد الــداخلي للمشــروع عائــد الفرصــة البدیلــة عنــدما تتســاوى التــدفقات النقدیــة 

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

 3,807,866- رأس المال
1 1,189,108 
2 787,685 
3 1,361,823 
4 2,527,842 
5 3,573,574 
6 3,014,806 
7 4,588,058 
8 6,444,263 
9 8,597,205 
10 11,061,363 

 IRR 49.2% الداخلي معدل العائد
 16,241,727 الحالیة صافي القیمة

  فترة استرداد المال المستثمر(المدفوع): •

روع السـترداد رأس المـال المسـتثمر وذلـك مـن یوضح هذا المؤشر الفترة الزمنیة التي یستغرقها المش

  .سنوات ٥,٠وقد بلغت فترة االسترداد نحو  أرباحه السنویة أي صافي النقدیة، حصیلة
  

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

 %77 %79 %81 %84 %86 %88 %86 %93 %117 %0 %89 اإلیرادات
 %21 %19 %17 %14 %12 %10 %12 %5 %17- %0 %9 العائد إلى اإلیرادات معدل
 %21 %22 %23 %24 %24 %22 %30 %14 %38- %64- %14 العائد إلى االستثمار معدل

العائد إلى حقوق  معدل
 %32 %27 %23 %19 %15 %12 %14 %9 %115 %115 %4 المساھمین
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%، بالمقارنة بتكلفه الفرصة البدیلة ٤٩,٢أن معدل العائد الداخلى یبلغ حوالى  •

أن معدل  ، مما یعنيالمملكة في% ١٥ -% ١٠لرأس المال والذي یبلغ حوالى 

 لفة رأس المال البدیلة.یفوق تك  العائد الداخلى للمشروع

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

 یواجهها المشروع. التيالمخاطر المنخفضة  ظل

  % وهو معدل مناسب.١٤أن معدل العائد على االستثمار بلغ  •

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

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

        

ــة المالیــة باإلضــافة إلــى الناحیــة و   ــاء علــى مــا ســبق، فــإن المشــروع جیــد مــن الناحی بن

إنتــاج االرتقــاء ب فـياالجتماعیـة والقــدرة التــى یمكـن أن یضــیفها لتحقیــق الهـدف الــدائم للمملكــة 

نوصـى  الهـام بالمملكـة. لـذلك ، وتعظیم النمـو فـى القطـاع الزراعـيا التحویلیةالتمور وصناعاته

 بقبوله ودعمه.
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القوائم املالية ملشروع مصنع إنتاج السكر السائل من التمور
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  ) بيان األرباح واخلسائر١جدول (

 البیان
السنة  لرابعةالسنة ا السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات

 السنة العاشرة السنة التاسعة السنة الثامنة السنة السابعة السنة السادسة الخامسة

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

 10,052,607 9,573,911 9,118,011 8,683,820 8,270,305 7,876,481 7,876,481 7,144,200 5,103,000 3,240,000 6,480,000 إجمالي اإلیرادات
 7,887,114 7,720,215 7,561,265 7,409,883 7,265,710 7,057,268 6,926,499 6,801,957 5,971,710 5,231,395 6,671,145 إجمالي تكالیف التشغیل

ھامش الربح من النشاط 
 2,165,493 1,853,696 1,556,746 1,273,937 1,004,594 819,213 949,982 342,243 868,710- 1,991,395- 191,145- الرئیسي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0     مكاسب بیع أصول ثابتة
 2,165,493 1,853,696 1,556,746 1,273,937 1,004,594 819,213 949,982 342,243 868,710- 1,991,395- 191,145- صافي الربح قبل الزكاة

   صافي) ٢٫٥الزكاة (%
                 

            -    
            

21,718- 
               

8,556  
             

23,750  
             

20,480  
             

25,115  
             

31,848  
             

38,919  
             

46,342  
             

54,137  
 2,111,356 1,807,354 1,517,827 1,242,088 979,480 798,732 926,232 333,687 846,992- 1,991,395- 191,145- صافي الربح بعد الضرائب
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  ) بيان التدفقات النقدية٢جدول (

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

 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٧٥ %٥٠ عدل التشغیلم

            التدفقات النقدیة الداخلة
 8,597,205 6,444,263 4,588,058 3,014,806 3,573,574 2,527,842 1,361,823 787,685 1,189,108 0  رصید النقدیة اول الفترة
 2,165,493 1,853,696 1,556,746 1,273,937 1,004,594 819,213 949,982 342,243 868,710- 1,991,395-  صافي الربح قبل الزكاة

 515,310 515,310 515,310 515,310 515,310 445,570 445,570 445,570 445,570 445,570  االستھالك
 2,680,803 2,369,006 2,072,056 1,789,247 1,519,904 1,264,783 1,395,552 787,813 423,140- 1,545,825-  مجموع الدخل النقدي

قیمة رأس المال المدفوع 
 0 0 0   0 0 0 0 0 3,807,866  أول المدة

                   1,367,466  قیمة القرض  أول المدة
إجمالي التدفق  النقدي 

 11,278,009 8,813,269 6,660,115 4,804,053 5,093,479 3,792,625 2,757,374 1,575,499 765,968 3,629,508  المتاح
                      التدفقات النقدیة الخارجة
 144,247 144,247 144,247 144,247 144,247 144,247 144,247 136,747      قسط القرض الحكومي
 18,262 25,474 32,687 39,899 47,111 54,324 61,536 68,373      مصروفات القرض
 0 0   0 1,862,200 0 0 0 0 2,440,400  شراء األصول الثابتة

 54,137 46,342 38,919 31,848 25,115 20,480 23,750 8,556 21,718- 0  الزكاة
إجمالي التدفق النقدي 

 216,646 216,063 215,852 215,994 2,078,673 219,051 229,532 213,676 21,718- 2,440,400  الخارج
الرصید النقدي آخر 

 11,061,363 8,597,205 6,444,263 4,588,058 3,014,806 3,573,574 2,527,842 1,361,823 787,685 1,189,108  الفترة
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  ) امليزانيات اخلتامية٣جدول (
 السنة الخامسة  السنة الرابعة  السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات البیان

السنة 
 السنة العاشرة نة التاسعة الس 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    الیف التأسیستك
 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000    تكالیف التمدیدات األساسیة

 893,500 893,500 893,500 893,500 893,500 893,500 893,500 893,500 893,500 893,500    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)
 2,355,400 2,355,400 2,355,400 2,355,400 2,355,400 2,355,400 2,355,400 2,355,400 2,355,400 2,355,400    إجمالي األصول الثابتة

 3,368,900 2,853,590 2,338,280 1,822,970 1,307,660 2,227,850 1,782,280 1,336,710 891,140 445,570     مجمع االستھالك
 1,013,500- 498,190- 17,120 532,430 1,047,740 127,550 573,120 1,018,690 1,464,260 1,909,830    صافي األصول الثابتة

                        األصول المتداولة
 11,061,363 8,597,205 6,444,263 4,588,058 3,014,806 3,573,574 2,527,842 1,361,823 787,685 1,189,108    قدي آخر المدة  نالرصید ال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    أخري
 11,061,363 8,597,205 6,444,263 4,588,058 3,014,806 3,573,574 2,527,842 1,361,823 787,685 1,189,108    إجمالي األصول المتداولة
 10,047,863 8,099,015 6,461,383 5,120,488 4,062,546 3,701,124 3,100,962 2,380,513 2,251,945 3,098,938    إجمالي االصول

                        االلتزامات وحقوق الملكیة 
 136,747 136,747 136,747 136,747 136,747 136,747 136,747 136,747 0 0    االلتزامات قصیرة األجل
                        االلتزامات طویلة األجل

 273,493 410,240 546,987 683,733 820,480 957,226 1,093,973 1,230,720 1,367,466 1,367,466    األجلااللتزامات طویلة 
 273,493 410,240 546,987 683,733 820,480 957,226 1,093,973 1,230,720 1,367,466 1,367,466    إجمالي االلتزامات طویلة األجل

 410,240 546,987 683,733 820,480 957,226 1,093,973 1,230,720 1,367,466 1,367,466 1,367,466    إجمالي االلتزامات
                        حقوق الملكیة 

 3,887,491 3,887,491 3,887,491 3,887,491 3,887,491 3,887,491 3,887,491 3,887,491 3,887,491 3,807,866    رأس المال المدفوع
أول األرباح والخسائر المرحلة 

 4,767,013 2,959,660 1,441,832 199,744 779,735- 1,578,468- 2,504,700- 2,838,387- 1,991,395- 0    الفترة
 2,111,356 1,807,354 1,517,827 1,242,088 979,480 798,732 926,232 333,687 846,992- 1,991,395-    صافي ربح الفترة

 10,765,861 8,654,505 6,847,151 5,329,324 4,087,235 3,107,756 2,309,023 1,382,791 1,049,104 1,816,471    إجمالي حقوق الملكیة 
 11,176,100 9,201,491 7,530,884 6,149,803 5,044,462 4,201,729 3,539,743 2,750,257 2,416,570 3,183,938    والحقوق االلتزاماتإجمالي 

 1,128,238- 1,102,476- 1,069,502- 1,029,315- 981,916- 500,605- 438,781- 369,745- 164,625- 85,000- ٠ میزان التوازن
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