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  التمور الدبس منملشروع مصنع إنتاج الدراسة الفنية 
  اهلدف من الدراسة الفنية:       ٣/١

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

كما تتضمن هذه الدراسة تحدیدًا ألقسام  ،ظائف المطلوبة منهأداء مختلف الو  تمكنه من

  المشروع.

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

  وصف المنتج: -أ 

الحة هو السائل الكثیف الذي یستخلص من التمور، وتعتبر جمیع أنواع التمور صالدبس 

  إلنتاج الدبس، ولكن تفضل التمور ذات التركیز السكري العالي لهذا الغرض. 

  مراحل إنتاج الدبس:  - ب 

  استالم التمور وتنظیفها وغسلها: -١

للتخلص من األتربة  °م٢٥- ٢٠تتم هذه العملیة بغسل التمور بالماء البارد بدرجة حرارة 

  ساعة.  ١/٢زمنیة بحدود واألوساخ، والشوائب، وتتم هذه العملیة بفترة 

 ماء. ٥,٢: ١استخالص العصیر السكري من التمور بالماء بنسبة  -٢

  إن عملیة االستخالص تتم باإلجراءات التالیة: 

  وضع التمور في خالط. •

 مرة من حجم التمور الموجودة. ٢,٥إضافة كمیة من الماء بحجم  •

  .°م ٨٥ - ٨٠ التسخین مع الخلط إلى درجة الحرارة  •

  دقیقة. ٤٥تثبت الوقت لمدة یتم  °م ٨٥ - ٨٠صول درجة الحرارة عند و  •
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عندها بحدود  BXبعد عملیة االستخالص الكامل للسكریات في الماء ویكون البركس  •

الحثالة و  النوى یتم تصریف المستخلص عبر الفالسات للتخلص من، ٢٣-٢٠

  الخشنة. (جفت خشن)، الحثالة الناعمة. (جفت ناعم).

 أو المستخلص في خزان ألجل التنقیة . تجمیع  العصیر •
 

 عملیة تنقیة العصیر السكري. -٣

  تتم تنقیة العصیر بطریقتین هما:

  التنقیة الكیماویة:  •

  تتم عملیة التنقیة الكیماویة بالطرق التالیة: 

ü  باستخدامCaO والسلیلوزیة  (كالسیوم أوكساید): للتخلص من المواد البكتینیة

ومن ثم ترسیبها والتخلص منها، وبعد ذلك تجري  ،وتیناتوالشوائب الدقیقة كالبر 

 = PHعملیة معادلة وسط الدبس بأي حامض من الحوامض الغذائیة لیكون عند 

وحسب  ،، ومن ثم یعاد ترشیحه من جدید للتخلص من أیونات الكالسیوم الزائدة٥,٥

 المعادالت التالیة: 
  

Ca + H2O → (CaCoH) CALCIUM HYDROXIDE 

2Ca(OH)2 + 2H3PO4  → Ca3(PO4)2 + 6H2O 

ü  عملیة التنقیة بالجالتین والتانینGELATIN & TANIN هذه العملیة من عملیات :

التنقیة الفیزیائیة والتي تعتمد على سحب الشحنات المخالفة لوسط عصیر التمر 

(بكتین، سلیلوز، بروتینات) وترسیبها وهذه الطریقة تحتاج إلى وقت طویل وغیر 

 ي معامل الدبس لهذا السبب.مستخدمة ف

ü  التنقیة األنزیمیة: تعتبر الطریقة األنزیمیة من أحدث الطرق المستخدمة حالیًا في

أنزیم  -أنزیم البكتیزصناعة الدبس حیث یستعمل خلیط من األنزیمات التالیة: 

  أنزیم المالتیز. -السلیلیز 
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زیة والنشویة والبروتینیة ... الخ وهذه األنزیمات تعمل على تكسیر المواد البكتینیة والسلیلو 

وترسیبها، ومن ثم تتم عملیة الترشیح والتصفیة لیكون العصیر رائقًا. مع توفر درجة 

  المناسب.  PHالحرارة والوقت الكافي لعمل هذه األنزیمات وكذلك الـ 

  تكثیف العصیر السكري إلى دبس: -٤

 ویتم بطریقتین هما:

  الطریقة االعتیادیة:  •

وهذا بدوره ینتج دبس غامق اللون  ،التسخین المباشرةعملیة قدور المفتوحة و تستخدم ال

وداكن بسبب احتراق السكریات وتحولها إلى كرامیل مع فقدان نسبة السكریات ونكهة 

  الحرق.

  الطریقة النموذجیة:  •

 ،تستخدم القدور المغلقة والتسخین تحت الضغط وهذا بدوره ینتج دبس ذو لون زاهي وجید

  م فقدان في نسبة السكریات مع نكهة زكیة. مع عد

  التعبئة: -٥

في برامیل، أو في تنكات، أو في برامیل بالستیكیة، أو في عبوات  تتم عملیة التعبئة

  زجاجیة أو بالستیكیة. 

  المعدات واألدوات المستخدمة في تصنیع دبس التمر:  –ج

وط انتاج حدیثة متكاملة علما بأن هناك خط، تتمثل هذه الوحدات واألدوات في اآلتي

  إلنتاج الدبس وتتضمن كل هذه المعدات واألدوات:

طن  ٢ – ١,٥) حجم ٢: عدد ((EXTRACTION VESSEL)أوعیة استخالص  •

  .STANLESS STEELمن االستنلس ستیل 

 ) لطرد النوى والحثالة وهي مصنوعة من االستنلس ستیل.٢فالسات عدد ( •

 النوى، الحثالة الخشنة والناعمة (الجفت).، كريالعصیر السخزانات تجمیع لكًال من:  •

 .EVAPORATORSأوعیة تركیز  •
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) إنش، مع ١,٥) إنش، (٤) إنش، (٣توصیالت أنبوبیة (مواسیر) بأحجام مختلفة ( •

 محابس أیضًا مختلفة وكلها من االستنلس ستیل. 

 وحدة طاقة (بخار، كهرباء، تصریف، میاه). •

  اإلنتاجیة: -د 

اإلنتاجیة  مور بأصنافها المختلفة صالحة إلنتاج الدبس، ویبلغ متوسطمن المعلوم أن الت

  طن من التمور. كلل كجم دبس ٨٠٠ للدبس حوالي

  ملصنع (أو خط) إنتاج دبس التمر: الربنامج اإلنتاجي  ٣/٣
نتاجیة إوبطاقة  ،٢م٦٠٠مساحته توفیر مبني  ) إلىخط إنتاج دبس التمر(یحتاج المشروع 

  :) ١(العملیات والمعدات المستخدمة في البنود التي یوضحها الجدول طن، وتتمثل أهم  ٤

  )١جدول رقم (

 إلنتاج الدبس من التمور العملیات اإلنتاجیة والمعدات واآلالت التي تستخدم
  اآلالت والمعدات الخاصة بخط االنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة االنتاجیة

استقبال وتجهیز 

  التمور

التمور وغسلها  استقبال

وتجهیزها لعملیة 

  استخراج الدبس

وحدة االستقبال والغسیل مصنوعة من ستانلس ستیل عالي الجودة  •

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

 م ارتفاع .١,٥

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

ل شبكي معدني توربین هواء قوة كل توربین ا حصان .بها ناق

 APV.Cمودیل 

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

نقل الثمار من وحدة 

االستقبال الى وحدة 

التسخین والمعاملة  

  الحراریة

  

من خالل سیر ناقل جلدي  لنقل المنتج  بین مرحلتي االستقبال 

  فولت ٣٨٠حصان  ١ومزود بحوض استقبال ومحركوالتجهیز 

التسخین والمعاملة 

  الحراریة للثمار

المعالجة الحراریة 

للثمار من خالل غرفة 

محكمة الغلق بها 

  فتحات لدخول البخار 

 :مواصفاتها في اآلتيمن خالل وحدة للتسخین والمعاملة الحراریة تتمثل 

  م ارتفاع .١,٥سم عرض * ٧٥مطول *١,٥ابعاد الوحدة  •

 ٣ومزودة بعدد  apv.cالغرفة مزودة بسیر ناقل شبكي مودیل  •

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

نقل المنتج من وحدة 

التسخین والمعاملة 

الحراریة إلى وحدة 

استخالص المادة 

  السكریة

  

من خالل سیر ناقل جلدي لنقل المنتج  بین مرحلتة التسخین والمعاملة 

ال یلصق الحراریة، وبین مرحلة استخالص العصیر والمادة السكریة، و 

حصان  ٢بالمنتج المصنع، ومزود بحوض استقبال معدني ومحرك قوة 

  فولت. ٣٨٠

وحدة استخالص المادة 

  السكریة

تعتبر الوحدة الرئیسیة 

لخط االنتاج وفیها یتم 

  استخالص العصیر

  اآلتي:كمواصفاتها استخالص المادة السكریة، و  من خالل وحدة

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

سم، واسطوانة عزل معدنیة مساحتها ٨بها حلزون للرفع  •

  مم .٤سم،  مثقوبة بثقوب قطرها   ٣٥سم* ٤٠

  فولت . ٣٨٠حصان،  ١مزودة بمحرك دفع قوة  •

  فولت . ٣٨٠حصان،  ١٠مزودة بمحرك عزل بقوة  •

  فولت . ٣٨٠حصان  ١/٢مزودة بمحك لفظ قوة  •

نقل المنتج من 

وحدةاالستخالص الى 

  خلط والتجنیسوحدة ال

  

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

لتثبیت خالصة التمر عند النقل لمرحلة الخلط والتجنیس مزود بمحرك 

  فولت . ٣٨٠حصان  ٢قوة 

  خلط السائل وتجنیسه  وحدة الخلط والتجنیس

مم مزودة برفاس معدني مزود بشفرات ومبدل ٤اسطوانة بسمك  •

سم، ١١٠سطوانة، وذلك  لتجنیس السائل، قطرها تجانس لأل

  سم (بدون المحرك وقواعد التثبیت).١٧٧وارتفاعها 

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

  لسهولة عملیة التجنیس .

  حساس للحرارة وكمیة المیاه . ٢عدد  •

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

  فولت ٣٨٠حصان  ٥محرك بقوة  ١عدد  •

مرحلة التصفیة وترویق 

  السائل السكري

عزل األلیاف عن 

السائل السكري 

  وتصفیته وترویقه

سم ٧٥سم عرض*  ٤٠سم طول * ١٧٥جهاز تصفیة ابعاده  •

میكرون  ٢٠٠ارتفاع، مصنوع من المعدن ومزود بالواح تصفیة 

  سم . ٤٠*٤٠مساحة اللوح الواحد 

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

  وضخه في وحدة التصفیة .

بار یعمل بضغط الزیت لتثبیت الواح  ٢٥ضاغط بستون بقوة  •



  
 

  
- ٧  -  

                  

  اآلالت والمعدات الخاصة بخط االنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة االنتاجیة

  التصفیة ومنع تراجع السائل اثناء الحقن .

  حوض عصر مصنع من اإلستانلس لتجمیع العصیر المصفى . •

مرحلة تركیز وتكثیف 

العصیر ونزع الرطوبة 

باستخدام الحرارة 

غط المرتفع والض

  (فاكیوم)

للوصول لمواصفات 

  منتج الدبس

عالیة حرارة من االستانلس اسطوانة مزدوجة تتحمل الضغط وال •

سم، ١٣٠سم، وارتفاع ١٢٠ممقطر خارجي٥سمك  )٣٠٤الجودة(

  سم، وتحتوى على اآلتي:  ١٢٥سم، وارنفاع ١٠٠وقطر داخلي 

ü  أنش ستانلس ستیل لتظیف االسطوانة بعد  ١فوهة للماء

  نتهاء من التركیز والتعبئةاال

ü لدخول البخار، واحدة لخروجه) ٢أنش ( ١,٥فوهة بخار  ٣  

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

  واالخرى لخروجه بعد التركیز) .

ü  حساس للحرارة والضغط المرتفع والضغط المنخفض  ٥عدد

  صمام أمان . ٢وعدد 

ü فولت لغسیل الفاكیوم. ٣٨٠حصان  ١/٢مضخة ماء بقوة  ١  

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

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

ü فولت لشفط الدبس . ٣٨٠حصان  ٢مضخة شفط بقوة  ١  

ü ات ومبدل تجانس ألجزاء رفاس معدني مزود بشفر  ١

  .األسطوانة

ü فولت . ٣٨٠حصان  ٥محرك بقوة  ١  

میع مرحلة التج

  واالعداد للتعبئة

تجمیع المنتج 

والمحافظة على درجة 

  حرارته وتجهیزه للتعبئة

آلة تعبئة نصف آلیة مصممة على مبدأ حقن الدبس مزودة  •

  بصمامات مواصفتها كالتالي :

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

  التثبیت)

ü  عبوة / دقیقة لكل آلة . ٢سرعتها  

ü  جم .ك١حجم التعبئة  

ü  ٢عدد األلیان  

ü  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 فنیــاصــنع تــم تقســیم الم

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

  :المماثلة  صانعاصفات المعمول بها في المحسب المو  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 ات النھائیةالمنتج منطقة مستودع  ١٠

 ٢٥ منطقة اإلنتظار  ١٣

  ٥٠ منطقة العرض  ١٤
  ٢٥ منطقة المدخل الرئیسي  ١٥
 ٦٠٠  اإلجمــــــــالي  

v الصناعيةمصنع طبقا ملواصفات هيئة املدن متطلبات إنشاء: 

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

 .ت المساندة بالمدن الصناعیة والصادرة من الهیئةوالخدما

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

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

 .)ان إداریةمب –االرتدادات النظامیة  –الطرق الداخلیة  –والسالمة الصناعیة 

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

 .أشهر

Ø زین إنتاج المصنع لمدة شهرینتحدد مساحة مستودع المواد المنتجة لتغطیة تخ. 

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 خفض وغرفة أعمال التغذیة بالطاقة الكهربائیة تشمل غرفة الكهرباء للجهد المتوسط والمن

 .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

 .مع الطرق الرئیسیة

Ø متر ) وبین المباني  ٥السور ال یتعدى (ى الصناعي و ت النظامیة بین المبناإلرتدادا

 .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 ٦٠٠أرض بمساحة من المخطط الحصول على قطعة 

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

وعلیه، فإن تكلفة الحصول على الترخیص واألرض  تحسبا لظهور أي نفقات غیر متوقعة،
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سمالیة، ثم تسدد القیمة ، تدفع للعام األول فقط كنفقات رأ) لایر٢٦٤٠٠تقدر بنحو (

 لایر كنفقات تشغیلیة. ١٢٠٠٠التأجیریة سنویا بقیمة 

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

  

 اإلجمالي  تكلفة المتر ٢م المساحة الوحدة

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

 40,000 400 100 الفراغات والمداخل
 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  مل هــذا البنــدیشــو اإلداریــة والمخــزن واالســتقبال مــن كافــة النــواحي. 

  . تصاالتالاوأنظمة مكافحة الحریق وأنظمة 

  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 تمدیدات تكییف ٤

 50,000 نظمة الحریقأ ٥

 50,000 أنظمة االتصاالت والكامیرات ٦

 350,000 اإلجمـــــالي
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  :واملعدات اآلالتاحتياجات املشروع من     ٣/٥/٤
بنــــاًء علـــــى  المصــــنعوالمعــــدات الالزمــــة لتأســــیس  لــــآلالتتقــــدر التكلفــــة اإلجمالیــــة 

هـــي موضـــحة فـــي  المماثلـــة، كمـــا صـــانعالممـــن ن الشـــركات المـــوردة وأیضـــا المعلومـــات مـــ

  الجدول التالي :

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

خط متكامل النتاج الدبس یحتوى على العدید من 
 660,000 660,000 1 وحدات التصنیع

 10,000 10,000 1 وحدة تحكم آلي بخط االنتاج
 10,000 10,000 1 التصنیع أدوات قیاس لمراقبة جودة المنتج أثناء

 ١١٠غالیة لتولید البخار بطاقة نصف طن وحرارة 
 2,000 2,000 1 بار ٤مئویة، وضغط 

 100,000 100,000 1 مبردات لتخزین المنتج
 75,000 75,000 1 معدات أخرى متنوعة

 857,000 اإلجمالي

  :التجهيزات املكتبية واإلداريةاحتياجات املشروع من     ٣/٥/٥
بنــاًء  المصــنعقــدر التكلفــة اإلجمالیــة للتجهیــزات المكتبیــة واإلداریــة الالزمــة لتأســیس ت

المماثلـــة، كمــا هـــي موضــحة فـــي  صــانعن الشـــركات المــوردة وأیضـــا المعلــى المعلومـــات مــ

  الجدول التالي :

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

 25,000 5,000 5 آلي أجھزة حاسب
 9,000 3,000 3 طابعات
 5,000 500 10 مكاتب

 20,000 20,000 1 أثاث متنوع
 7,000 700 10 كامیرات مراقبة
 15,000 500 30 كراسي ومقاعد

 30,000 30,000 1 استراحات استقبال
 20,000 20,000 1 اخرى

 20,000 20,000 1 تجھیزات غرفة األمن

 151,000 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 الكمیة بیان

 200,000 200,000 1 كالرك

 70,000 70,000 1 سیارة خاصة

 100,000 100,000 1 نقل مھماتسیارة 

 370,000   3 اإلجمالي

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل:    ٣/٥/٧
  :التاليقدرت مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل الالزمة للمشروع حسب الجدول 

  مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل
 اجمـالي البیان

 20,000 الدعم الفنى وادارة المشروع ھندسیا
 15,000 مات استشارات فنیھ ومالیةتصمی

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

 85,000 اجمالى مصروفات ما قبل االفتتاح

  إمجايل رأس املال الثابت للمشروع:     ٣/٦
مًال وفـــــق التقـــــدیرات الســـــابقة للبنـــــود أعـــــاله فـــــإن رأس المـــــال الثابـــــت لألصـــــول الثابتـــــة شـــــا

  مصاریف ما قبل التأسیس یوزع كما یلي:

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.1 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 21.4 500,000 تكالیف التأسیس

 15.0 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 36.6 857,000 تكالیف اآلالت والمعدات
 6.5 151,000 یةتكالیف التجھیزات المكتب

 15.8 370,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.6 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 2,339,400 اإلجمالي
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  : مستلزمات التشغيل السنوية  ٣/٧

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

سنویا، ولكن في ظل توقع وجود بعض الرسوم والمـدفوعات المرتبطـة األخـرى، سـنفترض أن تكلفـة 

 لایر سنویا، تبدأ من السنة الثانیة. ١٥٠٠٠إیجار الموقع تعادل 

  الالزمة للتشغيل: اخلاماحتياجات املشروع من املواد   ٣/٧/٢
طــن دبــس فــي  ٤یومیــًا النتــاج  طــن ثمــار ٥واقــع تحســب تكلفــة الخامــات بنــاء علــى 

ــوم فــــي الشــــهر  ٢٠التشــــغیلة الواحــــدة ویــــتم العمــــل لمــــدة  حســــب . و فــــي الســــنة شــــهور ٨ویــ

كما  المعلومات المجمعة من السوق فإن احتیاجات المشروع من مواد التشغیل الخام األولیة

  التالي:هي مفصلة حسب الجدول 

  الالزمة للمشروع تكلفة المواد الخام

 الكمیة البند
 الشھریة

تكلفة 
 الوحدة

إجمالي التكلفة 
 الشھریة

إجمالي التكلفة 
 السنویة

تمور طازجة غیر مرتفعة 
 %٢٠الجودة، نسبة الرطوبة 

 %٨٠- ٧٥نسبة السكریات 

طن    ٥
 2,700,000 450,000 4,500 یومیا  رثما

اضافات للعملیة التصنیعیة مثل 
الكلور والجلوكوز، والسكر ( في 

السكر في حالة انخاض نسبة 
 الثمار)، وغیرھا

كمیات 
 120,000 20,000  متغیرة

عبوات تعبئة لمنتج الدبس 
ملصق علیھا جمیع البیانات 

 90,000 15,000   المطلوبة

مستلزمات انتاج اخرى مثل 
مالبس للعمال للعمال، وقفازات 

 30,000 5,000   ومطھرات وغیرھا .

 2,940,000 اإلجمالي

  نفقات اإلدارية للمشروع:املصاريف وال   ٣/٧/٣
  تقدر المصاریف اإلداریة للمشروع على النحو التالي :
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  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
 المشــروع،یوضــح الجــدول التــالي احتیاجــات المشــروع مــن القــوى العاملــة والالزمــة لتشــغیل   

وتقــدر إجمــالي أجــورهم ، فــرداً )  ٢٥(  ها إلــىحیــث یتضــح أن مجمــوع العمالــة الالزمــة یصــل عــدد

% مـن ١٠بواقـع  ،السـنویة مـع االمتیـازات الخاصـة (تعویضـات ـ تـأمین طبـي ـ مهمـات ـ سـكن ..

  ) :                  إجمـــالي الرواتب

  العمالة الالزمة للمشروع وتكلفتھا

 الراتب الشهري العدد الوظیفة

إجمالي الرواتب 

 الشهریة

اتب إجمالي الرو 

 السنویة

 300,000 25,000 25,000 1 مدیر المصنع
 360,000 30,000 10,000 3 وظائف إداریة وتسویقیة

 360,000 30,000 15,000 2 مھندس إنتاج
 96,000 8,000 4,000 2 سائقین

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

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

 2,125,200 177,100     اإلجمالي

  : املنافع العامة 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 ووقود زیوت
 170,000 اإلجمالي

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

  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 21,425 5 42,850 857,000 تكالیف اآلالت والمعدات

 0.5 755 5 7,550 151,000 تكالیف التجھیزات المكتبیة
ل وسائل النقل واالنتقا

 2.5 9,250 10 37,000 370,000 (السیارات)

  52,680  104,400  اإلجمالي
 157,080  اإلجمالي الكلي

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

  الكامل، توزع كما في الجدول التالي:

  عند التشغیل الكامل السنویة للمشروع یلالتشغ تكالیفإجمالي 
 القیمة بیان

 2,125,200 تكالیف األجور والرواتب
 2,940,000 خامات ومستلزمات التشغیل

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

 157,080 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 5,469,280 الياإلجم
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  : تقدير اإليرادات السنوية للمشروع   ٢/٨
سیتدرج في الطاقة اإلنتاجیة  أن المشروع حسب الخبرات بالمشروعات المماثلة، نفترض

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

  .الكامل في السنة الثالثة
   لمشروعل المقترحة اإلیرادات

كمیات البیع  بیان
 الیومیة

قیمة بیع 
 الطن

قیمة المبیعات 
 الیومیة

قیمة المبیعات 
 الشھریة

قیمة المبیعات 
 السنویة

 3,680,000 460,000 23,000 11,500 طن   ٢ مبیعات محلیة ٥٠
% مبیعات ٥٠

 3,840,000 480,000 24,000 12,000 طن   ٢ للتصدیر

إیرادات أخرى من 
 640,000 80,000 4,000 200 طن   ١ بیع مخلفات

 7,520,000 اإلجمالي
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 ملصنع إنتاج الدبس من التمورالدراسة املالية 
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  مقدمة : ٤/١
مصنع یتمثل الهدف الرئیسي من الدراسة المالیة في اختبار الجدوى المالیة إلقامة 

  ه المشار إلیها في الدراسة الفنیة.  المتخصص بأجزائه ومكونات الدبس

  افرتاضات تقدير التكاليف االستثمارية : ٤/٢
بناء على األسعار  محل الدراسة لقد تم تقدیر التكالیف االستثماریة إلنشاء المشروع

% نفقات إضافیة ١االعتبار  فيمع األخذ  م،٢٠١٨عام  مارسالسائدة خالل شهر 

من النفقات الثابتة، بحیث تقابل االحتیاجات المطلوبة للمشروع   Contingencyاحتمالیة 

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

من المستوى األول، مع تطبیق  مصنع دبسالمتطلبات والمعاییر النموذجیة إلنشاء 

یزات تنافسیة تتعلق بتمیز منتجات المعاییر المتعارف علیها لتأكید الجودة وحیازة م

  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  لتمدیدات)(ا

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

  إجمالي رأس المال الثابت

التكلفة  البیان
 % المبدئیة

 1.1 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 21.4 500,000 تكالیف التأسیس

 15.0 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 36.6 857,000 تكالیف اآلالت والمعدات

 6.5 151,000 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 15.8 370,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.6 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 2,339,400 اإلجمالي
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  :ال العاملتقدير رأس امل  ٤/٤/٢
،   سنویا شهور ٣لتغطیة دورة تشغیل تعادل رأس المال العامل الالزم للمشروع  بلغ

   ملیون لایر. ١,٤وهي تقدر بنحو 

 اإلجمالي البیان
 5,469,280 إجمالي التكالیف التشغیلیة
 شھور ٣ نسبة راس المال العامل

 1,367,320 إجمالي رأس المال العامل 

  

  رأس املال املستثمر:يل تقدير إمجا   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

 1.1 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 21.4 500,000 تكالیف التأسیس

 15.0 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 36.6 857,000 تكالیف اآلالت والمعدات

 6.5 151,000 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 15.8 370,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.6 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 2,339,400 إجمالي االصول الثابتة
 36.9 1,367,320 رأس المال العامل

 100.0 3,706,720 اإلجمالي

  مصادر متويل رأس املال املستثمر:  ٤/٤/٤
  ة رأس المال المستثمر بالكامل عن طریق التمویل الذاتي. تغطیإلى  المستثمر یتجه

  : تكاليف التشغيل السنوية  ٤/٥

من مختلف ملیون لایر  ٥,٥بنحو روع إجمالي تكالیف التشغیل للمش 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
 2,940,000 خامات ومستلزمات التشغیل

 170,000 المنافع العامة
مومیة المصروفات اإلداریة والع

 62,000 والتسویقیة

 157,080 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 5,469,280 اإلجمالي

  هذا ویمكن تقسیم هذه التكالیف التشغیلیة إلى قسمین كما یلي :

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

  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 

  :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 

  ن الجدول التالي :اإلیرادات كما یتضح موقد قدرت هذه 
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  عند التشغیل الكامل للمشروع ةاإلیرادات السنویة المتوقع
قیمة المبیعات  قیمة بیع الطن كمیات البیع الیومیة بیان

 الیومیة
قیمة المبیعات 

 قیمة المبیعات السنویة الشھریة

 3,680,000 460,000 23,000 11,500 طن    2 مبیعات محلیة ٥٠

 3,840,000 480,000 24,000 12,000 طن 2    % مبیعات للتصدیر٥٠

إیرادات أخرى من بیع 
 مخلفات

 640,000 80,000 4,000 200 طن ١

 7,520,000 اإلجمالي

  

 للمصنعویمكن استعراض تقدیرات اإلیرادات السنویة خالل السنوات العشر األولى 

  تحت الدراسة على النحو التالي :

 اإلیراد حسب نسب التشغیل %٢إجمالي اإلیراد بمعدل نمو  السنة
  3,760,000             7,520,000 السنة األولى
  5,752,800             7,670,400 السنة الثانیة
  7,823,808             7,823,808 السنة الثالثة
  7,980,284             7,980,284 السنة الرابعة
  8,139,890             8,139,890 السنة الخامسة
  8,546,884             8,546,884 السنة السادسة
  8,974,229             8,974,229 السنة السابعة
  9,422,940             9,422,940 السنة الثامنة
  9,894,087             9,894,087 السنة التاسعة
  10,388,791           10,388,791 السنة العاشرة

  

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

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

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

  ، وذلك كما یتضح من الجدول التالي :الثالثةالسنة 

 معدالت التشغیل المتوقعة
 معدل التشغیل السنة

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

١٠٠ ١٠% 
  

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

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

  من إجمالي رأس المال الثابت.

  القرض التجاري:  -ب 

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

% ٣١,٦% 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
 68.4 2,536,380 رأس المال المدفوع (تمویل ذاتي)

 31.6 1,169,700 القرض الحكومي
 100.0 3,706,080 اإلجمالي

   :القروض تكلفة   ٤/٩/١
مصــــنع الـــدبس أحــــد المشــــاریع المتخصصـــة المســــموح تمویلهـــا مــــن صــــندوق یعتبـــر 

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

دراسة البنك إذا كان القرض وحده أو كان مجموع القرض وما بذمة المستثمر ثالثة مالیین 

عـن ثالثـة مالیـین رض وما بذمة المستثمر أو مجموع الق هلایر فأقل ، فإذا زادد القرض وحد

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

  .% وتجمع في مبلغ واحد٥٠بنسبة 
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على  %،٥بمعدل  التنمیة الزراعیة  على قرض من صندوقمن المخطط الحصول 

 علــــــى التجــــــاري القــــــرض تكلفــــــة باحتســــــا 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
 - 1,169,700 - 1,169,700 األولى
 - 1,169,700 - 1,169,700 الثانیة

 58,485 1,052,730 116,970 1,169,700 لثةالثا
 52,637 935,760 116,970 1,052,730 الرابعة
 46,788 818,790 116,970 935,760 الخامسة
 40,940 701,820 116,970 818,790 السادسة
 35,091 584,850 116,970 701,820 السابعة
 29,243 467,880 116,970 584,850 الثامنة
 23,394 350,910 116,970 467,880 التاسعة
 17,546 233,940 116,970 350,910 العاشرة

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

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

  معدل التشغیل إلى اإلیرادات السنویة: •

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 

ة بالمشـــروع، وبتطبیــق ذلـــك تكــالیف التشــغیل الســـنویة بالمقارنــة مـــع حجــم اإلیـــرادات الســنوی

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

  بالمشروع هي كاآلتي:
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  معدل التشغیل إلي اإلیرادات

 (%) المعدل اإلیرادات السنویة للتشغیل التكالیف السنة
1 5,069,275 3,760,000 135% 
2 5,892,775 5,752,800 102% 
3 6,670,275 7,823,808 85% 
4 6,776,535 8,139,890 83% 
5 6,888,108 8,139,890 85% 
6 7,028,040 8,546,884 82% 
7 7,151,049 8,974,229 80% 
8 7,280,209 9,422,940 77% 
9 7,415,826 9,894,087 75% 

10 7,558,225 10,388,791 73% 
 %84 80,843,319 67,730,316 المتوسط

  معدل العائد السنوي إلى اإلیرادات: •

وحجـــم اإلیـــرادات الســـنویة یوضـــح هـــذا المعـــدل العالقـــة النســـبیة مـــا بـــین صـــافي األربـــاح الســـنویة 

، حیــث أنــه مــن خــالل هــذا المعــدل یمكــن التعــرف علــى األربــاح الســنویة كنســبة مئویــة مــن المرتقبــة

البیانــات بجــدول التحلیــل المــالي یتضــح إجمــالي اإلیــرادات الســنویة بالمشــروع، وبتطبیــق ذلــك علــى 

  لمشروع هو كما یلي:ولى لبأن معدل العائد السنوي على التشغیل خالل العشر سنوات األ

 معدل العائد السنوي إلي اإلیرادات

الربح  صافي السنة
 (%) المعدل اإلیرادات السنوي بعد الزكاة

1 -1,816,203 3,760,000 0% 
2 -711,021 5,752,800 -12% 
3 474,343 7,823,808 6% 
4 668,559 8,139,890 8% 
5 548,897 8,139,890 7% 
6 795,640 8,546,884 9% 
7 1,080,373 8,974,229 12% 
8 1,379,343 9,422,940 15% 
9 1,693,261 9,894,087 17% 

10 2,022,875 10,388,791 19% 
 %8 80,843,319 6,136,067 المتوسط
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  لى االستثمار:معدل العائد ع •

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

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

ویـتم اسـتخراج هــذا المعـدل عـن طریــق قسـمة متوسـط العائــد السـنوي علـى إجمــالي  ،المـالي)

  الستثمار خالل سنوات المشروع.. وفیما یلي تطور العائد السنوي لماراتاالستث

 معدل العائد علي االستثمار

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

1 -1,816,203 2,975,218 -61% 
2 -711,021 2,264,196 -31% 
3 474,343 2,563,084 19% 
4 668,559 3,062,036 22% 
5 548,897 3,447,175 16% 
6 795,640 3,637,505 22% 
7 1,080,373 4,565,817 24% 
8 1,379,343 5,798,948 24% 
9 1,693,261 7,351,845 23% 

10 2,022,875 9,240,205 22% 
 %14 44,906,030 6,136,067 المتوسط

  العائد البسیط على المساهمین : •

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

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

، وبتطبیق ذلك على جداول التحلیل المالي للمشروع المقتـرح یتضـح بـأن النظام المعمول به

  لعشر سنوات األولى كما یلي:معدل العائد على األصول الثابتة بالمشروع خالل ا
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  العائد علي المساھمین
 (%) المعدل رأس المال المدفوع الزكاة صافي الربح السنوي بعد السنة

1 -1,816,203 2,537,020 -72% 
2 -711,021 2,537,020 -28% 
3 474,343 3,706,720 13% 
4 668,559 6,612,742 10% 
5 548,897 6,612,742 8% 
6 795,640 6,612,742 12% 
7 1,080,373 6,612,742 16% 
8 1,379,343 6,612,742 21% 
9 1,693,261 6,612,742 26% 

10 2,022,875 6,612,742 31% 
 %4 5,752,800 6,136,067 المتوسط

  معدل العائد الداخلي والقیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة: •

بدیلــة عنــدما تتســاوى التــدفقات النقدیــة الداخلــة یمثــل العائــد الــداخلي للمشــروع عائــد الفرصــة ال

مــع التـــدفقات النقدیـــة الخارجـــة للمشـــروع، وقـــد تـــم حســـاب القیمـــة الحالیـــة لصـــافي التـــدفقات النقدیـــة 

الداخلة والخارجة من المشروع عند معدل خصم یمثل العائد الساري في البنـوك واألسـهم والسـندات 

  %.١٠بما یعادل 

الحالیة للتدفقات النقدیةالعائد الداخلي والقیمة   
 التدفقات النقدیة السنة

 3,706,720- رأس المال
1 1,159,818 
2 887,796 
3 1,625,684 
4 2,563,636 
5 3,387,775 
6 2,668,885 
7 4,058,977 
8 5,753,888 
9 7,768,565 

10 10,118,705 
 IRR 49.7% الداخلي معدل العائد

 15,115,263 الحالیة صافي القیمة
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  فترة استرداد المال المستثمر(المدفوع): •

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

 ٥,٠حصــــیلة أرباحــــه الســــنویة أي صــــافي النقدیــــة. وقــــد بلغــــت فتــــرة االســــترداد لــــرأس المــــال نحــــو 

  .سنوات

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

 %73 %75 %77 %80 %82 %85 %83 %85 %102 %135 %84 اإلیرادات
 %19 %17 %15 %12 %9 %7 %8 %6 %12- %0 %8 لى اإلیراداتالعائد إ معدل
 %22 %23 %24 %24 %22 %16 %22 %19 %31- %61- %14 العائد إلى االستثمار معدل

العائد إلى حقوق  معدل
 %31 %26 %21 %16 %12 %8 %10 %13 %61 %12- %4 المساھمین

فه الفرصة البدیلة لرأس المال %، بالمقارنة بتكل٤٩,٧أن معدل العائد الداخلى یبلغ حوالى  •

أن معدل العائد الداخلى للمشروع  ، مما یعنيالمملكة في% ١٥ -% ١٠والذي یبلغ حوالى 

 یفوق تكلفة رأس المال البدیلة.

 في ظلوهى تعتبر فترة جیدة جدا  سنوات ٥,٠أن فترة االسترداد بالمشروع التى تبلغ حوالى  •

 المشروع. هاهیواج التيالمخاطر 

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

المشروع أى اختناقات فى السیولة سواء أیا من فترات تشغیله التى تم افتراضها،  هال یواج •

 وقادر على دفع جمیع التزاماته المالیة فى الوقت المحدد.

افة إلى بناء على ما سبق، فإن المشروع جید من الناحیة المالیة باإلض       

الناحیة االجتماعیة والقدرة التى یمكن أن یضیفها لتحقیق الهدف الدائم للمملكة 

الزراعي  ، وتعظیم النمو فى القطاعوصناعاتها التحویلیة إنتاج التموراالرتقاء ب في

 نوصى بقبوله ودعمه. الهام بالمملكة. لذلك
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 مورانتاج الدبس من التملصنع  القوائم املالية
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  ) بيان األرباح واخلسائر١جدول (

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

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

 10,388,791 9,894,087 9,422,940 8,974,229 8,546,884 8,139,890 8,139,890 7,823,808 5,752,800 3,760,000 7,520,000 مالي اإلیراداتإج
 8,314,047 8,157,409 8,008,229 7,866,154 7,730,844 7,576,919 7,454,189 7,337,303 6,482,053 5,576,203 7,337,303 إجمالي تكالیف التشغیل

 2,074,744 1,736,678 1,414,711 1,108,075 816,041 562,971 685,701 486,506 729,253- 1,816,203- 182,698 ھامش الربح من النشاط الرئیسي
 0 0 0 0 0 0 0 0 0     مكاسب بیع أصول ثابتة
 2,074,744 1,736,678 1,414,711 1,108,075 816,041 562,971 685,701 486,506 729,253- 1,816,203- 182,698 صافي الربح قبل الزكاة

   صافي) ٢٫٥الزكاة (%
                    
-    

            
18,231- 

                         
12,163  

             
17,143  

             
14,074  

             
20,401  

             
27,702  

             
35,368  

             
43,417  

             
51,869  

 2,022,875 1,693,261 1,379,343 1,080,373 795,640 548,897 668,559 474,343 711,021- 1,816,203- 182,698 صافي الربح بعد الضرائب
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  ) بيان التدفقات النقدية٢جدول (

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

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

            التدفقات النقدیة الداخلة
 7,768,565 5,753,888 4,058,977 2,668,885 3,387,775 2,563,636 1,625,684 887,796 1,159,818 0  رصید النقدیة اول الفترة
 2,074,744 1,736,678 1,414,711 1,108,075 816,041 562,971 685,701 486,506 729,253- 1,816,203-  صافي الربح قبل الزكاة

 461,780 461,780 461,780 461,780 461,780 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000  االستھالك
 2,536,524 2,198,458 1,876,491 1,569,855 1,277,821 1,001,971 1,124,701 925,506 290,253- 1,377,203-  مجموع الدخل النقدي

قیمة رأس المال المدفوع أول 
 0 0 0 0 0 0 0 0 3,706,720  المدة

  قیمة القرض  أول المدة
        

1,169,700    
 10,305,089 7,952,346 5,935,468 4,238,740 4,665,596 3,565,608 2,750,386 1,813,302 869,565 3,499,218  قدي المتاحإجمالي التدفق  الن

      التدفقات النقدیة الخارجة
 116,970 116,970 116,970 116,970 116,970 116,970 116,970 116,970    قسط القرض الحكومي
 17,546 23,394 29,243 35,091 40,940 46,788 52,637 58,485    مصروفات القرض

 0 0 0 1,818,400 0 0 0 0 2,339,400  شراء األصول الثابتة
 51,869 43,417 35,368 27,702 20,401 14,074 17,143 12,163 18,231- 0  الزكاة

 186,384 183,781 181,580 179,763 1,996,711 177,832 186,749 187,618 18,231- 2,339,400  إجمالي التدفق النقدي الخارج
 10,118,705 7,768,565 5,753,888 4,058,977 2,668,885 3,387,775 2,563,636 1,625,684 887,796 1,159,818  الرصید النقدي آخر الفترة

  
  
  



- ٣١ - 

 
  

  ) امليزانيات اخلتامية٣جدول (
 السنة الخامسة  السنة الرابعة  ثالثةالسنة ال السنة الثانیة السنة األولى السنوات البیان

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   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

 857,000 857,000 857,000 857,000 857,000 857,000 857,000 857,000 857,000 857,000   تكالیف اآلالت والمعدات
 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000   تكالیف التجھیزات المكتبیة

 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000   قال (السیارات)وسائل النقل واالنت
 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

 2,254,400 2,254,400 2,254,400 2,254,400 2,254,400 2,254,400 2,254,400 2,254,400 2,254,400 2,254,400   إجمالي األصول الثابتة
 3,132,900 2,671,120 2,209,340 1,747,560 1,285,780 2,195,000 1,756,000 1,317,000 878,000 439,000    مجمع االستھالك

 878,500- 416,720- 45,060 506,840 968,620 59,400 498,400 937,400 1,376,400 1,815,400   صافي األصول الثابتة
         األصول المتداولة

 10,118,705 7,768,565 5,753,888 4,058,977 2,668,885 3,387,775 2,563,636 1,625,684 887,796 1,159,818   الرصید التقدي آخر المدة  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   أخري

 10,118,705 7,768,565 5,753,888 4,058,977 2,668,885 3,387,775 2,563,636 1,625,684 887,796 1,159,818   إجمالي األصول المتداولة
 9,240,205 7,351,845 5,798,948 4,565,817 3,637,505 3,447,175 3,062,036 2,563,084 2,264,196 2,975,218   إجمالي االصول
                       االلتزامات وحقوق الملكیة 

 116,970 116,970 116,970 116,970 116,970 116,970 116,970 116,970 0 0   االلتزامات قصیرة األجل
       االلتزامات طویلة األجل
 233,940 350,910 467,880 584,850 701,820 818,790 935,760 1,052,730 1,169,700 1,169,700   االلتزامات طویلة األجل

 233,940 350,910 467,880 584,850 701,820 818,790 935,760 1,052,730 1,169,700 1,169,700   االلتزامات طویلة األجلإجمالي 
 350,910 467,880 584,850 701,820 818,790 935,760 1,052,730 1,169,700 1,169,700 1,169,700   إجمالي االلتزامات

         حقوق الملكیة 
 3,706,080 3,706,080 3,706,080 3,706,080 3,706,080 3,706,080 3,706,080 3,706,080 3,706,080 3,706,720   لمال المدفوعرأس ا

 4,113,191 2,419,930 1,040,587 39,786- 835,425- 1,384,322- 2,052,881- 2,527,224- 1,816,203- 0   األرباح والخسائر المرحلة أول الفترة
 2,022,875 1,693,261 1,379,343 1,080,373 795,640 548,897 668,559 474,343 711,021- 1,816,203-   الفترة صافي ربح

 9,842,147 7,819,271 6,126,010 4,746,667 3,666,294 2,870,655 2,321,758 1,653,199 1,178,856 1,890,518   إجمالي حقوق الملكیة 
 10,193,057 8,287,151 6,710,860 5,448,487 4,485,084 3,806,415 3,374,488 2,822,899 2,348,556 3,060,218   إجمالي اإللتزامات والحقوق

 952,852- 935,307- 911,913- 882,670- 847,579- 359,240- 312,452- 259,815- 84,360- 85,000- ٠ میزان التوازن
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