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  إنتاج مربى التمورالدراسة الفنية ملشروع مصنع 
  متهيد :

إلنشاء مصنع انتاج مربى  الفنیة یسعى هذا الجزء من الدراسة إلى بحث الجدوى

تطرح و ى القدرة على تنفیذ المشروع من الناحیة الفنیة. مدتحدید إلى هدف وهو ی ،التمور

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

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

وبالتالي،  یة للمشروع،الفنیة التالإلى أهمیتها في تحدید كیف تسیر المخططات الهندسیة و 

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

  كما تتضمن الدراسة تحدیدًا ألقسام المشروع. ،أداء الوظائف المطلوبة منهتمكنه من 

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

  وصف المنتج: -أ 

منسوبة لكمیة  ١:  ١من التمور مع السكر بنسبة مربى التمر هي عبارة عن منتج مستخلص 

التمر المستخدمة، ومضافًا إلیها مادة رابطة مثل البكتین أو أحد األمالح العضویة كالستریك، أو 

المالیك، أو الطرطریك، وهناك عدة عوامل فنیة من المهم أن تؤخذ في االعتبار عند تصنیع 

تأثیرًا كبیر في عملیة رجة الحموضة والتي لها المربى من التمر، ومنها على سبیل المثال د
حیث تعمل درجة الحموضة النشطة المنخفضة على  ،تكوین حال الجلي أثناء تصنیع المربى

وتعتبر  ،تقسیة وصالبة شبكة البكتین المتكونة، كما تساعد على تقلیل درجة تأین جزيء البكتین

  .كوین مربى ذو قوام صلبهي الدرجة المثلى لت ٣ – ٣,٥درجة الحموضة النشطة 

  : مربى التمرمراحل إنتاج  -ب  

مربى التمور من تمور غیر مرتفعة الجودة، وذلك من خالل عدة مراحل رئیسیة من  إنتاجیتم 

  وهي كالتالي :  اإلنتاجالمهم توفرها في خطوط 
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رتفاع غسل الثمار السلیمة غسال جیدا بالماء للتخلص من األوساخ واألتربة العالقة نظرا ال .١

 نسبة المواد السكریة على سطح الثمار وزیادة فرصة التصاق المواد الغریبة على سطحها.

 دقیقة لتسهیل عملیة نزع القشور وتطریة الثمار. ٣٠تعریض التمور المغسولة للبخار لمدة  .٢

 .تزال القشور والنوى باستعمال آلة نزع النوى وأجهزة تقشیر خاصة  .٣

وقد تبقى التمور ، pulping machin) از استخالص اللب (تمر التمور بعد ذلك على جه .٤

 بدون طحن أو تقطیع الثمار إلى نصفین حسب الرغبة.

دقیقة  ١٥-١٠تضاف كمیة مساویة بالوزن من الماء إلى لب التمر ویغلي المزیج لمدة  .٥

 لغرض طبخ اللب وإلیقاف عمل اإلنزیمات.

  ثل أهم خطواتها في اآلتي :وهناك طریقة أخرى لصناعة المربى من التمر، وتتم

% من كمیة السكر  ١,٦حیث تحضیر كمیة بكتین تعادل  تحضیر محلول البكتین : .١

المستخدمة وتخلط بالسكر، وتذاب في الماء الساخن مع التقلیب المستمر حتى تصل الحرارة 

  درجة مئویة .  ٩٢إلى 

 ١:  ١یر بنسبة عصلحیث یضاف السكر ل خلط عصیر التمر والسكر مع محلول البكتین: .٢

من كمیة التمور المستخدمة، ثم یضاف محلول البكتین السابق تجهیزه (في حالة تصنیع 

  المرمالد تضاف الثمار منزوعة النوى قبل إضافة محلول البكتین) .

وتعتمد عملیة التركیز على خفض المحتوى الرطوبي لخلیط التمر  تركیز المحتویات: .٣

طوة السابقة، وتختلف الطریقة اختالفًا طفیفًا في حالة مربى والسكر والبكتین الناتج من الخ

التمور عنه في حالة المرمالد من حیث درجة التركیز ومن حیث وقت إضافة حامض 

  الستریك .

  :اإلنتاجیة  -ج 

اإلنتاجیة ویختلف متوسط ، مربى التمورمن المعلوم أن التمور بأصنافها المختلفة صالحة إلنتاج 

سب نسبة تركیز المادة الصلبة الكلیة المطلوب في المنتج المصنع، والتي یتم ر حو لمربى التم

طن  ٢,٥ – ٢مربى من الحسابها من خالل مربع بیرسون، ووفق بعض الدراسات تتراوح إنتاجیة 

طن تمور طازجة، حیث یتم إنتاج المربى بعد استخالص المحلول السكري  ١مربى من كل 

  ى لمدة یومین .وتركیزه، ویستمر إنتاج المرب
  

  ثانیًا: التكالیف االستثماریة والتشغیلیة لمصنع (أو خط) إنتاج مربى التمر:

لخط اإلنتاج،  ٢م ٢٠٠(بواقع  ٢م٦٠٠مساحته مبنى یحتاج مصنع (أو خط) إنتاج مربى التمر 

طن  ٨لألعمال اإلداریة والتخزین)، وبطاقة إنتاجیة  ٢م٣٠٠فراغات، وحوالي  ٢م١٠٠وحوالي 
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تشمل إتمام عملیة استخالص المربى، وكذلك غسل خط اإلنتاج وتطهیره بعد  كل یومینمربى 

العملیات اإلنتاجیة والمعدات واآلالت التي یوضح  التاليجدول انتهاء التشغیلة الواحدة، وال

  إلنتاج المربى من التمور.  تستخدم
  

  من التمور إلنتاج المربى العملیات اإلنتاجیة والمعدات واآلالت التي تستخدم

  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  اإلنتاجیةالعملیة 

استقبال وتجهیز 

  التمور

استقبال التمور 

وغسلها وتجهیزها 

لعملیة استخراج 

  عصیر التمر 

وحدة االستقبال والغسیل مصنوعة من ستانلس ستیل عالي الجودة من نوعیة  •

 م ارتفاع .١,٥م عرض * ١م  طول * ٦دود )، أبعادها في ح٣٠٤(

توربین هواء قوة كل  ٤فولت، مع وجود  ٣٨٠حصان  ٢,٥تحتاج محرك في حدود  •

 توربین ا حصان .

 APV.Cبها ناقل شبكي معدني مودیل  •

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

نقل الثمار من وحدة 

وحدة  إلىاالستقبال 

خین والمعاملة  التس

  الحراریة

  

من خالل سیر ناقل جلدي  لنقل للمنتج  بین مرحلتي االستقبال والتجهیز ال یلصق  •

  فولت ٣٨٠حصان  ١ومزود بحوض استقبال ومحرك قوة 

التسخین والمعاملة 

  الحراریة للثمار

المعالجة الحراریة 

للثمار من خالل 

غرفة محكمة الغلق 

بها فتحات لدخول 

  البخار 

 خالل وحدة للتسخین والمعاملة الحراریة تتمثل أهم مواصفاتها الفنیة في اآلتي:من  •

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

Ø  الغرفة مزودة بسیر ناقل شبكي مودیلapv.c  محركات قوة كل  ٣ومزودة ب

  فولت . ٣٨٠حصان،  ١محرك 

نقل المنتج من وحدة 

للتسخین والمعاملة 

إلى وحدة  الحراریة

استخالص المادة 

  السكریة

  

من خالل سیر ناقل جلدي  لنقل المنتج  بین مرحلة التسخین والمعاملة الحراریة،  •

وبین مرحلة استخالص العصیر والمادة السكریة، وال یلصق بالمنتج المصنع، 

  .فولت ٣٨٠حصان  ٢ومزود بحوض استقبال معدني ومحرك قوة 

وحدة استخالص 

  المادة السكریة

تعتبر الوحدة 

الرئیسیة لخط 

وفیها یتم  اإلنتاج

  استخالص العصیر

  من خالل وحدة استخالص المادة السكریة، وتتمثل أهم مواصفاتها الفنیة في اآلتي : •

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

Ø  سم،   ٣٥سم* ٤٠سم، واسطوانة عزل معدنیة مساحتها  ٨بها حلزون للرفع

  مم .٤قطرها   مثقوبة بثقوب

Ø  فولت . ٣٨٠حصان،  ١مزودة بمحرك دفع قوة  

Ø  فولت . ٣٨٠حصان،  ١٠مزودة بمحرك عزل بقوة  

Ø  فولت . ٣٨٠حصان  ١/٢مزودة بمحك لفظ قوة  
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  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  اإلنتاجیةالعملیة 

نقل المنتج من وحدة 

استخالص المادة 

وحدة  إلىالسكریة 

  الخلط والتجنیس

  

لتثبیت  م قابل للصق٢سم بارتفاع ٤٠سم* عرض ٣٠٠سیر جلدي ناقل بطول  •

 ٣٨٠حصان  ٢خالصة التمر عند النقل لمرحلة الخلط والتجنیس مزود بمحرك قوة 

  فولت .

وحدة الخلط 

  والتجنیس

خلط السائل 

  وتجنیسه

مم مزودة برفاس معدني مزود بشفرات ومبدل تجانس لالسطوانة، ٤اسطوانة بسمك  •

رك وقواعد سم ( بدون المح١٧٧سم، وارتفاعها  ١١٠وذلك لتجنیس السائل، قطرها 

  التثبیت)

الخلط واإلذابة لسهولة  أثناءیوجد بها فتحة دخول بخار لرفع درجة حرارة السائل  •

  عملیة التجنیس .

  حساس للحرارة وكمیة المیاه . ٢عدد  •

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

  فولت ٣٨٠حصان  ٥محرك بقوة  ١عدد  •

مرحلة التصفیة 

وترویق السائل 

  السكري

عن  لیافاألعزل 

السائل السكري 

  وتصفیته وترویقه 

سم ارتفاع، مصنوع من ٧٥سم عرض*  ٤٠سم طول * ١٧٥ أبعادهجهاز تصفیة  •

  سم . ٤٠*٤٠میكرون مساحة اللوح الواحد  ٢٠٠تصفیة  بألواحالمعدن ومزود 

بار لسحب السائل وضخه في وحدة  ١٢حصان وضغط  ٧،٥مضخة بقوة  ١عدد  •

  التصفیة .

التصفیة ونع تراجع  ألواحبار یعمل بضغط الزیت لتثبیت  ٢٥ة ضاغط بستون بقو  •

  الحقن . أثناءالسائل 

  حوض عصر مصنع من استانلس لتجمیع العصیر المصفى . •

مرحلة تركیز وتكثیف 

العصیر ونزع الرطوبة 

باستخدام الحرارة 

والضغط المرتفع 

ضافة السكر  وإ

والبكتین  (باستخدام 

  وحدة الفاكیوم)

م یت أن( یمكن 

السكر في  إضافة

مراحل سابقة حسب 

طبیعة العملیة 

ة ومواصفات یالتصنیع

  المنتج المطلوب  )  

للوصول لمواصفات 

  منتج مربى التمور

على ان یتم مراعاة 

نسبة تركیز السكر 

والمواد الصلبة 

الكلیة وفق 

المواصفات 

  المطلوبة 

نوعیة عالیة انلس تاسطوانة مزدوجة تتحمل الضغط والحرارة مصنوعة من االس •

سم، وقطر داخلي ١٣٠سم، وارتفاع ١٢٠مم  قطر خارجي ٥) سمك ٣٠٤الجودة( 

  سم، وتحتوى على اآلتي :  ١٢٥ وارتفاعسم، ١٠٠

ظیف االسطوانة بعد االنتهاء من التركیز نأنش ستانلس ستیل لت ١فوهة للماء  •

  والتعبئة

  ول البخار، واحدة لخروجه )خلد ٢أنش (  ١,٥فوهة بخار  ٣ •

لخروجه بعد  واألخرىأنش ( واحدة لخول السائل قبل التركیز  ١,٥هة سائل فو  ٢ •

  التركیز ) .

  . أمانصمام  ٢حساس للحرارة والضغط المرتفع والضغط المنخفض و  ٥عدد  •

  فولت لغسیل الفاكیوم بعد نهایة العمل . ٣٨٠حصان  ١/٢مضخة ماء بقوة  ١ •

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

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

  فولت لشفط الدبس . ٣٨٠حصان  ٢مضخة شفط بقوة  ١ •
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  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  اإلنتاجیةالعملیة 

  رفاس معدني مزود بشفرات ومبدل تجانس ألجزاء األسطوانة . ١ •

  فولت . ٣٨٠حصان  ٥محرك بقوة  ١ •

مرحلة التجمیع 

  للتعبئة واإلعداد

تجمیع المنتج 

والمحافظة على 

درجة حرارته 

  زه للتعبئةوتجهی

آلة تعبئة نصف آلیة مصممة على مبدأ حقن عصیر التمر مزودة بصمامات  •

  مواصفتها كالتالي :

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

Ø  عبوة / دقیقة لكل آلة . ٢سرعتها  

Ø  كجم .١حجم التعبئة  

Ø  ٢عدد األلیان  

Ø  لكل آلة ٢مآخذ بواقع  ٤عدد اآلخذ  
  

  :التقسيم الفني للمساحات باملشروع   ٣/٤
إلــى عــدد مــن الوحــدات الرئیســیة حیــث أخــذ كــل قســم وظیفــة  فنیــا تــم تقســیم المشــروع

وحــدات المشــروع التقســیم المســاحي لتختلــف عــن الوحــدات األخــرى ویوضــح الجــدول التــالي 

  :حسب المواصفات المعمول بها في المشاریع المماثلة  الرئیسیة

Ø جلخط االنتا 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  
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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  –ذیة بالطاقة الكهربائیة التغ –خدمات العاملین  –للمواد المنتجة 

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

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

 .لخطوط اإلنتاج طبقًا لنوعیة الصناعة

Ø  لتغطیة احتیاجات المصنع من المواد الخام لمدة ثالثة تحدد مساحة مستودع المواد الخام

 .أشهر

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 المكاتب التي تخدم المصنع یتضمن مبنى اإلدارة. 

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

 .القاطع الرئیسي

Ø  خدمات األمن والسالمة للمصنع تشمل خزانات اإلطفاء االحتیاطیة ونظام اإلطفاء

 .لوحدات المصنع واإلنذار بالحریق

Ø ة بین وحدات المصانع المختلفة، ولربط مداخل المصانع الطرق الداخلیة لتسهیل الحرك

 .مع الطرق الرئیسیة

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

 .متر ٥عن   المتجاورة ال یقل
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  : للمشروعتقدير التكاليف االستثمارية   ٣/٥  
  : االستثماریة للمشروع الدراسة للتكالیف تقدیرات 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 ٢راض صناعیة لمدد طویلة ابتداء من (ألوذلك بأسلوب التأجیر 

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

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

تحسبا لظهور أي نفقات غیر متوقعة. وعلیه، فإن تكلفة الحصول على الترخیص واألرض 

سمالیة، ثم تسدد القیمة رأ، تدفع للعام األول فقط كنفقات ) لایر٢٦٤٠٠تقدر 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
ى االداري المبن

 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 

غیرهــــا)، وتجهیــــزات صــــالة االنتــــاج، وتجهیــــزات المبــــاني تحتیــــة (كهربــــاء، مــــاء، صــــرف، و 

تكییــف التمدیــدات أیضــا  یشــمل هــذا البنــدو اإلداریــة والمخــزن واالســتقبال مــن كافــة النــواحي. 

  . تصاالتالاوأنظمة مكافحة الحریق وأنظمة 
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  تكلفة احتیاجات المشروع من أعمال التأسیس (التمدیدات)
 إجمالي التكلفة(لایر) الوحدة م
 80,000 والدیكور وصالة العرض ألعمال الخارجیةا 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

  :واملعدات اآلالتاحتياجات املشروع من     ٣/٥/٤
هــذا المصــنع بنــاًء علــى عــدات الالزمــة لتأســیس والم لــآلالتتقــدر التكلفــة اإلجمالیــة 

ن الشـركات المـوردة وأیضـا المشــاریع المماثلـة، كمـا هـي موضـحة فـي الجــدول المعلومـات مـ

  التالي :

  تكالیف اآلالت والمعدات
تكلفة  العدد البند (األصل)

 الوحدة
إجمالي 
 التكلفة

خط متكامل إلنتاج مربى التمر یحتوى على العدید من وحدات 

 صنیعالت
1            

680,000  
            

680,000  

              1 وحدة تحكم آلي بخط االنتاج 
20,000  

              
20,000  

              1 أدوات قیاس لمراقبة جودة المنتج أثناء التصنیع 
15,000  

              
15,000  

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

  3,500  
              

  3,500  

            1 مبردات لتخزین المنتج 
125,000  

            
125,000  

               1 معدات أخرى متنوعة
50,000  

              
50,000  

 اإلجمالي
             

893,500  
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  :التجهيزات املكتبية واإلداريةوع من احتياجات املشر    ٣/٥/٥
ذا تقــــدر التكلفــــة اإلجمالیــــة للتجهیــــزات المكتبیــــة واإلداریــــة الالزمــــة لتأســــیس مثــــل هــــ

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

  موضحة في الجدول التالي :

  التجھیزات المكتبیة واإلداریة
 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 جھیزات غرفة األمنت

 215,500 اإلجمالي

  

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

  وسائل النقل واالنتقال الالزمة للمشروعتكلفة 
 اإلجمالي السعر الكمیة بیان

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

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

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

  :التاليالجدول 
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  یلمصاریف التأسیس وما قبل التشغ
 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

  إمجايل رأس املال الثابت للمشروع:     ٣/٦
دیرات الســابقة للبنــود أعــاله فــإن رأس المــال الثابــت لألصــول الثابتــة شــامًال وفــق التقــ

  مصاریف ما قبل التأسیس یوزع كما یلي:

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 تكلفة الحصول على األرض
           

26,400  1.1 

 تكالیف التأسیس
         

500,000  20.5 

 دات األساسیةتكالیف التمدی
         

350,000  14.3 

 تكالیف اآلالت والمعدات
         

893,500  36.6 

 تكالیف التجھیزات المكتبیة
         

215,500  8.8 

 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
         

370,000  15.2 

 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح
           

85,000  3.5 

 اإلجمالي
      

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

  :تكلفة استئجار املوقع   ٣/٧/١
لایر للمتــر المربــع  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. ١٥٠٠٠تعادل  إیجار الموقع

  الالزمة للتشغيل: اخلاماحتياجات املشروع من املواد   ٣/٧/٢
غیلة طـن مربـى فـي التشـ ٨إلنتاج  طن ثمار كل یومین ٤تحسب تكلفة الخامات بناء بواقع 

 ١٢و یوم عمـل فـي الشـهر، ٢٠تشغیالت أسبوعیا، و ٣بواقع  الواحدة والتي تستمر یومین،

حسب المعلومات المجمعة مـن السـوق فـإن احتیاجـات المشـروع مـن مـواد و  السنة،شهر في 

  التالي:كما هي مفصلة حسب الجدول  التشغیل الخام األولیة

  
  الالزمة للمشروع تكلفة المواد الخام

 تكلفة الوحدة الكمیة الشهریة البند
إجمالي التكلفة 

 الشهریة

إجمالي التكلفة 

 السنویة

طازجة غیر مرتفعة الجودة، نسبة الرطوبة تمور 

 %٨٠-٧٥نسبة السكریات ، و %٢٠
 1,728,000 144,000 4,000 طن شهریا 36 

 180,000 15,000 3,000 طن شهریا 5  اضافات للعملیة التصنیعیة مثل السكر

حمض ستریك وبكتین وغیرها من اإلضافات 

 الخاصة بمنتج مربى التمور
 283,500 23,625 2,625 طن شهریا  9

عبوات تعبئة لمنتج الدبس ملصق علیها جمیع 

   البیانات المطلوبة
10,000 120,000 

مستلزمات انتاج اخرى مثل مالبس للعمال 

   للعمال، وقفازات ومطهرات وغیرها .
5,000 60,000 

 2,371,500  اإلجمالي

  املصاريف والنفقات اإلدارية للمشروع:   ٣/٧/٣
  ریة للمشروع على النحو التالي :تقدر المصاریف اإلدا
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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 والمصروفات ھاتف وج
 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،

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

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

  العمالة الالزمة للمشروع وتكلفتھا

 الراتب الشهري العدد الوظیفة
إجمالي الرواتب 

 الشهریة

إجمالي الرواتب 

 السنویة

 300,000 25,000 25,000 1 مدیر المصنع
 480,000 40,000 8,000 5 وظائف إداریة 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

  الصيانة الالزمة للمشروع: تكاليف   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 سیستكالیف التأ

 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  جمالياإل
 163,365  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 التشغیل تكالیفإجمالي 
 القیمة بیان

 2,442,000 تكالیف األجور والرواتب
 2,371,500 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

 5,223,865 اإلجمالي
  

  : ية للمشروعتقدير اإليرادات السنو   ٢/٨
سیتدرج في الطاقة  مصنعأن ال حسب الخبرات بالمشروعات المماثلة، نفترض

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

وزیادة في الحیطة والحذر، سنفترض أن ثلث اإلنتاج  .إلى التشغیل الكامل في السنة الثالثة

  لن یتم بیعه.
  للمشروع المقترح المقترحة یراداتاإل

كمیات البیع  بیان
 الشھریة

قیمة المبیعات  قیمة بیع الطن
 الشھریة

قیمة المبیعات 
 السنویة

              طن   80 حجم المبیعات
11,500  

          
920,000  

       
7,360,000  

              طن    2 إیرادات أخرى من بیع مخلفات
10,000  

            
20,000  

          
160,000  

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

  المتخصص بأجزائه ومكوناته المشار إلیها في الدراسة الفنیة.   رو التم
  

  افرتاضات تقدير التكاليف االستثمارية : ٤/٢
بناء على األسعار السائدة مصنع مربى التمور لقد تم تقدیر التكالیف االستثماریة إلنشاء 

% نفقات إضافیة احتمالیة ١مع األخذ فى االعتبار  ٢٠١٨عام  مارسخالل شهر 

Contingency   من النفقات الثابتة، بحیث تقابل االحتیاجات المطلوبة للمشروع بمستوى راقى

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

من المستوى األول، مع تطبیق المعاییر المتعارف علیها  تمور مربىمصنع النموذجیة إلنشاء 

  الجودة وحیازة میزات تنافسیة تتعلق بتمیز منتجات المشروع. لتأكید
  

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

الالزم للمشروع إلى قسمین، قسم  FIXED CAPITALینقسم رأس المال الثابت 

 ورات والتأسیس (التمدیدات)الدیك) والمتمثلة في FIXED ASSETSالقتناء الموجودات الثابتة (

وقسم لتغطیة مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل  ،والتجهیزات والمعدات ووسائل النقل واألثاث

PRE-OPERATING :وفیما یلي تقدیر كل من هذین العنصرین  
  

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.1 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 20.5 500,000 التأسیستكالیف 

 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 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 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 ٣دورة تشغیل تعادل  ١نسبة رأس المال العامل الالزم للمشروع  بلغ

   ملیون لایر. ١,٣تقدر بنحو 

 اإلجمالي البیان
 5,223,865 إجمالي التكالیف التشغیلیة
 شھور ٣ نسبة راس المال العامل

 1,305,966 إجمالي رأس المال العامل 

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

  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
 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 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.5 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 2,440,400 ول الثابتةإجمالي االص
 34.9 1,305,966 رأس المال العامل

 100.0 3,746,366 اإلجمالي

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

   % من رأس المال الثابت.٥٠االتجاه القتراض حوالي 

  : لتشغيل السنويةتكاليف ا  ٤/٥

من مختلف ملیون لایر  ٥,٢بنحو إجمالي تكالیف التشغیل للمشروع  تم تقدیر

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

 2,442,000 تكالیف األجور والرواتب
 2,371,500 خامات ومستلزمات التشغیل

 170,000 المنافع العامة
المصروفات اإلداریة والعمومیة 

 62,000 والتسویقیة

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

 5,223,865 اإلجمالي
  

  هذا ویمكن تقسیم هذه التكالیف التشغیلیة إلى قسمین كما یلي :

  :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
ترتبط هذه التكالیف بالتشغیل وتعود لخدمات تقدم للغیر وتتزاید وتتناقص تبعًا 

  مدنا إلى اعتبار كل من المصاریف التالیة مصاریف متغیرة:وقد ع ،لتغیر نسبة التشغیل

o .المواد الخام  

o .رواتب العمالة الفنیة  

o .تكالیف المنافع العامة      

o .مصاریف الصیانة  

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

  وذلك كما یتضح من الجدول التالي : اإلیراداتوقد قدرت هذه 

  عند التشغیل الكامل للمشروع ةاإلیرادات السنویة المتوقع
كمیات البیع  بیان

قیمة المبیعات  قیمة بیع الطن الشھریة
 الشھریة

قیمة المبیعات 
 السنویة

 7,360,000 920,000 11,500 طن 80 حجم المبیعات

 160,000 20,000 10,000 طن 2 إیرادات أخرى من بیع مخلفات

 7,520,000 اإلجمالي

  

 للمصنعویمكن استعراض تقدیرات اإلیرادات السنویة خالل السنوات العشر األولى 

  تحت الدراسة على النحو التالي :
  

  اإلیراد إجمالي اإلیراد السنة
 حسب نسب التشغیل

 3,760,000 7,520,000 السنة األولى
 5,640,000 7,520,000 السنة الثانیة

 7,520,000 7,520,000 السنة الثالثة

 7,670,400 7,670,400 السنة الرابعة
 7,977,216 7,977,216 السنة الخامسة
 8,296,305 8,296,305 السنة السادسة
 8,628,157 8,628,157 السنة السابعة
 8,973,283 8,973,283 السنة الثامنة

 9,332,214 9,332,214 ة التاسعةالسن
 9,705,503 9,705,503 السنة العاشرة

  

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

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

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 
% مـــن ٥٠وهـــو یمثـــل رأس المـــال المـــدفوع مـــن قبـــل صـــاحب المشـــروع ویقـــدر 

  إجمالي رأس المال الثابت.

  القرض التجاري:  -ب 

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

% ٣٢,٦% 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

 67.4 2,526,166 رأس المال المدفوع (تمویل ذاتي)
 32.6 1,220,200 القرض الحكومي

 100.0 3,746,366 اإلجمالي
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   :القروض تكلفة   ٤/٩/١
أحد المشاریع المتخصصة المسموح تمویلها من صـندوق ور مربى التمیعتبر مصنع 

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

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

مـة المسـتثمر عـن ثالثـة مالیـین ، فإذا زادد القرض وحدة أو مجمـوع القـرض ومـا بذلایر فأقل

% مـن جملـة التكـالیف ومـا زاد عـن ذلـك یمـول ٧٥ثـة مالیـین األولـى بنسـبة الفتمول الث لایر

  .% وتجمع في مبلغ واحد٥٠بنسبة 
  

علـى  %،٥بمعـدل  التنمیـة الزراعیـة وقعلى قرض من صندمن المخطط الحصول 

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

 لمـدة سـماح فتـرة مـع سـنوات ١٠ لمـدة %٥ (نظیر رسوم المشورة والمتابعة اإلداریـة)أساس

  .  سنتین

  التجاري القرض تكلفة
 كلفة القرضت رصید آخر المدة القسط السنوي رصید أول المدة بیان

 1,305,966 - 1,305,966 األولى
                     
-    

 1,305,966 الثانیة
                     
-    

      
1,305,966  

                     
-    

 الثالثة
      

1,305,966  
          

130,597  
      

1,175,370  
            

65,298  

 الرابعة
      

1,175,370  
          

130,597  
      

1,044,773  
            

58,768  

 الخامسة
      

1,044,773  
          

130,597  
          

914,176  
            

52,239  

 السادسة
          

914,176  
          

130,597  
          

783,580  
            

45,709  

 السابعة
          

783,580  
          

130,597  
          

652,983  
            

39,179  

 الثامنة
          

652,983  
          

130,597  
          

522,387  
            

32,649  

 التاسعة
          

522,387  
          

130,597  
          

391,790  
            

26,119  

 العاشرة
          

391,790  
          

130,597  
          

261,193  
            

19,589  
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  : للمشروع واالقتصاديةاملؤشرات املالية  ٤/١٠
یتنـــاول هـــذا الجـــزء تحلیـــل الوضـــع المـــالي واالقتصـــادي المتوقـــع للمشـــروع وذلـــك مـــن خـــالل 

  ى اآلتي:هذه المؤشرات عل 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 

یة بالمشـــروع، وبتطبیــق ذلـــك تكــالیف التشــغیل الســـنویة بالمقارنــة مـــع حجــم اإلیـــرادات الســنو 

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

  بالمشروع هي كاآلتي:

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

1 5,108,395 3,760,000 136% 
2 5,789,770 5,640,000 103% 
3 6,425,145 7,520,000 85% 
4 6,547,245 7,977,216 82% 
5 6,675,450 7,977,216 84% 
6 6,879,805 8,296,305 83% 
7 7,021,151 8,628,157 81% 
8 7,169,565 8,973,283 80% 
9 7,325,399 9,332,214 78% 

10 7,489,024 9,705,503 77% 
 %85 77,809,894 66,430,949 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 ،

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

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

  المشروع هو كما یلي:
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  معدل العائد السنوي إلي اإلیرادات

 (%) المعدل اإلیرادات الربح السنوي بعد الزكاة صافي السنة

1 -1,859,235 3,760,000 0% 
2 -710,528 5,640,000 -13% 
3 441,032 7,520,000 6% 
4 755,865  7,977,216 9% 
5 618,365 7,977,216 8% 
6 710,306 8,296,305 9% 
7 882,268 8,628,157 10% 
8 1,059,593 8,973,283 12% 
9 1,242,419 9,332,214 13% 

10 1,430,887 9,705,503 15% 
 %6 77,809,894 4,570,973 المتوسط

  

  ائد على االستثمار:معدل الع •

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 

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

  ستثمار خالل سنوات المشروع.وفیما یلي تطور العائد السنوي لال ستثمارات.اال

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

1 -1,859,235 3,193,098 -58% 
2 -710,528 2,482,570 -29% 
3 441,032 2,727,707 16% 
4 755,865 3,294,207 23% 
5 618,365 3,729,737 17% 
6 710,306 3,837,038 19% 
7 882,268 4,549,530 19% 
8 1,059,593 5,445,877 19% 
9 1,242,419 6,531,581 19% 

10 1,430,887 7,812,281 18% 
 %10 43,603,626 4,570,973 المتوسط
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  العائد البسیط على المساهمین : •

قــة بــین صــافي الــدخل ورأس المــال المــدفوع مــن قبــل المســاهمین وهــذا یتمثــل هــذا العائــد فــي العال

النظــــام  العائـــد یمثـــل مــــا یمكـــن أن یــــتم توزیعـــه علــــى المســـاهمین بعــــد خصـــم االحتیاطــــات حســـب

، وبتطبیق ذلك علـى جـداول التحلیـل المـالي للمشـروع المقتـرح یتضـح بـأن المعمول به في الشركات

  ل العشر سنوات األولى كما یلي:معدل العائد على األصول الثابتة خال

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

1 -1,859,235 2,526,166 -74% 
2 -710,528 2,526,166 -28% 
3 441,032 3,746,366 12% 
4 755,865 6,612,742 11% 
5 618,365  6,612,742 9% 
6 710,306 6,612,742 11% 
7 882,268 6,612,742 13% 
8 1,059,593 6,612,742 16% 
9 1,242,419 6,612,742 19% 

10 1,430,887 6,612,742 22% 
 %1 5,640,000 4,570,973 المتوسط

  معدل العائد الداخلي والقیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة: •

لبدیلــة عنــدما تتســاوى التــدفقات النقدیــة الداخلــة یمثــل العائــد الــداخلي للمشــروع عائــد الفرصــة ا

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 النقدیة العائد الداخلي والقیمة

 التدفقات النقدیة السنة
رأس 
 3,746,366- المال
1 1,198,268 
2 933,310 
3 1,624,017 
4 2,636,087 
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 التدفقات النقدیة السنة
5 3,517,187 
6 2,704,298 
7 3,932,100 
8 5,343,757 
9 6,944,771 

10 8,740,781 
 IRR 49.4% الداخلي معدل العائد

 14,246,575 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 ٥,٠ نحو

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 %78 %80 %81 %83 %84 %82 %85 %103 %136 %85 اإلیرادات
 %15 %13 %12 %10 %9 %8 %9 %6 %13- %0 %6 لى اإلیراداتالعائد إ معدل
 %18 %19 %19 %19 %19 %17 %23 %16 %29- %58- %10 العائد إلى االستثمار معدل

العائد إلى حقوق  معدل
 %22 %19 %16 %13 %11 %9 %11 %12 %28- %74- %1 المساھمین

لفه الفرصة البدیلة %، بالمقارنة بتك٤٩,٤أن معدل العائد الداخلى یبلغ حوالى  •

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

 للمشروع یفوق تكلفة رأس المال البدیلة. العائد الداخلي

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

 یواجهها المشروع. التيالمخاطر المنخفضة ظل 



  
 

  
- ٢٧ -  

                  

  % وهو معدل مناسب.١٠أن معدل العائد على االستثمار بلغ  •

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، 

        

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

االجتماعیـة والقـدرة التـى یمكـن أن یضـیفها لتحقیـق الهـدف الـدائم للمملكـة فـى االرتقــاء 

الهـام بالمملكـة.  ، وتعظیم النمو فى القطاع الزراعـيالتمور وصناعاتها التحویلیة بإنتاج

 بقبوله ودعمه. يلذلك نوص
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التمورالقوائم املالية ملشروع مصنع إنتاج مربى 
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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

 9,705,503 9,332,214 8,973,283 8,628,157 8,296,305 7,977,216 7,977,216 7,520,000 5,640,000 3,760,000 7,520,000 إجمالي اإلیرادات
إجمالي تكالیف 

 8,237,927 8,057,938 7,886,521 7,723,266 7,567,786 7,342,995 7,201,970 7,067,660 6,368,747 5,619,235 7,067,660 التشغیل
ھامش الربح من 
 452,341 النشاط الرئیسي

-
1,859,235 -728,747 452,341 775,247 634,221 728,519 904,890 1,086,762 1,274,276 1,467,576 

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

صافي الربح قبل 
 452,341 الزكاة

-
1,859,235 -728,747 452,341 775,247 634,221 728,519 904,890 1,086,762 1,274,276 1,467,576 

 ٢٫٥الزكاة (%
   صافي)

                
    -    

            
18,219- 

             
11,309  

             
19,381  

             
15,856  

             
18,213  

             
22,622  

             
27,169  

             
31,857  

             
36,689  

صافي الربح بعد 
 452,341 الضرائب

-
1,859,235 -710,528 441,032 755,865 618,365 710,306 882,268 1,059,593 1,242,419 1,430,887 
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  ) بيان التدفقات النقدية٢جدول (

 السنة العاشرة السنة التاسعة  السنة الثامنة السنة السابعة السنة السادسة امسة السنة الخ السنة الرابعة  السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات البیان
معدل 
 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٧٥ %٥٠ التشغیل

                       التدفقات النقدیة الداخلة
رصید النقدیة اول 

 6,944,771 5,343,757 3,932,100 2,704,298 3,517,187 2,636,087 1,624,017 933,310 1,198,268 0   الفترة 
 1,467,576 1,274,276 1,086,762 904,890 728,519 634,221 775,247 452,341 728,747- 1,859,235-   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
 1,982,886 1,789,586 1,602,072 1,420,200 1,243,829 1,079,791 1,220,817 897,911 283,177- 1,413,665-   مجموع الدخل النقدي

قیمة رأس المال 
 0 0 0   0 0 0 0 0 3,746,366   المدفوع أول المدة

                   1,305,966   قیمة القرض  أول المدة
لنقدي إجمالي التدفق  ا

 8,927,657 7,133,343 5,534,172 4,124,498 4,761,016 3,715,878 2,844,833 1,831,220 915,091 3,638,668   المتاح
التدفقات النقدیة 

                       الخارجة
 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597       قسط القرض الحكومي

 19,589 26,119 32,649 39,179 45,709 52,239 58,768 65,298       ات القرضمصروف
 0 0   0 1,862,200 0 0 0 0 2,440,400   شراء األصول الثابتة

 36,689 31,857 27,169 22,622 18,213 15,856 19,381 11,309 18,219- 0   الزكاة
إجمالي التدفق النقدي 

 186,876 188,573 190,415 192,398 2,056,718 198,691 208,746 207,203 18,219- 2,440,400   الخارج
الرصید النقدي آخر 

 8,740,781 6,944,771 5,343,757 3,932,100 2,704,298 3,517,187 2,636,087 1,624,017 933,310 1,198,268   الفترة
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  ) امليزانيات اخلتامية٣جدول (
 السنة العاشرة السنة التاسعة  السنة الثامنة السنة السابعة السنة السادسة السنة الخامسة  السنة الرابعة  السنة الثالثة نة الثانیةالس السنة األولى السنوات البیان

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

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

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

 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)
 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

 2,440,400 2,440,400 2,440,400 2,440,400 2,440,400 2,440,400 2,440,400 2,440,400 2,440,400 2,440,400   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

 928,500- 413,190- 102,120 617,430 1,132,740 212,550 658,120 1,103,690 1,549,260 1,994,830   صافي األصول الثابتة
                       األصول المتداولة

 8,740,781 6,944,771 5,343,757 3,932,100 2,704,298 3,517,187 2,636,087 1,624,017 933,310 1,198,268   الرصید التقدي آخر المدة  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   أخري

 8,740,781 6,944,771 5,343,757 3,932,100 2,704,298 3,517,187 2,636,087 1,624,017 933,310 1,198,268   إجمالي األصول المتداولة
 7,812,281 6,531,581 5,445,877 4,549,530 3,837,038 3,729,737 3,294,207 2,727,707 2,482,570 3,193,098   إجمالي االصول

                       مات وحقوق الملكیة االلتزا
 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 0 0   االلتزامات قصیرة األجل
                       االلتزامات طویلة األجل
 261,193 391,790 522,387 652,983 783,580 914,176 1,044,773 1,175,370 1,305,966 1,305,966   االلتزامات طویلة األجل

 261,193 391,790 522,387 652,983 783,580 914,176 1,044,773 1,175,370 1,305,966 1,305,966   إجمالي االلتزامات طویلة األجل
 391,790 522,387 652,983 783,580 914,176 1,044,773 1,175,370 1,305,966 1,305,966 1,305,966   إجمالي االلتزامات

                       حقوق الملكیة 
 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 6,612,742 3,746,366   رأس المال المدفوع

 3,140,086 1,897,667 838,074 44,194- 754,500- 1,372,866- 2,128,731- 2,569,763- 1,859,235- 0   األرباح والخسائر المرحلة أول الفترة
 1,430,887 1,242,419 1,059,593 882,268 710,306 618,365 755,865 441,032 710,528- 1,859,235-   صافي ربح الفترة

 11,183,715 9,752,828 8,510,409 7,450,816 6,568,548 5,858,242 5,239,877 4,484,011 4,042,979 1,887,132   إجمالي حقوق الملكیة 
 11,575,505 10,275,215 9,163,392 8,234,396 7,482,724 6,903,015 6,415,246 5,789,978 5,348,946 3,193,098   إجمالي اإللتزامات والحقوق

 3,763,224- 3,743,634- 3,717,515- 3,684,866- 3,645,687- 3,173,278- 3,121,039- 3,062,271- 2,866,376- 0 ٠ میزان التوازن
  



- ٣٢ - 
  

  

 


