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  من التمورالكحول الطبي الدراسة الفنية ملشروع مصنع إنتاج 

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

القدرة على تنفیذ المشروع من الناحیة الفنیة. وتطرح تحدید إلى هدف وهو ی ،من التمور

  ؟لمشروع الجدید من الناحیة الفنیةهل یمكن تنفیذ ا :الدراسة تساؤال هاما یتمثل في
  

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
التي  صنعالدراسة، إلى استعراض مكونات أو عناصر المیهدف 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 الكحول الطبي من التمر:

  وصف المنتج: -أ 

حول الطبي الكثیر من االستخدامات ومنها أنه معقم للجروح، ومعقم لألسطح ولألدوات، للك

ویدخل في صناعة العطور، وصناعة الراتنجات، وصناعة بعض العقاقیر الطبیة، كما أنه 

 مذیب عضوي ووقود ومادة أولیة في صناعة األصباغ، والصناعات الكیماویة.
  

موالس وقصب السكر والذرة والبطاطا وجمیع الفواكه، ویصنع الكحول من التمور والعنب وال

أن التمر مادة خام جیدة لصناعة الكحول خصوصًا في الدول المنتجة ولكن المالحظ 

  للتمور لرخص قیمتها االقتصادیة.
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  وتتمثل أنواع الكحول في اآلتي:

  كحول معدوم (سیبرتو): •

یحتوي على قلیل من  وهو كحول خام مخفف یستعمل على األكثر لألصباغ ویمكن أن

  %.٨٧,٥الزیوت الطیارة وتركیز الكحول هو 

  كحول طبي : •

  %.٧٦ – ٧٠الكحول الطبي المعدوم، ویكون تركیز الكحول فیه یتراوح ما بین 

  كحول نقي: •

، وذلك بإعادة تقطیره لتخلیصه من fusel oilوهو الكحول الخالي من الزیوت الطیارة 

  إیثانول.  ٩٦ – ٩٥ه ما بین الزیوت الطیارة والذي یكون تركیز 

  الكحول الالمائي (الجاف): •

وهذا النوع من الكحولیات یجب تقطیره بوجود مادة كیماویة متجمعة أو ممتصة للماء 

(مجفف) مثل كلورید الكالسیوم أو ما شابه، وأن تجري العملیة في برج خاص، وهذا النوع 

  استعماالته قلیلة وتسویقه محدود. 
  

  : كحولإنتاج ال وطرقمراحل  –ب 

  :كحول الطبي في اآلتيطرق إنتاج التتمثل أهم مراحل و 

  مرحلة غسل التمور:  •

، والذي یمر في حوض غسیل Bucket Conveyerوهي عملیة تعتمد على نقل التمور 

تحرك وعلیه نوازل لرش المیاه، وفي نفس الوقت تتم عملیة م Conveyerالماء أو على 

  إزالة أي شوائب من التمور.

 :مرحلة تفلیس التمور •

وذلك بإمرار التمر في ماكنة ذات اسطوانتین فوالذیتین تحتویان على أضالع حادة وتبلغ 

 سم، ویمكن التحكم بالمساحة وتدور هذه االسطوانتین ١المساحة مابین االسطوانتین

أو إمرارها في اسطوانة تحتوي على اسطوانة داخلیة  باتجاهین متعاكسین لتغلیك التمر،

  بدرجة معینة أولیة.كحول الطبي ستخالص الحیث یمرر هریس التمر والماء الثقبة، م

 :Juice Extractionمرحلة االستخالص:  •

  هنالك عدة أنواح من أجهزة االستخالص منها العمودیة ومنها األفقیة، وتشمل:
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ü .قدور طبخ  

ü  خلها درجة یتحرك بدا ٥ سم ومائل بزاویة  ٧٠م وقطر٦اسطوانة محوریة ذات طول

 ٧٠ناقل حلزوني لیحرك التمور من األسفل إلى األعلى مع الماء الساخن بدرجة 

، ویدخل التمر من فتحة في أعلى الجزء المنخفض من درجة مئویة ٧٥ -

  ماء.  ٢,٥ – ٢تمر إلى   ١االسطوانة ونسبة الماء تكون

  :ضبط التركیز مرحلة •

مواد صلبة  T.s.s% ١٥ - %١٠حیث یؤخذ العصیر السكري ویضبط تركیزه إلى حدود  

ول إلى أحواض التخمیر وینقل المحل ،م٣٠- ٢٥ویبرد إلى درجة حرارة  ،(Brix)ذائبة 

لتر ماء  ٢٠كجم من خمیرة الخبز الجافة وتضاف تدریجیًا إلى  ٥وفیها یؤخذ االبتدائي، 

ن دقیقة وتضاف إلى خزان التخمیر االبتدائي، ویمرر تیار هواء م ١٥وتحرك جیدًا لمدة 

ساعات،  ١٠-٨أسفل الخزان لتزوید الخمیرة باألوكسجین لتكاثرها وتستمر العملیة ما بین 

وبعدها یتم فصل الخمیرة عن المحلول السكري بواسطة الطرد المركزي الستخدامها في 

التخمیر األساسي، حیث تنقل الخمیرة إلى مخمر أكبر للحصول على كمیة أكبر من 

ل إلى خزان التخمر األساسي والذي یكون مزود بضاغطة هواء اللقاح الخمیري ومن ثم تنق

-٨في هذا الخزان، ویخفض العصیر السكري إلى  CO2وأنبوب تبرید وفتحة لخروج 

مونیوم) ویستمر فوسفات األ  مونیوم +المواد الغذائیة وهي(كبریتات األ % وتضاف إلیه١٠

إلى  الكحول الطبيویضاف  ،يإمرار التیار الهوائي لكي تبدأ عملیة التخمر الالهوائ

%) وتستمر ٥-%٤الخزان كلما وصل البركس إلى نصف قیمته األولیة أي ما بین (

 ٣وتستغرق عملیات التخمر مدة تتراوح بین  ،ساعات ٣لمدة  Brixاإلضافة إلى أن یثبت 

 أیام. ٤إلى 

 مرحلة التقطیر: •

وذلك  ،ي برج التقطیروفیها ینقل السائل المتخمر إلى حوض أخر تمهیدًا لتقطیره ف

باالعتماد على الفروقات بین نقاط غلیان الكحول وبقیة مكونات ناتج التخمر إذا أن نقطة 

درجة ١٠٠) بینما نقاط غلیان الماء هي ٧٩ – ٧١غلیان الكحول (االیثانول) هي ما بین (

یة ، ویمكن الحصول بهذه العمل(fusel oil) درجة١٠٠والزیوت الطیارة أعلى من مئویة، 

  % ایثانول وصافي ماء مع قلیل من الزیوت الطیارة. ٩٦ – %٩٤على تركیز 
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  : من التمرالطبي ع الكحول تصنیمستخدمة في ال معدات واألدواتال –ج 

یحتاج تصنیع الكحول الطبي إلى المعدات التالیة، وهناك خطوط انتاج حدیثة تضم كل 

  هذه المعدات والمراحل:

ü  فرن تجفیف. 
ü  جهاز تقطیر.  

ü  میزان حساس.  

ü  جهازsoxhlet.  

ü  ترمومیتر.  

ü طقم هیدرومیتر.  

ü أدوات زجاجیة للتحلیل الحجمي.  

ü  ماصات بمختلف القیاسات.  

ü  مخروطیةconical flask مل  ٥٠٠مل،  ٣٠٠.  

ü  أقماع ترشیح.  

ü  مضخة ماصة مائیة.  

ü  قمع مخروطي.  

ü  بیكراتbeaker مل.  ٦٠٠مل،  ٤٠٠مل،  ٢٠٠مل،  ١٠٠  

ü  زجاجة غسیلwashing bottle.  

ü  قناني حجمیةvelemetric flask.  

ü أنابیب اختبار مع حواملها.  

ü  سحاحاتburette.  

ü حامل ساحات.   

ü  مسخنhot plate.  

ü  ثرموستات.  

ü  قضبان زجاجیة. 
ü  جهازph. 

ü  جهازbrix.  
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  المواد الكیماویة: •

ü محلول فهلنج.  

ü  صودا كیماویة.  

ü حامض خلیك.  

ü  فینو نفثالین.  

ü  كبریتات الصودیوم.  

ü بوتاسیوم كرومات ال.  

ü  رابع كلورید الكاربون.  

 مختبر األجهزة المیكروبیولوجي: •

ü  جهاز میكروسكوب  

ü حاضنة  

ü صبغات 
 دوالر ٣٠٠٠٠جمیع المواد تقدر تقریبًا وبحدود 

  احتیاجات المصنع من القوى العاملة:  •

ü .(اختصاصي بكتریولوجي) مدیر مشروع 
ü .(لصیانة المعدات) مالحظ 

ü عمال).مساعد إنتاج (إدارة وتوجیه ال 

ü .عمال  

  احتیاجات إنشاء المصنع:  •

ü .أرض 

ü .میاه 
ü .كهرباء 

ü .خالطات 

ü .فالسات 
ü  مرشحاتFilter Press 

ü .مخمرات مخبریة أو صغیرة ومخمرات كبیرة لإلنتاج 
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ü .مضخات 

ü .مرجل غازي 

ü .مقطرات 
ü .عبوات  

  

  :اإلنتاجیة  -د 

لتر) حسب نوع الساللة  ٣٣٠- ٢٨٠% (٩٦كل واحد طن تمر یعطي كحول مركز 

  مرة.المخ
  

  ثانیًا: التكالیف االستثماریة والتشغیلیة لمصنع (أو خط) إنتاج الكحول الطبي من التمر:

 ٢م٢٠٠(بواقع  ٢م٦٠٠إلى مبنى مساحته  الكحول الطبيیحتاج مصنع (أو خط) إنتاج  

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

لتر من الكحول الطبي ( كل طن  ١٣٢٠ن ثمار لكل تشغیلة تنتج ط ٤وبطاقة انتاجیة 

أیام للتخمیر،  ٤وتستمر التشغیلة لمدة أسبوع، بواقع لتر كحول طبي)،  ٣٣٠تمر ینتج 

العملیات اإلنتاجیة والمعدات واآلالت التي یوضح  التاليجدول والویومین ألعمال الغسیل، 

  التمور.  الكحول الطبي منإلنتاج  تستخدم
  

  الكحول الطبيإلنتاج  العملیات اإلنتاجیة والمعدات واآلالت التي تستخدم
  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة اإلنتاجیة

  استقبال وتجهیز التمور

استقبال التمور وغسلها 

وتجهیزها لعملیة 

  استخراج عصیر التمر

ة من ستانلس وحدة االستقبال والغسیل مصنوع •

)، أبعادها في ٣٠٤نوعیة (ستیل عالي الجودة من 

 م ارتفاع .١,٥*  م عر١م طول*٦حدود 

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

 توربین هواء قوة كل توربین ا حصان . ٤مع وجود 

 APV.Cبها ناقل شبكي معدني مودیل  •

مضخات ( للماء والكلور، ماء فقط،  ٣تحتوى على  •

  ) .وكوزماء وجل

نقل الثمار من وحدة 

االستقبال الى وحدة التسخین 

  والمعاملة  الحراریة

  

لمنتج  بین امن خالل سیر ناقل جلدي  لنقل  •

مرحلتي االستقبال والتجهیز ال یلصق ومزود 

  فولت ٣٨٠حصان  ١بحوض استقبال ومحرك 
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  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة اإلنتاجیة

التسخین والمعاملة الحراریة 

  للثمار

المعالجة الحراریة للثمار 

ل غرفة محكمة من خال

الغلق بها فتحات لدخول 

البخار الساخن لتسهیل 

  عملیة االستخالص

من خالل وحدة للتسخین والمعاملة الحراریة تتمثل  •

 أهم مواصفاتها الفنیة في اآلتي:

م ١،٥* سم عرض٧٥مطول*١،٥بعاد الوحدة أ •

  ارتفاع .

 apv.cالغرفة مزودة بسیر ناقل شبكي مودیل  •

حصان،  ١قوة كل محرك محركات  ٣ عددومزودة ب

  فولت . ٣٨٠

نقل المنتج من وحدة 

للتسخین والمعاملة الحراریة 

إلى وحدة استخالص المادة 

  السكریة

  

من خالل سیر ناقل جلدي  لنقل المنتج  بین مرحلة  •

التسخین والمعاملة الحراریة، وبین مرحلة استخالص 

العصیر والمادة السكریة، وال یلصق بالمنتج 

 ٢ود بحوض استقبال معدني ومحركومز  المصنع،

  .فولت ٣٨٠حصان 

وحدة استخالص المادة 

  السكریة

تعتبر الوحدة الرئیسیة 

لخط االنتاج وفیها یتم 

  استخالص العصیر

من خالل وحدة استخالص المادة السكریة، وتتمثل  •

  أهم مواصفاتها الفنیة في اآلتي:

م ١،٥* سم عرض٧٥م طول* ١،٣مساحتها  •

  .ارتفاع

سم، واسطوانة عزل معدنیة  ٨ن للرفع بها حلزو  •

  مم .٤ قطرهابثقوب سم،  ٣٥ سم*٤٠مساحتها

  .فولت ٣٨٠حصان،  ١بمحرك دفع قوة مزودة •

  فولت . ٣٨٠حصان،  ١٠مزودة بمحرك عزل بقوة  •

  فولت . ٣٨٠حصان  ١/٢ك لفظ قوة ر مزودة بمح •

نقل المنتج من وحدة 

استخالص المادة السكریة 

  الى وحدة الخلط والتجنیس

  

سم ٤٠سم* عرض  ٣٠٠سیر جلدي ناقل بطول  •

م قابل للصق لتثبیت خالصة التمر عند ٢بارتفاع 

 ٢النقل لمرحلة الخلط والتجنیس مزود بمحرك قوة 

  فولت . ٣٨٠حصان 

  خلط السائل وتجنیسه  وحدة الخلط والتجنیس

مم مزودة برفاس معدني مزود ٤اسطوانة بسمك  •

ك لتجنیس بشفرات ومبدل تجانس لالسطوانة، وذل

سم (بدون ١٧٧سم، وارتفاعها  ١١٠السائل، قطرها 

  المحرك وقواعد التثبیت)

ول بخار لرفع درجة حرارة السائل یوجد بها فتحة دخ •

  ثناء الخلط واإلذابة لسهولة عملیة التجنیس .أ

  حساس للحرارة وكمیة المیاه . ٢عدد  •
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  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة اإلنتاجیة

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

  فولت ٣٨٠حصان  ٥محرك بقوة  ١عدد  •

مرحلة التصفیة وترویق 

  السائل السكري

عزل االلیاف عن 

السائل السكري 

  وتصفیته وترویقه

سم  ٤٠سم طول * ١٧٥جهاز تصفیة ابعاده  •

سم ارتفاع، مصنوع من المعدن ومزود ٧٥عرض* 

میكرون مساحة اللوح الواحد  ٢٠٠بالواح تصفیة 

  سم . ٤٠*٤٠

بار  ١٢حصان وضغط  ٧،٥مضخة بقوة  ١عدد  •

  لسحب السائل وضخه في وحدة التصفیة .

بار یعمل بضغط الزیت  ٢٥ضاغط بستون بقوة  •

نع تراجع السائل اثناء ملتثبیت الواح التصفیة و 

  الحقن .

حوض عصر مصنع من استانلس لتجمیع العصیر  •

  المصفى .

مرحلة اعداد التخمراالبتدائي 

  للخمیرة 
  كثار الخمیرةإ

مم محكم الغلق ٤بسمك  تخمیر االبتدائيلل اتخزان •

بها فتحة تهویة ویمكن الدخول الیها لتنظیفها 

 . ٣٠٤من ستانلس ستیل عالي الجودة مصنوع 

یحتوى على وسیلة تسمح بإمرار تیار هواء من  •

أسفل الخزان لتزوید الخمیرة باألوكسجین لتكاثرها 

 ساعات . ١٠-٨وتستمر العملیة ما بین 

لسكري بواسطة وحدة لفصل الخمیرة عن المحلول ا •

الطرد المركزي الستخدامها في التخمیر األساسي، 

كبر للحصول على أحیث تنقل الخمیرة إلى مخمر 

  كبر من اللقاح الخمیري .أكمیة 

مرحلة التخمر األساسیة 

  لكحول الطبيال 

  التخمر الكحولي

  أیام ) ٤( 

مم محكم الغلق به فتحة ٤خزان تخمیر بسمك  •

لتنظیفها مصنوع من  تهویة ویمكن الدخول الیها

 . ٣٠٤لي الجودة ستانلس ستیل عا

 مؤشرات  للحرراة  •

  . حصان لغسیل خزان التخمر ١/٢مضخة بقوة •

سم   ١٠سم وارتفاع  ٤١٠مدخل تنظیف بقطر  •

  لتنظیف الخزان من الداخل . 

سم وارتفاع  ٢٥فتحة تهویة لخزان التخمر بقطر  •

  سم .  ١٠
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  اآلالت والمعدات الخاصة بخط اإلنتاج المتكامل  الهدف من العملیة  العملیة اإلنتاجیة

   أنش لتصریف میاه الغسیل . ٢مخرج صرف  •

  أنش ألخذ عینة من السائل .  ١/٤صنوبر  •

 سم . ٣٠سم وعرض  ١٥٥مصعد بارتفاع  •

حصان لسحب السائل من وحدة  ١مضخة بقوة  •

  لى خزان التخمر .إالتصفیة 

حصان لسحب السائل من خزان  ١مضخة بقوة   •

  ة .ئالتخمر لوحدة التعب

  مرحلة التقطیر
  تقطیر الكحول

  ( یوم عمل )

مم محكم ٤لمتخمر بسمك خزان لتجمیع السائل ا •

الغلق بها فتحة تهویة ویمكن الدخول الیها لتنظیفها 

 . ٣٠٤من ستانلس ستیل عالي الجودة مصنوع 

وحدة تقطیر مزودة بساخانات لغلي السائل لدرجات  •

  .حرارة مختلفة

 .مؤشرات للحرارة  •

  أنش لتصریف میاه الغسیل .  ٢مخرج صرف  •

مر من حصان لسحب السائل المخ ١مضخة بقوة  •

  لى برج التقطیر.إوحدة التجمیع 

من  حصان لسحب السائل المقطر ١مضخة بقوة   •

 .برج التقطیر لوحدة التعبئة 

غسیل خزان التخمر حصان ل ١/٢مضخة بقوة  •

  . ووحدة التقطیر 

سم   ١٠سم وارتفاع  ٤١٠مدخل تنظیف بقطر  •

  .لتنظیف الخزان  من الداخل

مرحلة التجمیع واالعداد 

  للتعبئة

میع المنتج تج

والمحافظة على درجة 

  حرارته وتجهیزه للتعبئة

آلة تعبئة مصممة على مبدأ الحقن مزودة  •

  بصمامات مواصفتها كالتالي :

سم ارتفاع (  ٦٠سم عرض *  ٥٠سم طول* ١٠٠ •

  بدون قواعد التثبیت )

  عبوة / دقیقة لكل آلة . ٢سرعتها  •

  .٢عدد األلیات  •

  .لكل آلة ٢مآخذ بواقع  ٤آخذ معدد ال •
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  :التقسيم الفني للمساحات باملشروع   ٣/٤
حیــث أخــذ كــل قســم وظیفــة  ،إلــى عــدد مــن الوحــدات الرئیســیة فنیــا تــم تقســیم المشــروع

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.  
  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 العرض منطقة  ١٤
  ٢٥ منطقة المدخل الرئیسي  ١٥
 ٦٠٠  اإلجمــــــــالي  

v  الصناعية مصنع طبقا ملواصفات هيئة املدنمتطلبات 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  –مات العاملین خد –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
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Ø ستودع المواد الخام لتغطیة احتیاجات المصنع من المواد الخام لمدة ثالثة تحدد مساحة م

 .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 یتضمن مبنى اإلدارة المكاتب التي تخدم المصنع. 

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 داخلیة لتسهیل الحركة بین وحدات المصانع المختلفة، ولربط مداخل المصانع الطرق ال

 .مع الطرق الرئیسیة

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

 ،هریاش) لایر سعودي للمتر المربع ٢صناعیة لمدد طویلة ابتداء من (ال يألراضلبأسلوب التأجیر 

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

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

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

 لایر كنفقات تشغیلیة. ١٥٠٠٠ألول فقط كنفقات راسمالیة، ثم تسدد القیمة التأجیریة سنویا بقیمة ا
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  : تأسيس املبانيتكلفة     ٣/٥/٢
  :وتوزع على النحو التاليألف لایر  ٥٠٠تقدر تكالیف البناء والتأسیس للمصنع بنحو 

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

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

 500,000  600 اإلجمالي

  :(التمديدات)  والتجهيزات األساسية التأسيستكلفة     ٣/٥/٣
تشــمل التجهیــزات والــدیكورات كــل مــا یتعلــق بمســتلزمات العملیــة التصــنیعیة مــن بنیــة تحتیــة 

مخــزن ء، مــاء، صــرف، وغیرهــا)، وتجهیــزات صــالة االنتــاج، وتجهیــزات المبــاني اإلداریــة وال(كهربــا

تمدیــدات تكییــف وأنظمــة مكافحــة الحریــق أیضــا  یشــمل هــذا البنــدو  ،واالســتقبال مــن كافــة النــواحي

  .  وأنظمة اتصاالت

  تكلفة احتیاجات المشروع من أعمال التأسیس (التمدیدات)
 لایر)إجمالي التكلفة( الوحدة م
 80,000 والدیكور وصالة العرض األعمال الخارجیة ١
 70,000 أعمال جانبیة ٣
 100,000 تمدیدات تكییف ٤
 50,000  أنظمة الحریق ٥
 50,000 أنظمة االتصاالت والكامیرات ٦

 350,000 اإلجمـــــالي

  :واملعدات اآلالتاحتياجات املشروع من     ٣/٥/٤
والمعـــدات الالزمـــة لتأســیس مثـــل هـــذا المشـــروع بنـــاًء علـــى  آلالتلـــتقــدر التكلفـــة اإلجمالیـــة 

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

  تكالیف اآلالت والمعدات

إجمالي  تكلفة الوحدة العدد البند (األصل)
 التكلفة

بنود وأصول متعلقة 
بالعملیة االنتاجیة 

ھزة والمعدات واالج
 الملحقة بخط االنتاج

خط متكامل النتاج الكحول الطبي یحتوى على 

العدید من وحدات التصنیع منها وحدتي التخمر 

 والتقطیر

1 800,000 800,000 
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إجمالي  تكلفة الوحدة العدد البند (األصل)
 التكلفة

 20,000 20,000 1 وحدة تحكم آلي بخط االنتاج

 15,000 15,000 1 أدوات قیاس لمراقبة جودة المنتج أثناء التصنیع

 ١١٠بخار بطاقة نصف طن وحرارة  غالیة

 بار ٤مئویة، وضغط 
1 3,500 3,500 

خط انابیبب به فتحات مزود بمضخة هواء المداد 

خط االنتاج باالوكسجین التمام عملیات التخمر 

 األولیة واالساسیة

1 10,000 10,000 

معمل میكروبیولوجي 
یحتوى على العدید من 

 األجھزة والمعدات

 10,000 10,000 1 میكروسكوب

 3,000 3,000 1 أدوات زجاجیة

 5,000 5,000 1  أجهزة قیاس

 2,000 2,000 1 أدوات ترشیح

 1,500 1,500 1 میزان حساس

 1,000 1,000 1 ماصات بمختلف المقاسات

 1,000 1,000 1 أقماع زجاجیة وانابیب اختبار

 3,000 3,000 1 اخرى

 875,000 اإلجمالي 

  :التجهيزات املكتبية واإلداريةياجات املشروع من احت    ٣/٥/٥
المصــنع بنــاًء علــى تقــدر التكلفــة اإلجمالیــة للتجهیــزات المكتبیــة واإلداریــة الالزمــة لتأســیس 

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

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

  تكلفة وسائل النقل واالنتقال الالزمة للمشروع
 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
  :التاليقدرت مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل كما هي مفصلة حسب الجدول 

  مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل

 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
نــود أعــاله فــإن رأس المــال الثابــت لألصــول الثابتــة شــامًال وفــق التقــدیرات الســابقة للب

  مصاریف ما قبل التأسیس یوزع كما یلي:

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.1 26,400 تكلفة الحصول على األرض
 20.6 500,000 تكالیف التأسیس

 14.5 350,000 تكالیف التمدیدات األساسیة
 36.1 875,000 ت والمعداتتكالیف اآلال

 8.9 215,500 تكالیف التجھیزات المكتبیة
 15.3 370,000 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.5 85,000 مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0 2,421,900 اإلجمالي
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  : مستلزمات التشغيل السنوية  ٣/٧

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

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

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

  شغيل:الالزمة للت اخلاماحتياجات املشروع من املواد   ٣/٧/٢
مــن الكحــول طــن  ٤ إلنتــاجطــن ثمــار یومیــًا  ٥اســتخدام تحســب تكلفــة الخامــات بنــاء علــى 

حســب . و شــهور فــي الســنة ٨ویــوم فــي الشــهر  ٢٢ویــتم العمــل لمــدة  ،التشــغیلة الواحــدةفــي ي الطبــ

كمـا هـي  المعلومات المجمعة مـن السـوق فـإن احتیاجـات المشـروع مـن مـواد التشـغیل الخـام األولیـة

  التالي:ب الجدول مفصلة حس

  تكلفة المواد الخام الالزمة للمشروع

 البند
الكمیة 

 الیومیة

تكلفة 

 الوحدة

إجمالي التكلفة 

 الشهریة

إجمالي التكلفة 

 السنویة

 %٢٠تمور طازجة غیر مرتفعة الجودة، نسبة الرطوبة 

 %٨٠-٧٥نسبة السكریات 

ثمار طن   ٥

 یومیا 
4,000 400,000 3,200,000 

كر یة التصنیعیة مثل الكلور والجلوكوز، والسللعمل إضافات

 نسبة السكر في الثمار)، وغیرها ضانخفافي حالة (

كمیات 

  متغیرة
15,000 120,000 

 عبوات تعبئة لمنتج الدبس علیها جمیع البیانات المطلوبة
  

15,000 120,000 

للعمال، وقفازات  مثل مالبس أخرى إنتاجزمات مستل

   ومطهرات وغیرها .
5,000 40,000 

مستلزمات خاصة بتشغیل معمل المیكروبیولوجي مثل 

   اتمام االختبارات وغیرها ألغراضصبغات وكیماویات 
3,000 24,000 

مواد مختلفة تستعمل في العملیة التصنیعیة مثل محلول 

فهلنج، صودا كیماویة، حامض خلیك، فینو نفثالین، 

ع كلورید كبریتات الصودیوم، كرومات البوتاسیوم، راب

 الكاربون وغیرها

  
11,250 90,000 

  3,594,000      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
 المشــروع،شــروع مــن القــوى العاملــة والالزمــة لتشــغیل یوضــح الجــدول التــالي احتیاجــات الم  

وتقـــدر إجمـــالي أجـــورهم ، فـــرداً ) ٣٩( حیـــث یتضـــح أن مجمـــوع العمالـــة الالزمـــة یصـــل عـــددها إلـــى

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

          :            على النحو التالي )إجمـــالي الرواتب

  العمالة الالزمة للمشروع وتكلفتها

 العدد الوظیفة
الراتب 

 الشهري

إجمالي الرواتب 

 الشهریة

إجمالي الرواتب 

 السنویة

 300,000 25,000 25,000 1 مدیر المصنع

 720,000 60,000 6,000 10 وظائف إداریة وتسویقیة
 480,000 40,000 10,000 4 مھندس إنتاج

 180,000 15,000 15,000 1 اخصائي میكروبیولوجي
 144,000 12,000 4,000 3 سائقین

 720,000 60,000 4,000 15 عمالة فنیة
 240,000 20,000 4,000 5 حارس أمن

 2,784,000 232,000  39 اإلجمالي

 278,400 23,200   % بدالت ومزایا أخرى١٠+
 3,062,400 255,200   اإلجمالي
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  : ةاملنافع العام 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
  لمشروع كما هي موضحة في الجدول التالي:تبلغ تكالیف الصیانة السنویة الالزمة ل

  تكالیف الصیانة السنویة الالزمة للمشروع

 التكلفة المبدئیة البیان

 تكلفة التـأمین السنویة  تكلفة الصیانة السنویة 

 النسبة% التكلفة النسبة% التكلفة

 تكالیف التأسیس
         

500,000  
          

10,000  2           12,500  2.5 

 تكالیف التمدیدات األساسیة
         

350,000  
            

7,000  2             8,750  2.5 

 تكالیف اآلالت والمعدات
         

875,000  
          

43,750  5           21,875  2.5 

 تكالیف التجھیزات المكتبیة
         

215,500  
          

10,775  5             1,078  0.5 

 وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
         

370,000  
          

37,000  10             9,250  2.5 

   اإلجمالي
        

108,525              53,453    

   اإلجمالي الكلي
                                                             

161,978  
  

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

  الكامل، توزع كما في الجدول التالي:
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  إجمالي تكالیف التشغیل السنویة للمشروع عند التشغیل الكامل
 القیمة بیان

 3,062,400 تكالیف األجور والرواتب
 3,594,000 یلخامات ومستلزمات التشغ

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

 161,978 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 7,065,378 اإلجمالي
  

  : تقدير اإليرادات السنوية للمشروع   ٢/٨
سیتدرج في الطاقة  أن المشروع حسب الخبرات بالمشروعات المماثلة، نفترض

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

  .إلى التشغیل الكامل في السنة الثالثة

  

  للمشروع المقترح المقترحة اإلیرادات
كمیات البیع  بیان

 الیومیة
قیمة المبیعات  قیمة بیع اللتر

 ةالشھری
قیمة المبیعات 

 السنویة
            9                      5000 كمیة المبیعات

990,000  
       

7,920,000  
                 إیرادات أخرى من بیع مخلفات

75,000  
          

600,000  
        اإلجمالي

7,920,000  
  
  
  

 عدد الوحدات المنتجة في الشهر المنتج

 كحول طبي
  یومیالتر كحول  ٥٠٠٠

  )حول شهریا كإجمالي اإلنتاج شهريلتر ك آالف ١٠(

العملیات  نواتج وبقایا

الصنیعیة من نوى وقشور 

 وغیرها

  الكحول إلنتاج لو جرام لكل طن مستخدم من التموركی ٥٠بواقع 

  حوالي أي) لألسبوع( ةكجم في التشغیلی ٢٥٠بإجمالي 

 كجم شهریا ١٠٠٠
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  التمور من ج الكحول الطبيإنتاالدراسة املالية ملصنع 
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  مقدمة : ٤/١
مصنع یتمثل الهدف الرئیسي من الدراسة المالیة في اختبار الجدوى المالیة إلقامة 

  المتخصص بأجزائه ومكوناته المشار إلیها في الدراسة الفنیة.   الكحول الطبي

  افرتاضات تقدير التكاليف االستثمارية : ٤/٢
  مصنع إنتاج الكحول الطبي من التمرف االستثماریة إلنشاء لقد تم تقدیر التكالی

% ١االعتبار  فيمع األخذ  م،٢٠١٨عام  مارسبناء على األسعار السائدة خالل شهر 

من النفقات الثابتة، بحیث تقابل االحتیاجات   Contingencyنفقات إضافیة احتمالیة 

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

من  الكحول الطبيمصنع وبما یتناسب مع المتطلبات والمعاییر النموذجیة إلنشاء 

المستوى األول، مع تطبیق المعاییر المتعارف علیها لتأكید الجودة وحیازة 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 (

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

  وفیما یلي تقدیر كل من هذین العنصرین: ،PRE-OPERATINGل التشغیل وما قب

  إجمالي رأس المال الثابت
 % التكلفة المبدئیة البیان

 1.1  26,400            تكلفة الحصول على األرض
 20.6  500,000          تكالیف التأسیس

 14.5  350,000          تكالیف التمدیدات األساسیة
 36.1  875,000          اآلالت والمعداتتكالیف 

 8.9  215,500          تكالیف التجھیزات المكتبیة
 15.3  370,000          وسائل النقل واالنتقال (السیارات)
 3.5  85,000            مصروفات تأسیس ما قبل االفتتاح

 100.0  2,421,900       اإلجمالي
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  العامل:تقدير رأس املال   ٤/٤/٢
، شهور تعادل دورة تشغیل واحدة ٣نسبة رأس المال العامل الالزم للمشروع  بلغ

  لایر. ملیون ١,٨بنحو وهي تقدر 

 اإلجمالي البیان
 7,065,378 إجمالي التكالیف التشغیلیة
 شھور ٣ نسبة راس المال العامل

 1,766,344 إجمالي رأس المال العامل 

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

  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
 20.6  500,000          تكالیف التأسیس

 14.5  350,000          تكالیف التمدیدات األساسیة
 36.1  875,000          تكالیف اآلالت والمعدات

 8.9  215,500          تكالیف التجھیزات المكتبیة
 15.3  370,000          وسائل النقل واالنتقال (السیارات)

 3.5  85,000            سیس ما قبل االفتتاحمصروفات تأ
 100.0  2,421,900       إجمالي االصول الثابتة

 42.2  1,766,344       رأس المال العامل
 100.0  4,188,244       اإلجمالي

  مصادر متويل رأس املال املستثمر:  ٤/٤/٤
مع  مویل الذاتية رأس المال المستثمر عن طریق التتغطیإلى  المستثمر یتجه

   % من رأس المال الثابت.٥٠االتجاه القتراض حوالي 

  : تكاليف التشغيل السنوية  ٤/٥

من مختلف ملیون لایر  ٧,١بنحو إجمالي تكالیف التشغیل للمشروع  تم تقدیر

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

 3,062,400 تكالیف األجور والرواتب
 3,594,000 خامات ومستلزمات التشغیل

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

 161,978 مصاریف الصیانة والتأمین
 15,000 إیجار المقر سنویا

 7,065,378 اإلجمالي
  

  الیف التشغیلیة إلى قسمین كما یلي :هذا ویمكن تقسیم هذه التك

  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
تشغیل وتعود لخدمات تقدم للغیر وتتزاید وتتناقص تبعًا ترتبط هذه التكالیف بال

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

o .المواد الخام  

o .رواتب العمالة الفنیة  

o .تكالیف المنافع العامة      

o .مصاریف الصیانة  

o والعمومیة المصاریف التسویقیة.  
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  : للمشروع ةسنوية املتوقعاإليرادات ال  ٤/٦
، المقترحة كما هو موضح في الجزء السوقي منها المنتجاتقدرت الدراسة أسعار 

  اإلیرادات كما یتضح من الجدول التالي :وقد قدرت هذه 

  

  عند التشغیل الكامل اإلیرادات السنویة المتوقعة للمشروع

كمیات البیع  بیان
قیمة المبیعات  قیمة بیع اللتر الیومیة

 الشھریة
قیمة المبیعات 

 السنویة
 7,920,000 990,000 9 5000 كمیة المبیعات

 600,000 75,000   إیرادات أخرى من بیع مخلفات

 7,920,000 اإلجمالي
  

 للمصنعویمكن استعراض تقدیرات اإلیرادات السنویة خالل السنوات العشر األولى 

  تحت الدراسة على النحو التالي :

 اإلیراد حسب نسب التشغیل یراد إجمالي اإل السنة
  3,960,000          7,920,000 السنة األولى
  6,118,200          8,157,600 السنة الثانیة
  8,402,328          8,402,328 السنة الثالثة
  8,654,398          8,654,398 السنة الرابعة

  9,087,118          9,087,118 السنة الخامسة
  9,541,474          9,541,474 السنة السادسة
  10,018,547        10,018,547 السنة السابعة
  10,519,475        10,519,475 السنة الثامنة
  11,045,448        11,045,448 السنة التاسعة
  11,597,721        11,597,721 السنة العاشرة

  

  : معدالت التشغيل املتوقع ٤/٨
یادة في الحیطة والحذر، وعدم اإلغراق في التوقعات المستقبلیة الواعدة، وعلـى الـرغم ممـا ز 

هــو متوقــع مــن ارتفــاع اإلقبــال علــى منتجــات المشــروع، فقــد تــم افتــراض أن المشــروع ســیبدأ 

% للسنة الثانیة، حتـى یصـل إلـى ٧٥% في السنة األولى، ثم یصل إلى ٥٠بمعدل تشغیل 

  سنة الثالثة، وذلك كما یتضح من الجدول التالي :التشغیل الكامل في ال
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  معدالت التشغیل المتوقعة
 معدل التشغیل السنة

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

١٠٠ ١٠% 

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

 التمویل الذاتي:  -أ 
ــو ی % مـــن ٥٠ بنســـبة مثـــل رأس المـــال المـــدفوع مـــن قبـــل صـــاحب المشـــروع ویقـــدروهـ

  إجمالي رأس المال الثابت.

  القرض التجاري:  -ب 

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

% من إجمـالي رأس ٢٨,٩و % من رأس المال الثابت، ونح٥٠الزراعیة) ویقدر بنسبة 

  .المال

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

 النسبة القیمة مصادر التمویل
 71.1 2,977,294 رأس المال المدفوع (تمویل ذاتي)

 28.9 1,210,950 القرض الحكومي
 100.0 4,188,244 اإلجمالي

  

   :القروض تكلفة   ٤/٩/١
ــول الطبــــيیعتبــــر مصــــنع  ویلهــــا مــــن لمشــــاریع المتخصصــــة المســــموح تمأحــــد ا الكحــ

% مــن جملــة تكــالیف المشــروع ٧٥تمــول هــذه القــروض بنســبة و  صــندوق التنمیــة الزراعیــة،
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المسـتثمر ثالثـة حسب دراسة البنك إذا كان القرض وحده أو كان مجموع القرض وما بذمـة 

عــن ثالثــة مر أو مجمــوع القــرض ومــا بذمـة المســتث همالیـین لایر فأقــل، فــإذا زاد القــرض وحـد

ومــا زاد عــن  ،% مــن جملــة التكــالیف٧٥ثــة مالیــین األولــى بنســبة المالیــین ریــال فتمــول الث

   .% وتجمع في مبلغ واحد٥٠ذلك یمول بنسبة 
 

علـى  %،٥بمعـدل  التنمیـة الزراعیـة على قرض من صندوقمن المخطط الحصول 

(نظیر رسـوم أسـاس علـى القـرض تكلفـة احتسـاب سـیتمأي سنوات وبفترة سماح سنتین،  ١٠

  . سنتین لمدة سماح فترة مع سنوات %١٠ لمدة %٥ المشورة والمتابعة اإلداریة)
  التجاري القرض تكلفة

 تكلفة القرض رصید آخر المدة القسط السنوي رصید أول المدة بیان
 - 1,210,950 - 1,210,950 األولى
 - 1,210,950 - 1,210,950 الثانیة
 60,548 1,089,855 121,095 1,210,950 الثالثة
 54,493 968,760 121,095 1,089,855 الرابعة

 48,438 847,665 121,095 968,760 الخامسة
 42,383 726,570 121,095 847,665 السادسة
 36,329 605,475 121,095 726,570 السابعة
 30,274 484,380 121,095 605,475 الثامنة
 24,219 363,285 121,095 484,380 التاسعة
 18,164 242,190 121,095 363,285 العاشرة

  

  : للمشروع واالقتصاديةاملؤشرات املالية  ٤/١٠
وذلــك مــن خــالل  ،یتنــاول هــذا الجــزء تحلیــل الوضــع المــالي واالقتصــادي المتوقــع للمشــروع

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

  غیل إلى اإلیرادات السنویة:معدل التش •

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 

یــق ذلـــك تكــالیف التشــغیل الســـنویة بالمقارنــة مـــع حجــم اإلیـــرادات الســنویة بالمشـــروع، وبتطب

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 6,343,525 3,960,000 160% 
2 7,330,525 6,118,200 120% 
3 8,271,525 8,402,328 98% 
4 8,424,645 9,087,118 93% 
5 8,585,421 9,087,118 94% 
6 8,694,736 9,541,474 91% 
7 8,871,991 10,018,547 89% 
8 9,058,110 10,519,475 86% 
9 9,253,534 11,045,448 84% 
10 9,458,729 11,597,721 82% 

 %94 89,377,428 84,292,741 المتوسط

  ائد السنوي إلى اإلیرادات:معدل الع •

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

المرتقبة ، حیـث أنـه مـن خـالل هـذا المعـدل یمكـن التعـرف علـى األربـاح السـنویة كنسـبة مئویـة مـن 

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

  بأن معدل العائد السنوي على التشغیل خالل العشر سنوات األولى من عمر المشروع كما یلي:

  معدل العائد السنوي إلي اإلیرادات

 (%) المعدل اإلیرادات الربح السنوي بعد الزكاة صافي السنة
1 -2,383,525 3,960,000 0% 
2 -1,182,017 6,118,200 -19% 
3 46,886 8,402,328 1% 
4 563,771 9,087,118 6% 
5 405,446 9,087,118 4% 
6 740,796 9,541,474 8% 
7 1,031,390 10,018,547 10% 
8 1,336,514 10,519,475 13% 
9 1,656,895 11,045,448 15% 
10 1,993,294 11,597,721 17% 

 %5 89,377,428 4,209,450 المتوسط
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  ستثمار:معدل العائد على اال •

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

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

 د الســنوي علــى إجمــالي االســتثمارات،ویــتم اســتخراج هــذا المعــدل عــن طریــق قســمة متوســط العائــ

  االستثمار خالل سنوات المشروع.على وفیما یلي تطور العائد السنوي 

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

1 -2,383,525 3,015,669 -79% 
2 -1,182,017 1,833,653 -64% 
3 46,886 1,698,896 3% 
4 563,771 2,087,078 27% 
5 405,446 2,322,992 17% 
6 740,796 2,495,809 30% 
7 1,031,390 3,369,776 31% 
8 1,336,514 4,554,922 29% 
9 1,656,895 6,066,502 27% 

10 1,993,294 7,920,537 25% 
 %12 35,365,834 4,209,450 المتوسط

  العائد البسیط على المساهمین : •

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

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

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

  وع خالل العشر سنوات األولى كما یلي:معدل العائد على األصول الثابتة بالمشر 

  العائد علي المساھمین

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

1 -2,383,525 2,977,294 -80% 
2 -1,182,017 2,977,294 -40% 
3 46,886 4,188,244 1% 
4 563,771 6,612,742 9% 
5 405,446 6,612,742 6% 
6 740,796 6,612,742 11% 
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 (%) المعدل رأس المال المدفوع الزكاة صافي الربح السنوي بعد السنة

7 1,031,390 6,612,742 16% 
8 1,336,514 6,612,742 20% 
9 1,656,895 6,612,742 25% 

10 1,993,294 6,612,742 30% 
 %0 6,118,200 4,209,450 المتوسط

 

  معدل العائد الداخلي والقیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة: •

لفرصــة البدیلــة عنــدما تتســاوى التــدفقات النقدیــة الداخلــة یمثــل العائــد الــداخلي للمشــروع عائــد 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 

  والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیةالعائد الداخلي 

 التدفقات النقدیة السنة
 4,188,244- رأس المال

1 1,042,819 
2 309,853 
3 624,146 
4 1,461,378 
5 2,146,342 
6 1,273,209 
7 2,536,726 
8 4,111,422 
9 6,012,552 

10 8,256,137 
 IRR 32.7% الداخلي معدل العائد
 8,624,619 الحالیة قیمةصافي ال

  فترة استرداد المال المستثمر(المدفوع): •

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

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

  سنوات. ٧,٠نحو 
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v النتائج والتوصيات :  

  تشیر النتائج إلى ما یلي :

 (%) نسبة مئویة ملخص المؤشرات المالیة واالقتصادیة

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

 %82 %84 %86 %89 %91 %94 %93 %98 %120 %160 %94 اإلیرادات

 %17 %15 %13 %10 %8 %4 %6 %1 %19- %0 %5 د إلى اإلیراداتالعائ معدل

 %25 %27 %29 %31 %30 %17 %27 %3 %64- %79- %12 العائد إلى االستثمار معدل
العائد إلى حقوق  معدل

 %30 %25 %20 %16 %11 %6 %9 %1 %40- %80- %0 المساھمین
 

كلفه الفرصة البدیلة لرأس %، بالمقارنة بت٣٢,٧ حواليیبلغ  الداخليأن معدل العائد  •

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

 الداخلى للمشروع یفوق تكلفة رأس المال البدیلة.

وهى تعتبر فترة جیدة جدا  ،سنوات ٧,٠ حواليتبلغ  التيأن فترة االسترداد بالمشروع  •

 مشروع.یواجهها ال التيالمخاطر المنخفضة  في ظل

  % وهو معدل مناسب.١٢أن معدل العائد على االستثمار بلغ  •

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

 الوقت المحدد. فيوقادر على دفع جمیع التزاماته المالیة افتراضها، 

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

یمكن أن یضیفها لتحقیق الهدف الدائم  التيوالقدرة  بتوفیر فرص عمل االجتماعیة

 ، وتعظیم النمو فى القطاعالتمور وصناعاتها التحویلیة إنتاجاالرتقاء ب فيللمملكة 

  نوصى بقبوله ودعمه. الزراعي الهام بالمملكة. لذلك
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  ) بيان األرباح واخلسائر١جدول (

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

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %75 %50 معدل التشغیل
 11,597,721 11,045,448 10,519,475 10,018,547 9,541,474 9,087,118 9,087,118 8,402,328 6,118,200 3,960,000 7,920,000 إجمالي اإلیرادات

 9,553,317 9,346,069 9,148,691 8,960,711 8,781,683 8,671,275 8,508,891 8,354,240 7,330,525 6,343,525 8,685,101 إجمالي تكالیف التشغیل
ھامش الربح من النشاط 

 765,101- الرئیسي
-

2,383,525 
-

1,212,325 48,088 578,226 415,843 759,790 1,057,836 1,370,784 1,699,379 2,044,404 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0     مكاسب بیع أصول ثابتة

 765,101- صافي الربح قبل الزكاة 
-

2,383,525 
-

1,212,325 48,088 578,226 415,843 759,790 1,057,836 1,370,784 1,699,379 2,044,404 

   صافي) ٢٫٥الزكاة (%
                

    -    
            

30,308- 
               

1,202  
             

14,456  
             

10,396  
             

18,995  
             

26,446  
    

34,270  
             

42,484  
             

51,110  
صافي الربح بعد 

 765,101- الضرائب 
-

2,383,525 
-

1,182,017 46,886 563,771 405,446 740,796 1,031,390 1,336,514 1,656,895 1,993,294 
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  ) بيان التدفقات النقدية٢جدول (

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

 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٧٥ %٥٠ معدل التشغیل
 التدفقات النقدیة الداخلة

 
                    

 6,012,552 4,111,422 2,536,726 1,273,209 2,146,342 1,461,378 624,146 309,853 1,042,819 0    رصید النقدیة اول الفترة 
 2,044,404 1,699,379 1,370,784 1,057,836 759,790 415,843 578,226 48,088 1,212,325- 2,383,525-    صافي الربح قبل الزكاة

 389,550 389,550 389,550 389,550 389,550 449,050 449,050 449,050 449,050 449,050    االستھالك
 2,433,954 2,088,929 1,760,334 1,447,386 1,149,340 864,893 1,027,276 497,138 763,275- 1,934,475-    مجموع الدخل النقدي

قیمة رأس المال المدفوع أول 
 0 0 0 0 0 0 0 0 4,188,244    المدة

    قیمة القرض  أول المدة
        

1,210,950    
 8,446,506 6,200,351 4,297,060 2,720,595 3,295,682 2,326,271 1,651,422 806,990 279,544 3,464,719    إجمالي التدفق  النقدي المتاح

        التدفقات النقدیة الخارجة
 121,095 121,095 121,095 121,095 121,095 121,095 121,095 121,095      قسط القرض الحكومي

 18,164 24,219 30,274 36,329 42,383 48,438 54,493 60,548      مصروفات القرض
 0 0 0 1,840,000 0 0 0 0 2,421,900    شراء األصول الثابتة

 51,110 42,484 34,270 26,446 18,995 10,396 14,456 1,202 30,308- 0    الزكاة
 190,369 187,798 185,638 183,869 2,022,473 179,929 190,043 182,845 30,308- 2,421,900    الخارجإجمالي التدفق النقدي 

 8,256,137 6,012,552 4,111,422 2,536,726 1,273,209 2,146,342 1,461,378 624,146 309,853 1,042,819    الرصید النقدي آخر الفترة
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  ) امليزانيات اخلتامية٣جدول (
 السنة العاشرة السنة التاسعة  السنة الثامنة السنة السابعة السنة السادسة السنة الخامسة  السنة الرابعة  السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى السنوات انالبی

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

         ثابتةاألصول ال
 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

 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000   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   مصاریف ما قبل االفتتاح

 2,421,900 2,421,900 2,421,900 2,421,900 2,421,900 2,421,900 2,421,900 2,421,900 2,421,900 2,421,900   ثابتةإجمالي األصول ال
 2,757,500 2,367,950 1,978,400 1,588,850 1,199,300 2,245,250 1,796,200 1,347,150 898,100 449,050    مجمع االستھالك

 335,600- 53,950 443,500 833,050 1,222,600 176,650 625,700 1,074,750 1,523,800 1,972,850   صافي األصول الثابتة
         األصول المتداولة

 8,256,137 6,012,552 4,111,422 2,536,726 1,273,209 2,146,342 1,461,378 624,146 309,853 1,042,819   الرصید التقدي آخر المدة  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   أخري

 8,256,137 6,012,552 4,111,422 2,536,726 1,273,209 2,146,342 1,461,378 624,146 309,853 1,042,819   إجمالي األصول المتداولة
 7,920,537 6,066,502 4,554,922 3,369,776 2,495,809 2,322,992 2,087,078 1,698,896 1,833,653 3,015,669   إجمالي االصول

                       مات وحقوق الملكیة االلتزا
 121,095 121,095 121,095 121,095 121,095 121,095 121,095 121,095 0 0   االلتزامات قصیرة األجل
       االلتزامات طویلة األجل
 242,190 363,285 484,380 605,475 726,570 847,665 968,760 1,089,855 1,210,950 1,210,950   االلتزامات طویلة األجل

 242,190 363,285 484,380 605,475 726,570 847,665 968,760 1,089,855 1,210,950 1,210,950   إجمالي االلتزامات طویلة األجل
 363,285 484,380 605,475 726,570 847,665 968,760 1,089,855 1,210,950 1,210,950 1,210,950   إجمالي االلتزامات

         حقوق الملكیة 
 4,159,744 4,159,744 4,159,744 4,159,744 4,159,744 4,159,744 4,159,744 4,159,744 4,159,744 4,188,244   رأس المال المدفوع

 2,549,439- 2,954,886- 3,518,656- 3,565,542- 2,383,525- 0   األرباح والخسائر المرحلة أول الفترة
-

1,808,644 -777,253 559,261 2,216,156 
 1,993,294 1,656,895 1,336,514 1,031,390 740,796 405,446 563,771 46,886 1,182,017- 2,383,525-   صافي ربح الفترة

 8,369,194 6,375,900 4,719,005 3,382,491 2,351,101 1,610,305 1,204,859 641,088 594,203 1,804,719   إجمالي حقوق الملكیة 
 8,732,479 6,860,280 5,324,480 4,109,061 3,198,766 2,579,065 2,294,714 1,852,038 1,805,153 3,015,669   إجمالي اإللتزامات والحقوق

 811,942- 793,778- 769,559- 739,285- 702,957- 256,073- 207,635- 153,143- 28,500 0 ٠ میزان التوازن
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