المساحة المطلوبة للمشروع
المساحة المطلوبة  ١٦متر كافية ألقامة المشروع حيث أن
حجم الماكينة

أبعاد الماكينة

الحجم الكبير
الحجم المتوسط
الحجم الصغير

٢متر في  ٣متر
 ٢متر في  ٢متر
 ١.٥متر في  ٢.٥متر

محالظة
يمكن استخدام محل أو شقة دور أرضي

التحليل المالي للمشروع
تكاليف رأس المال الثابت
السعر بالجنية
٨٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
٢٠٠٠
٢٠٠٠
٢٠٠٠

البيان
ماكينة التصنيع  ٣مخرج
سلك أستنلس خام
مطبوعات و إعالنات
تكاليف رأس المال العامل لدورة مدتھا شھر و احد
مصاريف مباشرة و تشمل األجور
إيجار – طاقة كھربائية – مصاريف صيانة و إھالكات -تسويق و طورارئ

أألنتاج المستھدف للماكينة  ٣مخرج
الوقت المستغرق في األنتاج
الساعة
الوردية ) ٨ساعات(
الشھر) ٣٠يوم(

عدد القطع
٣٠٠
٢٤٠٠
٧٢٠٠٠

البيان
الحد األدني لألنتاج في الساعة
٨ × ٣٠٠
٣٠×٢٤٠٠
تكلفة القطعة من الخام

وزن الخام
 ١٠٠٠جرام
تكلفة الخام
 ٢٠جنية

و زن القطعة
 ١٥جرام

عدد القطع
٦٧

تكلفة القطعة
 ٣٠قرش
= ٦٧ ÷ ٢٠

نصيب القطعة من األھالك و المصروفات
نصيب القطعة من تكاليف األھالك
العمر األفتراضي للماكينة
٥٠٠٠٠٠٠
÷
نصيب القطعة من تكاليف المصروفات الشھرية
عدد القطع
٧٢٠٠٠
÷

قيمة الماكينة
٨٠٠٠٠
المصروفات الشھرية
٤٠٠٠

إجمالي التكاليف للقطعة بالقرش
مصروفات
أھالك
٥.٦
١.٦

خام
٣٠

التكلفة بالقرش
١.٦
٥ .٦

األجمالي
٣٧.٢

تحديد صافي الربح لدورة أنتاج عمرھا شھر واحد
تحديد صافي األرباح
سعر الجملة بالقرش
٥٠
تكلفة القطعة بالقرش
٣٧.٢
إجمالي التكاليف
٢٦٧٨٤

قيمة األنتاج
٧٢٠٠٠
قيمة األنتاج
٧٢٠٠٠
إجمالي المبيعات
٣٦٠٠٠

إجمالي المبيعات بالجنية
٣٦٠٠٠
أجمالي التكاليف بالجنية
٢٦٧٨٤
صافي األرباح بالجنية
٩٢١٦

مالحظة
إجمالي التكاليف األستثمارية للمشروع مائة ألف جنية
تحديد صافي الربح لدورة أنتاج عمرھا سنة واحدة
تحديد صافي األرباح
عدد الشھور
١٢

إجمالي المبيعات الشھرية بالجنية
٣٦٠٠٠
أجمالي التكاليف الشھرية بالجنية
٢٦٧٨٤

١٢

٩٢١٦

١٢

إجمالي المبيعات بالجنية
٤٣٢٠٠٠
أجمالي التكاليف بالجنية
٣٢١٤٠٨
صافي األرباح بالجنية
١١٠٥٩٢

تحديد األرباح كنسبة مئوية

التكاليف للقطعة  ٣٧.٢قرش تحسب نسبة األرباح للقطعة و فق المعادلة التالية
 ٥٠قرش سعر الجملة –  ٣٧.٢تكلفة القطعة =  ١٢.٨قرش صافي ربح ÷  ٥٠قرش سعر الجملة × %٢٥.٦ =١٠٠
في أول عام و بعد أول عام األرباح = % ١٢٥.٦

