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 تستند دراسة جدوى مشروع محل تمور على القدرات التشغيلية لمحل التمور وفق الجدول اآلتي : 

سنوات 5% في 95سعة التشغيل  % للسنة األولى55سعة التشغيل    نوع الخدمة 

 تمر سكري 3,672 18,360

  تمر الصقعي 2,436 12,180

 تمر الخضري 492 2,460

 عجوة التمر 1,800 9,000

 مشروب التمر الهندي 483 2,415

 مسحوق التمر 182 910

تمر المجدول, أنواع أخرى) 2,592 12,960
(الصفاوي,...  

موع اإلجماليمجال 11,657 58,285  

 

2022تمويل مشروع محل تمور   

 التمويل المبلغ



لاير سعودي 000100,  مدخرات العميل 

لاير سعودي 0,00015 ,قرض تمويل بنكي   

9%  مرابحة القرض 

سنوات 5  مدة القرض 

 

 تكلفة مشروع محل تمور

لاير سعودي 13,000  إيجار المحل 

لاير سعودي 85,000  الرفوف و أثاث المحل 

لاير سعودي 10,000  تكلفة ما قبل التشغيل 

لاير سعودي 0005,  تكلفة العمالة 

لاير سعودي 15,000  تكلفة األدوات و العبوات 

لاير سعودي 40,000  تكلفة التمر 

لاير سعودي 000168,  إجمالي رأس المال العامل 

 إجمالي االستثمار  سعوديلاير 250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تكاليف تشغيل مشروع محل تمور

تكلفة الشهريةال التكلفة السنوية  البند 

لاير سعودي 516,000 لاير سعودي 43,000   المشتريات 

لاير سعودي 120,000 لاير سعودي 10,000   الرواتب و األجور 

لاير سعودي 6,000 لاير سعودي 500   المصاريف اإلدارية 

لاير سعودي 12,000 لاير سعودي 1000  طاقةتكاليف المرافق و ال   

لاير سعودي 120,000 لاير سعودي 10,000   اإليجارات 

لاير سعودي 774,000 لاير سعودي 64,500   المجموع 

 

يف تسجيل محل تمورتكال  

 البند التكلفة

لاير سعودي 1000  رسوم التسجيل 

لاير سعودي 200 أخرىمصاريف    

لاير سعودي 1200  المجموع 

 

 إيرادات مشروع محل متور

اإليرادات الشهرية 
سنوات 5خالل   

اإليرادات الشهرية 
 خالل السنة األولى

سعر 
المنتج 
 الواحد

سعة التشغيل 
 5% ل 95

 سنوات

سعة التشغيل 
% للسنة 55

 األولى

 المنتج

 تمر سكري 3,672 18,360 50 183,600 918,000

 تمر الصقعي 2,436 12,180 20 48,720 243,600

 تمر الخضري 492 2,460 45 22,140 110,700

 عجوة التمر 1800 9000 110 198,000 990,000

الهندي مشروب التمر 483 2,415 25 12,075 60,375  

 مسحوق التمر 182 910 160 29,120 145,600



تمر أنواع أخرى) 2,592 12,960 60 155,520 777,600
المجدول, 

(الصفاوي,...  

 المجموع 11,657 58,285  649,175 2,500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أرباح مشروع محل تمور

 السنة 1 2 3 4 5 

58,258 ,60045  ,30034  ,50025  الطاقة اإلنتاجية 11,657 

0500,00,2  1,967,230 98,0001,6  اإليرادات 649,175 1,207,544 

 عموالت البيع 43,000 45,000 47,000 49,000 51,000

 صافي اإليرادات 606,175 1,162,544 1,651,000 1,918,230 2,449,000

لتكاليفا       

 تكاليف الخام 200,000 240,000 260,000 280,000 300,000



130,000 120,000 000,60  0000,6  000,60  العمالة 

 اإليجارات 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

داريةالمصاريف اإل 6000 6000 6000 6000 6000  

 تكاليف الطاقة و المرافق 8000 8000 8000 8000 8000

000,010  أهالك األصول 50,000 50,000 50,000 75,000 

000,664  609,000 504,000 000,484  إجمالي التكاليف 444,000 

1,785,000 230,1,309  إجمالي ربح التشغيل 162,175 678,544 1,147,000 

0007  7000 7000 7000 0007  رسوم الخدمة البنكية 

1,778,000 230,302,1  صافي الربح قبل الزكاة 155,175 671,544 1,140,000 

1,778,000 230,302,1  الزكاة  671,544 1,140,000 

 صافي الربح 155,175    

9%  3.69%  3.380%  .183%  21.0% صافي ربح التكاليف  
 االستثمارية

 


