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العددالبندمسلسل
ثمن الوحدة التقريبى بالجنيه  

المصرى
الثمن اإلجمالى

:بنود مستديمة:أوالً
١٠٠٥٠٥٠٠٠خلية خشبية١
١٠٠٨٠٨٠٠٠طرد نحل٢
٧٥٢٥١٨٧٥علبة شمع٣
١٥٠٠٥٠٠فراز يدوى٤
٢١٠٠٢٠٠منضج٥
١٠٠٢٢٠٠غذاية جانبية٦
١٠٠-مجموعةأدوات بالستيكية ومعدنية٧
٢٢٠٤٠مدخن٨
٢٥١٠عتلة٩
٢١٠٢٠قناع١٠
١١٥١٥كيلو مسمار شيشة١١
١١٥١٥سم٣كيلو مسمار ١٢
٢١٠٢٠كيلو سلك مجلفن١٣
١٢٠٢٠سكينة كشط١٤
١١٠١٠عجلة تثبيت أساس شمعى١٥
١١٥١٥بنزة١٦

١٦٠٤٠المجموع

:بنود مستهلكة للتشغيل السنوى: ثانياً
١٠٠١٠١٠٠٠شريط أبستان١
١٠٠٠٣٣٠٠٠كيلو سكر٢
٤٠٠٤٠٠-وقود ومصاريف انتقال وغيره٣

٤٤٠٠المجموع

٢٠٤٤٠المجموع الكلى

صادیة لمشروع منحل
الجدوى االقت

أوُال
 :

میزانیة منحل قوامھ 
١٠٠

 
خلیة



اإلنتاج: ثانیًا

:إنتاج العام األول-
كیلو عسل متوسط إنتاج السنة األولى ٨× خلیة  ١٠٠-١

كیلو عسل ٨٠٠=
جنیھ ٢٠متوسط ثمن الكیلو 

جنیھ ١٦٠٠٠= ٢٠×٨٠٠= إنتاج العسل
جنیھ ٨٠طرود ، ثمن الطرد  ١٠-٢

جنیھ ٨٠٠=٨٠×١٠=
جنیھ ١٦٨٠٠=إجمالى العام األول 

:إنتاج العام الثانى
كیلو عسل ١٢٠٠=خلیة / كیلو ١٢× خلیة  ١٠٠-١

جنیھ ٢٤٠٠٠= كیلو/ جنیھ ٢٠×١٢٠٠تعادل 
جنیھ ٨٠٠=جنیھ  ٨٠طرود ، ثمن الطرد  ١٠-٢

جنیھ ٢٤٨٠٠=إجمالى إنتاج العام الثانى 



سنوات ٥ على للمنحل الثابتة المستلزمات باستھالك
جنیھ ٣٢٠٨ =٥÷١٦٠٤٠

 السنوى االستھالك حصة والثانیة األولى السنة فى خصم یتم-١-
جنیھ ٦٤١٦    = ٢ × ٣٢٠٨ = وقدرھا

جنیھ ٤٤٠٠   =األولى للسنة السنوى التشغیل بنود خصم یتم-٢
جنیھ ٤٤٠٠    =الثانیة للسنة السنوى التشغیل بنود خصم یتم-٣

جنیھ ١٥٢١٦ =والثانى األول العامین فى اإلنتاج تكالیف
جنیھ ٤١٦٠٠=٢٤٨٠٠+١٦٨٠٠= والثانى األول العامین فى اإلنتاج إجمالى-

جنیھ ٢٦٣٨٤=١٥٢١٦-٤١٦٠٠= والثانى األول العامین فى اإلنتاج صافى
جنیھ ١٣١٩٢=٢÷٢٦٣٨٤=الثانى والعام األول العام من لكل السنوى الدخل متوسط
جنیھ ١٠٩٩.٣٣ =١٢÷١٣١٩٢=الشھرى الدخل ومتوسط
:الثالث العام فى الشھرى الدخل متوسط

٣٢٠٨-٢٤٨٠٠  
جنیھ ١٧٩٩.٣٣   =         -----------   

      ١٢
 البنود فى استخدامھ تم والذى المال رأس قیمة استرداد تم قد یكون المشروع بدایة من سنوات ٥ بعد

السادس العام فى الشھرى الدخل متوسط فإن األساس ھذا وعلى .مصریًا جنیھًا ١٦٠٤٠ وقیمتھ المستدیمة
مصریًا جنیھًا ٢٠٦٦.٦٧=١٢÷٢٤٨٠٠ =

 والتى %١٠ بمقدار الطوائف عدد فى السنویة الزیادة مثل االعتبار فى أخرى أشیاء وضع یتم ولم ھذا
.األصلى اإلنتاج من %٥٠ سنویًا تعطى خلیة ١٥٠ حوالى المنحل قوة تكون أى طائفة ٥٠ حوالى إلى تصل سوف


