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شزحرديف

 هشخصاتطزح* 1

 تي در سال  10000:          تستِ تٌذي هيَُ

 هاشييآالتتَليذ* 6

% 100:             تخص داخلي- 

:           -   تخص خارجي- 

 شاخصّايعولياتي 2

 رٍس 300:         تعذاد رٍسكاري

 ًَتت 2:        تعذادًَتت كاري

 ساعت 8:           سهاى ّزًَتت

سهيي ٍ ساختواى *  7

 هتزهزتع 5000سهيي                       -  

 هتزهزتع 1200سطح سيزتٌا                - 

 هتزهزتع 700سالي تَليذ                 - 

 -       ُ   هتزهزتع 250تأسيسات ٍ تعويزگا

 هتزهزتع 250اًثار ٍ اداري ٍ كارگاّي    -

درصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 درصذ 100:          هَاد داخلي

:        -  هَاد خارجي

 سزهايِگذاري* 8

 ريال 000/675/938/4سزهايِ ثاتت        - 

 " 370/133/223/10 درگزدش          "- 

   "  370/808/161/15:       گذاري كل"- 

   ’ 070/867/001/1ٍام كَتاُ هذت     - 

 

 تعذادكاركٌاى* 4

 ًفز 1هذيزيت                - 

ًفز 1هٌْذس               - 

 ًفز 4تكٌيسيي             - 

 ًفز 4كارگز هاّز          - 

 " 9كارگزسادُ           - 

  "  6 كارهٌذ              - 

 ًفز 25                         

 ّشيٌِّايتَليذ* 9

 ريال 845/668/885/2ّشيٌِ ّاي ثاتت        - 

 " 563/835/304/43 هتغيز                 "- 

 "  408/514/190/46:          گذاري كل"- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 كيلٍَات ساعت 256000: تزق هصزفي سالياًِ- 

 هتزهكعة 10000: آب هصزفي سالياًِ- 

 ليتز 18000:          گاسٍييل- 

  ليتز 9000:           تٌشيي- 

:    تصفيِ پساب- 

كپسَل آتص ًطاًي : اطفاء حزيك

 

 شاخصّاياقتصاديطزح* 10

ِ سزتسز-   درصذ 2/17:   درصذتَليذدر ًمط

يك سال ٍ يكواُ  :     سال ّاي تاسگطت سزهايِ- 

ِ كل كاركٌاى-   درصذ 64:درصذكاركٌاى تَليذت

 درصذ 100: درصذ سْن هٌاتع داخلي- 
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 تحَيل هيَُ حَضچِ ضستطَ ًمالِ پارٍپي سَرتيٌگ ضستطٍَضذعفًَي

 

    

 اًثارهَاداٍليِ هيَُ

ِ تٌذي  لَاسم تست

 فزآيٌذ سَرتيٌگ ٍ تستِ تٌذي هيَُ
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 اداري

 سزٍيس ّا

 

 

 
 سالي تَليذ
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 بزرسي ّاي هالي ٍ التصادي طزح –فصل چْارم 

هؼزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزآٍرد همذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ - 3

بزآٍرد همذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

ِ ّاي آى - 5 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي هاشيي آالت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي تجْيشات ٍ تاسيسات ػوَهي- 7 بزآٍرد ّشيٌ  

ِ ّاي ٍسائط ًمليِ ػوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًمل - 8 بزاٍرد ّشيٌ  

ِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ساسي  -10 ِ ّاي سهيي، ساختواى ٍ هحَط بزاٍرد ّشيٌ

ُ بزداري - 11 ِ ّاي لبل اس بْز بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد سزهايِ ثابت - 12

بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13

ِ گذاري كل ٍ ًحَُ تاهيي هٌابغ آى - 14 بزآٍرد سزهاي

ِ ّاي استْالن - 15 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي غيز ػولياتي - 16 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ًگْذاري ٍ تؼويزات - 17 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ػولياتي - 18 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ثابت تَليذ - 19 بزاٍرد ّشيٌ

ِ ّاي هتغيز تَليذ - 20 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي كل تَليذ - 21 بزآٍرد ّشيٌ

هحاسبِ ليوت توام شذُ - 22

بزآٍرد ليوت فزٍش هحصَل - 23
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 هحاسبِ شاخص ّاي هالي –فصل پٌجن 

هحاسبِ فزٍش كل - 1

هحاسبِ سَد سالياًِ - 2

ُ سزبسز طهحاسبِ ًك- 3

درصذ تَليذ در ًمطِ سزبسز - 4

هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ - 5

ًزخ بزگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حمَق سزاًِ - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ - 7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ - 8

ِ گذاري ثابت سزاًِ - 9 هحاسبِ سزهاي

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذ كاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت - 12

هحاسبِ شاخص ّاي بْزُ ٍري طزح - 13

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد- 14
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 هحاسبِفزٍشكل -1

فزٍشكل=قيوتفزٍشّزكيلَ×ظزفيتتَليذ

 فزٍشكل=6005×000/000/10=000/000/050/60ريال

هحاسبِسَدسالياًِ -2

 سَد كل =ظزفيت تَليذ  ×سَد ّزكيلَ 

كلسَد=000/000/10×1386=000/000/860/13

 

 هحاسبِّشيًٌِقطِسزبسز -3

ّشيًٌِقطِسزبسز=ّشيٌِثابت

1-ّشيٌِهتغيز

فزٍشكل

ّشيًٌِقطِسزبسز=845/668/885/2=845/668/885/2=161/960/305/10

72/0-1563/835/304/43-1

000/000/050/60 

هحاسبِدرصذتَليذًقطِسزبسز -4

ِثابت×100 ًقطِسزبسزدر درصذتَليذ=ّشيٌ
ِهتغيز فزٍشكل–ّشيٌ




%2/17≈100×             845/668/885/2              
          563/835/304/43-000/000/050/60 
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هحاسبِسهاىبزگشتسزهايِ-5 



ًزخباسگشتسزهايِ-5-1

ًزخباسگشتسزهايِ=سَدساالًِ×100

ِگذاريكل سزهاي



ًزخباسگشتسزهايِ= 000/000/860/13 ×100=≈4/91درصذ
370/808/161/15 

 
 

بزگشتسزهايِدٍرُ-5-2
 

سال ّاي تزگطت سزهايِ  =  سزهايِ كل    ≈ٍ يك هاُ سال                  يك 

                  سَد ساالًِ 

دٍرُ تزگطت سزهايِ  = 370/808/161/15 ≈    يك سال ٍ يكواُ

         000/000/860/13 

 

هحاسبِحقَقسزاًِ-6
حقَقسزاًِ=كلحقَقهاّاًِ

تعذادكلكاركٌاى


400/526/4=000/160/113
25 

هحاسبِفزٍشسزاًِ-7

       فزٍش سزاًِ =     فزٍش كل    

     تعذاد كل كاركٌاى 

 فزٍش  سزاًِ =   000/050/60   = 000/000/402/2ريال 

 25  
 
 

 حمَق سزاًِ= 
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هحاسبِسطحسيزبٌايسزاًِ-
سطح سيزتٌاي سزاًِ   =  هساحت كل ساختواى ّا     

           تعذاد كاركٌاى 
 

سطح سيزتٌاي سزاًِ  =  1200 = 48  هتز هزتع  
        25 


هحاسبِسزهايِگذاريثابتسزاًِ-9


ِ گذاري سزاًِ  = سزهايِ گذاري ثاتت      سزهاي
         تعذاد كاركٌاى

 
سزهايِ گذاري سزاًِ  =  000/675/938/4 = 000/547/197= ريال 

           25 
 
 ًسبتارسشافشٍدُهاشييآالتتَليذي-10


درصذًسثت ارسش هاضيي آالت تَليذي = ارسش هاضيي آالت تَليذي × 100         

    سزهايِ گذاري ثاتت 
 

درصذًسثت ارسش هاضيي آالت تَليذي  =   000/000/720× 100 =  6/14  درصذ 
         000/675/938/4 

 
 
درصذكاركٌاىتَليذبِكلكاركٌاى-11

درصذكاركٌاىتَليذبِكلكاركٌاى=تعذادكاركٌاىتَليذ×100
تعذادكلكاركٌاى


درصذكاركٌاىتَليذبِكلكاركٌاى=16×100=64درصذ

25
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ِدرگزدشبِسزهايِثابت-12  ًسبتسزهاي
ًسثت سزهايِ در گزدش تِ ثاتت سزاًِ  = سزهايِ در گزدش  ×  100     

        سزهايِ ثاتت 
 

ًسثت سزهايِ در گزدش تِ ثاتت سزاًِ  =   370/133/223/10 = 1/2درصذ 
       000/675/938/4 

 

هحاسبِشاخصّايبْزٍُريطزح-13

ًسبتسَدبِفزٍش-13-1



ًسثت سَد تِ فزٍش كل  =    سَد  ×100     
                   فزٍش كل 

     
ًسثت سَد تِ فزٍش  =   000/000/860/13× 100= 1/23درصذ 

       000/000/050/60 
 


ًسبتسَدبِسزهايِثابت-13-2

ًسثت سَد تِ سزهايِ ثاتت  =      سَد      × 100     
               سزهايِ ثاتت 

 
ًسثت سَد تِ سزهايِ ثاتت  =    000/000/860/13 = 81/2              

           000/675/938/4 
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(سياى)خالصِجذٍلسَد -1

سالْايبْزُرديف

بزداري

13871388138913901391

 100 100 100 90 80درصذاستفادُ اسظزفيت  1

تي 10000تي 10000تي 10000تي 9000تي 8000 (تي)هيشاى تَليذ  2

 000/000/050/60 000/000/050/60 000/000/050/60 000/000/045/54 000/000/040/48 (ريال)فزٍش خالص 3

:  كسزهي ضَد 4

ّشيٌِ ّاي تَليذ 

526/406/952/36 967/453/571/41 408/504/190/46 408/504/190/46 408/504/190/46 

 592/495/859/13 592/495/859/13 592/495/859/13 033/546/473/12 474/596/087/11سَدًاٍيژُ  5

: كسزهي ضَد 6

ِ ّاي عولياتي  ّشيٌ

000/000/276 000/500/310 000/000/345 000/000/345 000/000/345 

 592/495/514/13 592/495/514/13 592/495/514/13 033/546/163/12 474/596/811/10سَدعولياتي  7

: كسزهي ضَد 8

ِ ّاي غيزعولياتي  ّشيٌ

960/358/392 830/403/441 700/448/490 700/448/490 700/448/490 

 892/046/024/13 892/046/024/13 892/046/024/13 203/642/721/11 514/237/419/10ٍيژُ (سياى)سَد 9

- - - - - هاليات سْام  10

سَدپس اس هاليات  11

سْام 

514/237/419/10 203/642/721/11 892/046/024/13 892/046/024/13 892/046/024/13 

 501/973188/48 609/926/164/35 717/879/140/22 514/237/419/10 سَدٍسياى سٌَاتي  12

 393/020/213/61 501/973/188/48 609/926/164/35 717/879/140/22 514/237/419/10سَدًمل تِ تزاسًاهِ  13
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