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 گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي
«ظريف يكبار مصرف فًم پلي استايرنطرح »  

 
 

 

:تْيِ ٍ تٌظين  

 شزكت شْزك ّاي صٌعتي خَسستاى
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  86بهمه - اهًاز        

  

 

 

ظريف يكبار مصرف فًم پلي »: وام طرح

« استايرن

 

شركت شهرك هاي صىعتي خًزستان: كارفرما  

 

مهىدس محمدرضا يًسفي: طراح  
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 فْشػت هغبلت

 

سديف 

 

كفحِ ؿشح 

:فصلاٍل 1

خالكِ هغبلؼبت فٌي ٍ التلبدي 

1 

:فصلدٍم 2

هؼشفي هحلَل عشح 

2 

:فصلسَم 3

هغبلؼبت فٌي ٍ هٌْذػي عشح 

24 

:فصلچْارم 4

ثشسػي ّبي هبلي ٍ التلبدي عشح 

49 

:فصلپٌجن 5

هحبػجِ ؿبخق ّبي هبلي 

68 
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 ضزحرديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ضزحرديف

 هطخصاتطزح* 1

  تي دس ػبل 100ظشٍف يىجبسهلشف فَم پلي اػتبيش    

 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100:        ثخؾ داخل- 

:    - ثخؾ خبسجي- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 سٍص 300:         تؼذاد سٍصوبسي

 ًَثت 2:        تؼذادًَثت وبسي

 ػبػت 8:           صهبى ّشًَثت

صهيي ٍ ػبختوبى *  7

 هتشهشثغ 2850هؼبحت صهيي           -  

 هتشهشثغ 950ػغح صيشثٌب              - 

  هتشهشثغ 600ػبلي تَليذ              - 

    "     200اًجبسّب                   - 

"  150اداسي، سفبّي، تأػيؼبت - 

درصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:         هَاد داخلي

 :       -هَاد خبسجي

 

 سزهايِگذاري* 8

 سيبل 500/492/768/13ػشهبيِ ثبثت        - 

 " 725/929/780/2 دسگشدؽ        "- 

   "  225/422/549/16:      گزاسي ول"- 

"  808/650/946/1ٍام وَتبُ هذت   - 

 تعذادكاركٌاى* 4

 ًفش 1هذيشيت           - 

  ًفش 5وبسگش هبّش       - 

 "   9وبسگش ػبدُ       - 

 ًفش 4تىٌيؼيي         - 

  ًفش3وبسهٌذ           - 

 ًفش 22                     

 ّشيٌِّايتَليذ* 9

 سيبل 363/242/183/3ّضيٌِ ّبي ثبثت تَليذ     - 

 "184/133/462/16 هتغيش                      "- 

 " 547/375/645/19:           ّضيٌِ ّبي ول- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 هگبويلٍَات ػبػت 2/739:  ثشق هلشفي ػبليبًِ- 

 هتشهىؼت 4500:  آة هلشفي ػبليبًِ- 

 ليتش 15000:            گبصٍئيل  - 

  ليتش 15000:                ثٌضيي- 

داسد :      تلفيِ فبضالة - 

دارد :           اعفبء حشيك-

 

 ضاخصّايالتصاديطزح* 10

ِ ػشثؼش-   دسكذ 35/ 1:  دسكذتَليذدس ًمغ

دٍ  ػبل ٍّفت هبُ :   ػبل ّبي ثبصگـت ػشهبيِ- 

ِ ول وبسوٌبى-   دسكذ 5/45:  دسكذوبسوٌبى تَليذث

% 100:          دسكذ ػْن هٌبثغ داخلي- 
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هعزفي هحصَل طزح : فصل دٍم

هقذهِ - 1

تعزيف، ٍيضگي ّا ٍ هشخصات فٌي هحصَل - 2

، كذ هحصَل ٍ تعزفِ گوزكي بزرسي استاًذاردّاي هلي، بيي الوللي- 3

هَارد هصزف ٍ كاربزدّاي هحصَل - 4

اّويت استزاتضيكي كاال - 5

بزرسي باسار - 6
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Pupose Poly Styrene (GPPS)
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High Impact Poly Styrene (HIPS)

(GP)

GPHI

(Spherical Beads)
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Expandable Poly Styrene (EPS)

Expanded Poly Styrene foam

(EPS)
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(GPPS)

 

 

 

  

  



 بسمه تعالي 

 شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان

«گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»  

 

 

 13 

تَليذظزٍفيكبارهصزف:عٌَاىطزح  

فَمپلياستايزى
  

 

GPPS

 

 



 بسمه تعالي 

 شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان

«گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»  

 

 

 14 

تَليذظزٍفيكبارهصزف:عٌَاىطزح  

فَمپلياستايزى
  

 

 

FDAEEC
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*

GPPS
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هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح : فصل سَم

بزرط رٍش ّاي تَليذ هحصَل  -1

 شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ -2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت -3  بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

 بزآٍرد ظزفيت ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ -4

 آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي -5

 بزآٍرد اًزصي هَردًياس طزح -6

 بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيزتَليذي -7

 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَردًياس طزح -8

 بزآٍرد هَاد اٍليِ هَردًياس طزح -9

 بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح -10

 پيشٌْاد هحل اجزاي طزح -11
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(die)

 

(Pressure forming)

(Vacume forming)

(Matched mold forming)
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*

 

  

  

  

  

  

  

  

 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 
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*

 

  

  

  

  

  

  

 

(1 )

(2) 

(3) 

(4) 

(5)  6 7 
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تاسيساتبزقٍبزقرساًي-5-4-3

لزا ثشاي . تمشيجبً توبم هبؿيي آالت ٍ تجْيضات جبًجي ّش ٍاحذ تَليذي ثِ اًشطي ثشق ًيبص داسًذ

هؼوَالً ثشق ٍاحذّبي تَليذي دس ػِ . ّش ٍاحذ تَليذي تبػيؼبت ثشق ٍ ثشق سػبًي پيؾ ثيٌي هي ؿَد

وِ دس جذٍل ريل همذاس هَسد ًيبص ّش . ثخؾ تَليذ، تبػيؼبت ٍ سٍؿٌبيي وبسخبًِ ثِ وبس هي سٍد

.  لؼوت اسائِ هي گشدد

 (ويلَ ٍات )همذاس ؿشح سديف 

 120ثشق هبؿيي آالت تَليذ   1

 30ثشق تبػيؼبت   2

 60ثشق سٍؿٌبيي ػبختوبى ّب  3

 10ػبيش  4

 220جوغ ول  5

ثشاي تبهيي ايي همذاس ثشق ثبيذ ضوي ًلت تبثلَّبي ثشق ٍ ػين وـي داخلي، يه اًـؼبة ثِ 

.   ويلَ ٍات اص ؿجىِ ػشاػشي ثشق خشيذاسي ؿَد220هيضاى 

 

تاسيساتآبٍآبرساًي-5-4-4

آة هَسد ًيبص ٍاحذّبي كٌؼتي ؿبهل هلبسف خظ تَليذ، تبػيؼبت، ػبختوبى ّب ٍ هحَعِ 

ػوذُ هلشف آة ايي ٍاحذ تَليذي دس لؼوت آة آؿبهيذًي ٍ ثْذاؿتي، آثيبسي فضبي ػجض ٍ . هي ثبؿذ

.  دس جذٍل ريل ثشآٍسد هلشف سٍصاًِ آة هَسد ًيبص ايي ٍاحذ تَليذي آٍسدُ هي ؿَد. تبػيؼبت هي ثبؿذ
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 هتش هىؼجي آة دس ايي ٍاحذ پيؾ 50لَلِ وـي داخلي وبسخبًِ ٍ داؿتي يه هخضى رخيشُ 

.  ثيٌي ؿذُ اػت

 

تاسيساتسَختٍسَخترساًي-5-4-5

ػوذُ هلشف ػَخت دس ايي . ػَخت يىي اص هٌبثغ تبهيي اًشطي دس ّش ٍاحذ كٌؼتي اػت

ٍاحذ تَليذي ثِ گبص ٍ گبصٍئيل هش ثَط هي ثبؿذ وِ گبص دس فشآيٌذ تَليذ ٍ گبصٍئيل ّن دس  ٍػبيل ًمليِ 

 هتش هىؼت پيؾ 5ثشاي رخيشُ ػَخت دس ايي ٍاحذ تَل يذي يه هخضى ثِ گٌجبيؾ . وبسثشدي داسد

.  ثيٌي ؿذُ اػت

 

ٍسايلًمليٍِحولًٍمل-5-4-6

ثشاي اًجبم اهَس اداسي  ٍ تذاسوبتي ٍ ّوچٌيي جبثجبيي هَاد اٍليِ دس ػبلي ّب، ٍػبيل ًمليِ صيش 

.  دس ايي عشح پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت

 (هتش هىؼت)همذاس ؿشح سديف 

 5ػبختوبى ّب  1

 5آثيبسي فضبي ػجض ٍ هحَعِ  2

 5تبػيؼبت  3

 15جوغ ول  4
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تؼذاد ًبم ٍػيلِ ًمليِ  سديف 

 1ػَاسي  1

 1ٍاًت دٍتٌي  2

 1ليفتشان دٍتٌي   3

 

سيستنگزهايصٍسزهايص-5-4-7

ثب اػتفبدُ اص ًجبسي ّبي كٌؼتي ٍ ثشلي، گشهبي هَسد ًيبص ػبختوبى ّب ٍ ػبلي ّبي تَليذ 

.  ّوچٌيي ثشاي ػشهبيؾ هَسد ًيبص اص وَلشّبي آثي ٍ گبصي اػتفبدُ هي ؿَد. تبهيي هي ؿَد

 

ٍسايلاطفايحزيك-5-4-8

دس ايي ٍاحذ تَليذي ثِ دليل اػتفبدُ اص هَاد اٍليِ آتؾ صا، ػالٍُ ثش اػتفبدُ اص  وپؼَل ّبي 

.   هتش هىؼجي ثِ ّوشاُ تجْيضات جبًجي آى اػتفبدُ خَاّذ ؿذ5آتؾ ًـبًي اص يه هخضى رخيشُ آة 

 

تاسيساتتَليذبخار-5-4-9

 تٌي دس عشح پيؾ ثيٌي ؿذُ 2ثِ هٌظَس تَليذ ثخبس هَسد ًيبص خظ تَليذ، يه ديگ ثخبس 

.  اػت
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تاسيساتبزقاضطزاري-5-4-10

ثشاي جلَگيشي اص تَلف تَليذ ٍ ثب تَجِ ثِ هيضاى ثشق هَسد ًيبص هبؿيي آالت يه ديضل طًشاتَس 

.   ويلَ ٍات دس عشح پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت150

 

بزآٍرداًزٍصيهَردًياسطزح-6

دس ايي ٍاحذ تَليذي ثشق، آة، گبصٍئيل ٍ ثٌضيي ثِ ػٌَاى هٌبثغ تبهيي اًشطي ثِ وبس هي سًٍذ 

.  وِ ثشآٍسد هلشف ػبالًِ ايي هَاسد دس جذٍل ريل اسائِ هي ؿَد

 

همذاس هلشف ػبالًِ ٍاحذ ؿشح سديف 

 739200ويلَ ٍات ػبػت ثشق  1

 4500هتش هىؼت آة  2

 15000ليتش گبصٍئيل  3

 15000ليتش ثٌضيي  4

 36000هتش هىؼت گبص  5

  

بزآٍردسهيي،ساختواىّايتَليذيٍغيزتَليذي-7

بزآٍردساختواىّايتَليذيٍغيزتَليذي-7-1

اختلبف فضبي هٌبػت ٍ وبفي جْت اهَس تَليذ ٍ تبػيؼبت وبسخبًِ اص ًظش ػَْلت دس اهش 

.  تشدد وبسوٌبى ٍ جبثجبيي هَاد اٍليِ ٍ هحلَالت حبئض اّويت اػت
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 –دس ايي لؼوت ثب تَجِ ثِ اثؼبد هبؿيي آالت، حجن هَاد اٍليِ، فضبي هَسد ًيبص پشػٌل اداسي 

هبلي ٍ فشٍؽ ٍ فضبي هَسد ًيبص تبػيؼبت هَسد ًيبص ايي ٍاحذ تَليذي، هؼبحت هَسد ًيبص ّش ثخؾ 

. هحبػجِ وِ دس جذٍل ريل آٍسدُ ؿذُ اػت

 

 (هتش هشثغ)هؼبحت ؿشح سديف 

 600ػبلي تَليذ   1

 100اًجبس هَاد اٍليِ   2

 100اًجبس هحلَل   3

 120ػبختوبى ّبي اداسي، سفبّي ٍ خذهبتي  4

 30ًگْجبًي   5

 950جوغ ول  6

 

بزآٍردسهييٍهحَطِساسي-2

.  ثشآٍسد صهيي، هحَعِ ػبصي ٍ ضشايت هشثَعِ ثشاي هحبػجِ دس جذٍل ريل آٍسدُ هي ؿَد

 

همذاس ضشيت ؿشح سديف 

 هتش هشثغ 2850 ثشاثش هؼبحت ػبختوبى ّب 3صهيي  1

 هتش هشثغ 950هؼبدل هؼبحت صيشثٌبي ػبختوبى ّب خبوجشداسي ٍ تؼغيح  2

 هتش هشثغ 570 دس كذ هؼبحت صهيي 20خيبثبى وـي ٍ پبسويٌگ  3

 هتش هشثغ 1140 دسكذ هؼبحت صهيي 40فضبي ػجض  4

 هتش هشثغ 428 هتش 2 ٍ ثِ استفبع 50×57ديَاس وـي  5

 ػذد 20 هتش هشثغ يه ػذد 50ّش چشاؽ ثشق ثشاي سٍؿٌبيي  6
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ًمطِجاًواييساختواىّا-7-3

ثشاػبع ثْيٌِ ... ًمـِ پيـٌْبدي جبًوبيي ػبختوبى ّب اػن اص ػبلي تَليذ، اًجبسّب، تؼويشگبُ ٍ 

.  ػبصي هؼيشّبي حول ٍ ًمل هَاد، هحلَالت ٍ پشػٌل دس ؿىل صيش آٍسدُ هي ؿَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ظشٍف يىجبس هلشف فَم پلي اػتبيشى» ًمـِ جبًوبيي ػبختوبى ّبي ٍاحذ تَليذي * 

اًجبس هَاد اٍليِ  - 2ػبلي تَليذ     - 1

تؼويشگبُ - 4اًجبس هحلَل    - 3

ػبختوبى اداسي - 6آصهبيـگبُ    - 5

غزاخَسي ٍ ًوبصخبًِ - 8ػشايذاسي ٍ ًگْجبًي   - 7

تبػيؼبت ثشق - 10ػشٍيغ ّبي ثْذاؿتي   - 9

ػبيش تبػيؼبت - 12تبػيؼبت دفغ پؼبة   - 11

 10    7 7 

11  

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

8      6 

 

 

8 

      9  8 

 12 

4 

5 
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بزآٍردًيزٍياًساًيهَردًياسطزح-8

ثب ٍجَد پيـشفت ّبي صيبد دس صهيٌِ اتَهبػيَى هبؿيي آالت، دس توبم ٍاحذّبي كٌؼتي 

ػبصهبى هحؼَة هي ؿَد ٍ ايي ًيشٍي اًؼبًي اػت « داسايي ٍ ػشهبيِ اكل» ًيشٍي اًؼبًي ثِ ػٌَاى 

وِ دس وويت ٍ ويفيت خذهبت ٍ هحلَالت يه ػبصهبى ًمؾ اػبػي ثبصي هي وٌذ ٍ دس ّش عشح 

تَليذي اًتخبة ًيشٍي اًؼبًي هجشة، هبّش ٍ هتخلق دس هشاحل اٍليِ ساُ اًذاصي هَسد تَجِ لشاس 

. هؼوَالً ًيشٍّبي اًؼبًي دس ػِ ثخؾ تَليذ، پـتيجبًي ٍ خذهبتي هذ ًظش لشاس هي گيشًذ. هي گيشد

.  ًيشٍّبي اًؼبًي هَسد ًيبص ايي عشح دس جذٍل ريل اسائِ هي ؿَد

 

 (ًفش)تؼذاد ؿشح سديف 

 1ػشپشػت تَليذ تَليذ  1

 3وبسگش هبّش 

 6وبسگش ػبدُ 

 1ػشپشػت آصهبيـگبُ  2

 1تىٌؼيي 

 1تىٌؼيي تؼويشات  3

 2وبگش هبّش 

 1هذيشيت  4

 3 فشٍؽ – هبلي –وبسهٌذ اداسي  5

 3ًيشٍي خذهبتي  6

 22جوغ 
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بزآٍردهَاداٍليِهَردًياسطزح-9

ؿبهل هَاد ريل هي « ظشٍف يىجبس هلشف فَم پلي اػتبيشى» هَاد اٍليِ هَسد ًيبص ثشاي تَليذ 

.  ثبؿذ

 (GPPS)پلي اػتبيشى هؼوَلي - 

وبستي ثؼتِ ثٌذي - 

ويؼِ ّبي پالػتيىي - 

 

(GPPS)پلياستايزىهعوَلي-9-1

 يه هبدُ پليوشي هي ثبؿذ وِ هؼوَالً داساي اًؼغبف خَثي (GPPS)پلي اػتبيشى هؼوَلي

.  ثشاي تجذيل ؿذى ثِ ٍسق ٍ هحلَالت هَسد ًظش اص عشيك لبلت گيشي هي ثبؿذ

 ّضاس تي دس ػبل تَليذ هي ؿَد ٍ يه ٍاحذ 25پلي اػتبيشى هؼوَلي دس پتشٍؿيوي تجشيض ثب ظشفيت 

.   ّضاس تي دس ػبل دس حبل اجشا هي ثبؿذ200تَليذي ّن دس هٌغمِ پبسع جٌَثي ثب ظشفيت 

 

كارتي-9-2

.  وبستي ثشاي ثؼتِ ثٌذي هحلَالت تَليذي هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد

 

ِّايپالستيكي-9-3 كيس

ثشاي ثؼتِ « ظشٍف يه ثبس هلشف فَم پلي اػتبيشى» ويؼِ ّبي پالػتيىي ّن دس خظ تَليذ 

.  ثٌذي هحلَالت تَليذي هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشًذ
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.  دس جذٍل ريل ثشآٍسد هَاد اٍليِ هَسد ًيبص ايي ٍاحذ اسائِ هي گشدد

 

همذاس ًبم هبدُ سديف 

 تي 1100 (GPPS)پلي اػتبيشى هؼوَلي 1

 تي 5ويؼِ ّبي پالػتيىي  2

 ػذد 100000وبستي  3

 

بزًاهِسهاىبٌذياجزايطزح-10

داسًذ وِ دس ايي « هغبلؼبتي ٍ اهىبى ػٌجي همذهبتي»پشٍطُ ّب لجل اص اجشايي ؿذى يه هشحلِ 

هشحلِ ضوي تشػين افك ّش عشح، هيضاى فؼبليت ّبي اجشايي هـخق ٍ ثشاي ّش فؼبليت صهبى هؼيٌي 

.  سا تخليق هي دٌّذ ٍ ثش ايي اػبع يه ثشًبهِ صهبى ثٌذي سا ثشاي ػولي آى اسائِ هي ًوبيٌذ

ايي هَسد دسثبسُ ٍاحذّبي كٌؼتي هحؼَع تش اػت صيشا هغبلؼبت فٌي ٍ التلبدي ّش عشحي 

هَسد تَجِ لشاس ًگيشد چِ ثؼب « صهبى»دس ظشف صهبى اػت وِ داساي تَجيِ خَاّذ ثَد ٍ اگش ػٌلش 

ثٌبثشايي افشادي وِ ثشاي احذاث يه ٍاحذ تَليذي . عشح داساي تَجيِ، غيش التلبدي جلَُ هي ًوبيذ

الذام هي ًوبيٌذ ثبيذ فؼبليت ّبي اكلي پشٍطُ سا هـخق ٍ ثب اًتخبة يه ًفش ثِ ػٌَاى هؼئَل ّش 

ثشًبهِ . فؼبليت يب چٌذ فؼبليت ثِ عَس هؼتوش اجشايي ؿذى ثشًبهِ تذٍسى ؿذُ خَد سا پيگيشي ًوبيٌذ

.  صهبى ثٌذي اجشايي ؿذى ايي عشح دس جذٍل ريل اسائِ ؿذُ اػت
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هالحظبت  (هبُ)صهبىؿشح فؼبليت سديف 

ثؼضي اص فؼبليت ّب ثِ  2تْيِ هجَصّبي هشثَعِ اص اداسات   1

كَست هَاصي اًجبم هي 

ؿَد لزا صهبى ثْشُ ثشداسي 

اص ايي ٍاحذ ووتش خَاّذ 

.  ثَد

 1تْيِ صهيي ٍ اًؼمبد لشاسدادّبي آة ٍ ثشق   2

 3ػفبسؽ خشيذ هبؿيي آالت ٍ تأػيؼبت   3

 3اجشاي ػوليبت ػبختوبى ػبصي  4

 2ًلت تبػيؼبت ٍ هبؿيي آالت  5

 1هحَعِ ػبصي  6

 3آهَصؽ پشػٌل ٍ تَليذ آصهبيـي  7

8 

 

 2تَليذ تجبسي ٍ اخز پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي 

 

 

پيطٌْادهحلاجزايطزح-11

جْت ثشسػي ٍ اسائِ پيـٌْبد هٌغمِ هٌبػت ثشاي اجشاي عشح ثبيذ هَاسد هتؼذدي وِ دس 

اص جولِ هْوتشيي ايي هَاسد دػتشػي ثِ ثبصاس . اًتخبة كحيح دخيل هي ثبؿٌذ هَسد ثشسػي لشاس گيشد

فشٍؽ هٌبػت هحلَالت تَليذي ٍ دػتشػي آػبى ثِ هَاد اٍليِ هَسد ًيبص دس عشح ٍ ّوچٌيي 

دػتشػي ثِ اهىبًبت صيشثٌبيي جْت احذاث وبسخبًِ تَليذي هي ثبؿذ وِ دس اداهِ ثِ ثشسػي ّش يه اص 

. ايي هَاسد هي پشداصين



 بسمه تعالي 

 شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان

«گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»  

 

 

 52 

تَليذظزٍفيكبارهصزف:عٌَاىطزح  

فَمپلياستايزى
  

 

 (ًيشٍي هبّش ٍ هتخلق هَسد ًيبص جْت ايجبد اؿتغبل )ًيشٍي اًؼبًي - 11-1

 (اسصاًي صهيي ٍ دػتيبثي ثِ هؼبحت صيبد ٍ لبثل تبهيي)ليوت صهيي- 11-2

 (جْت افضايؾ ػَددّي عشح)هؼبفيت هبليبتي- 11-3

دػتشػي آػبى ثِ هٌبثغ تويي هَاد اٍليِ - 11-4

اهىبى پزيش ثَدى كبدسات هحلَل تَليذي - 11-5

اهىبى تبهيي هَا سد تبػيؼبتي ّوچَى آة، ثشق ٍ ػَخت هَسد ًيبص - 11-6

ُ ّبي صهيٌي - 11-7 دػتشػي ثِ اهىبًبت صيشثٌبيي هثل فشٍدگبُ، ساُ آّي ٍ سا

ثب تَجِ ثِ هَاسد فَق ٍ اهىبى تَليذ آػبى ايي هحلَل ؿْشّبي ريل ثِ ػٌَاى هحل احذاث 

.  ايي ٍاحذّب پيـٌْبد هي  گشدد

ساهْشهض - خشهـْش - 

دصفَل - آثبداى  - 

اَّاص - ثٌذساهبم - 

ايزُ - هبّـْش - 

ؿَؿتش - ثْجْبى  - 
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بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح . فصل چْارم

هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ  - 3

بزاٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌِ ّاي آى  - 5

بزاٍرد ّشيٌِ ّاي هاسيي آالت تَليذ  - 6

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي - 7

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي سهيي، ساختواى ٍ هحَطِ ساسي - 10

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي قبل اس بْزُ بزداري - 11

بزآٍرد سزهايِ ثابت  - 12

بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13

بزآٍرد سزهايِ گذاري كل ٍ ًحَُ تاهيي هٌابع آى  - 14

بزآٍرد ّشيٌِ استْالك  - 15

ِ ّاي غيز عولياتي - 16 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات  - 17 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي عولياتي - 18 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ثابت تَليذ  - 19 بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي هتغيزتَليذ  - 20

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ  - 21

هحاسبِ قيوت توام شذُ  - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23
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هعزفيهحصَل-1

هي ثبؿذ وِ دس اوثش « ظشٍف يىجبس هلشف فَم پلي اػتبيشى» هحلَل تَليذي ايي ٍاحذ 

.  سػتَساى ّب، ػلف ػشٍيغ ّب ٍ خبًَادُ ّب وبسثشد داسد، ػولىشد ػبالًِ ايي عشح ثِ ؿشح صيش اػت

 

هيضاى ؿشح سديف 

 تي دس ػبل 1000ظشٍف يىجبس هلشف فَم پلي اػتبيشى  1

 سٍص 300تؼذاد سٍصوبس دس ػبل  2

 ًَثت 2تؼذاد ًَثت وبس دس سٍص  3

 ػبػت 8ػبػت وبسي دس ّش ًَثت   4

  

رٍشتَليذهحصَل-2

.  هشاحل تَليذ ايي هحلَل ثِ ؿشح ريل هي ثبؿذ

اوؼتشٍدس ًوَدى گشاًَل ّب ٍ تَليذ ٍسق - 2آهبدُ ػبصي هَاد اٍليِ    - 1

پشع ٍ سٍل ؿذى ٍسق - 4تغييش ضخبهت ٍسق دس ػيؼتن ولٌذس  - 3

 دسجِ ػبًتي گشاد دس گشهىي 120پيؾ گشم ؿذى ٍ گشم ؿذى تب دهبي - 5

ثشؽ ٍسق - 7لبلت گيشي ٍ فشٌّيگ ٍسق   - 6

ثؼتِ ثٌذي هحلَالت - 9ثبصسػي     - 8
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بزآٍردهمذاريٍرياليهَاداٍليِ-3



هيضاى هَسد هَاد اٍليِ سديف 

ًيبص 

ثْبي ٍاحذ 

 (سيبل)ٍاحذ

 (سيبل)ثْبي ول

 14300000000 13000000تي  1100 (GPPS)پلي اػتبيشى هؼوَلي  1

 100000000 20000000تي  5ويؼِ پالػتيىي  2

 200000000 2000ػذد  100000وبستي  3

 14600000000- - - هجوَع  4

 

بزآٍردهمذاريٍريالياًزصيهَردًياس-4



 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاحذهمذاس ٍاحذ ؿشح سديف 

 258720000 350 739200ويلَ ٍات ػبػت ثشق  1

 4500000 1000 4500هتش هىؼت آة  2

 15000000 1000 15000ليتش ثٌضيي  3

 3750000 250 15000ليتش گبصٍئيل  4

 36000000 1000 36000هتش هىؼت گبص  5

 317970000جوغ ول 
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بزآٍردًيزٍياًساًيهَردًياس-5



هتَػظ حمَق  (ًفش)تؼذاد ؿشح سديف 

 (سيبل)هبّبًِ 

 14حمَق ول ثشاي 

 (سيبل)هبُ 

 140000000 10000000 1هذيشيت  1

 280000000 4000000 5وبسگش هبّش  2

 441000000 3500000 9وبگش ػبدُ  3

 224000000 4000000 4تىٌؼيي  4

 168000000 4000000 3وبسهٌذ  5

 1253000000-  22هجوَع  6

 288191000- - ثيوِ حك وبسفشهب % 23 7

 1541190000-  22هجوَع 
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ِّايهاضييآالتتَليذ-6 بزآٍردّشيٌ



 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاحذتؼذاد ًبم هبؿيي آالت  سديف 

 1500000000 1500000000 1اوؼتشٍدس  1

 2000000000 1000000000 2پشع ٍسٍل ٍسق  2

 2000000000 1000000000 2هبؿيي هضهيٌگ  3

 1000000000 500000000 2گشهىي  4

 500000000 500000000 1ثشؽ ٍسق  5

 1000000000 1000000000 1ولٌذس  6

 8000000000- - جوغ ول 
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تجْيشاتٍتاسيساتعوَهي بزآٍردّشيٌِّاي-7



 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاحذتؼذاد ًبم تجْيضات سديف 

  400000000يه ػشي تبػيؼبت ثشق ٍ ثشق سػبًي  1

400000000 

 50000000 50000000 يه ػشيتبػيؼبت آة ٍ آة سػبًي  2

 80000000 80000000 يه ػشيتبػيؼبت ػشهبيؾ ٍ گشهبيؾ  3

 40000000 40000000 يه ػشيػيؼتن ػَخت سػبًي  4

 70000000 70000000 يه ػشيػيؼتن اعفبي حشيك  5

 150000000 150000000 يه ػشياثضاس وبسگبّي ٍ آصهبيـگبّي  6

 100000000 100000000 يه ػشيتلفيِ پؼبة  7

 150000000 150000000 1طًشاتَس ثشق  8

 5000000 5000000 1ثبػىَل  9

 180000000 180000000 1ديگ ثخبس  10

 1225000000- - هجوَع 
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ِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8 بزآٍردّشيٌ



 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاحذتؼذاد ًبم ٍػيلِ سديف 

 150000000 150000000 1ػَاسي  1

 80000000 80000000 1ٍاًت دٍتٌي  2

 220000000 220000000 1ليفتشان دٍتٌي  3

 450000000- - جوغ ول 

 

ثشآٍسد ّضيٌِ ّبي لَاصم ٍ اثبثيِ  اداسي - 9

: ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ تجْيضات ٍ ٍػبيل اداسي ٍ خذهبتي ثِ ؿشح ريل اػت

 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاحذتؼذاد ؿشح سديف 

 20000000 10000000دٍ ػشي خظ تلفي ٍ فبوغ  1

 30000000 15000000دٍ ػشي هجلوبى اداي  2

 10000000 1000000دُ ػشي ووذ ٍ فبيل  3

 32500000 1500000پبًضدُ ػشي هيض ٍ لَاصم التحشيش  4

 6000000 300000 ػذد 20كٌذلي  5

 30000000 15000000دٍ ػذد سايبًِ وبهل  6

 118500000- - جوغ ول 
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بزآٍردّشيٌِّايسهيي،ساختواىٍهحَطِساسي-10

بزآٍردّشيٌِّايسهيي-10-1



 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاحذٍاحذ همذاس سديف 

 285000000 100000هتش هشثغ  2850 1

 

بزآٍردّشيٌِّايساختواىساسي-10-2



 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاحذ (هتش هشثغ)همذاسؿشح سديف 

 900000000 1500000 600ػبلي تَليذ   1

 300000000 1500000 200اًجبسّب  2

 95000000 1900000 50آصهبيـگبُ ٍ تؼويشگبُ  3

 210000000 2100000 100اداسي، سفبّي ٍ خذهبتي  4

 1505000000-  950جوغ ول 
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ِّايهحَطِساسي-10-3 بزآٍردّشيٌ

 

 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاحذ همذاس ؿشح سديف 

 000/500/47 000/50 950خبوجشداسي، خبوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/600/95 000/200 428ديَاس وـي  2

 000/000/171 000/300 570خيبثبى وـي ٍ پبسويٌگ  3

 000/000/228 000/200 1140فضبي ػجض  4

 000/000/6 300000ػذدتيشثشق 20سٍؿٌبيي  5

 000/100/548جوغ ول 

 

ِّايسهيي،ساختواىٍهحَطِساسيجوعبٌذيبز-10-4 آٍردّشيٌ

 

ِ ّب ؿشح سديف   (سيبل)ّضيٌ

ِ ّبي ػبختوبى ػبصي   1  000/000/505/1ّضيٌ

ِ ّبي هحَعِ ػبصي  2  000/100/548ّضيٌ

 000/100/053/2 2 ٍ 1جوغ سديف  3

 000/000/285ّضيٌِ صهيي  4

 000/100/338/2جوغ ول 
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بزآٍردّشيٌِّايلبلاسبْزُبزداري-11



 (سيبل)ّضيٌِ ّبؿشح سديف 

 50000000ّضيٌِ هغبلؼبت همذهتي ٍ تْيِ عشح اجشايي  1

 30000000ّضيٌِ ّبي تبػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّب  2

 200000000ّضيٌِ ّبي جبسي دٍسُ اجشاي عشح  3

 40000000ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ دسيبفت تؼْيالت ثبًىي  4

 200000000ّضيٌِ ّبي آهَصؿي پشػٌل ٍ ثْشُ ثشداسي آصهبيـي   5

 26000000ػبيش ّضيٌِ ّب  6

 546000000جوغ ول 
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بزآٍردسزهايِثابت-12



 (سيبل)ّضيٌِ ّبؿشح سديف 

 8000000000هبؿيي آالت تَليذ   1

 1225000000تجْيضات ٍ تبػيؼبت ػوَهي  2

 450000000ٍػبئظ ًمليِ  3

 285000000صهيي  4

 000/100/053/2ػبختوبى ٍ هحَعِ ػبصي  5

 118500000اثبثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

 461250000ًلت ٍ ساُ اًذاصي  7

 500/642/629 ( دسكذ الالم فَق5)ّضيٌِ ّبي پيؾ ثيٌي ًـذُ  8

 546000000ّضيٌِ ّبي لجل اص ثْشُ ثشداسي  9

 500/492/768/13جوغ ول 
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 بزآٍردسزهايِدرگزدش-12



 (سيبل)ّضيٌِ ّب تؼذاد سٍص وبسي ؿشح سديف 

 2190000000 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خبسجي  2

 359611000 70حمَق ٍ هضايبي وبسوٌبى  3

 68893500 65اًَاع اًشطي هَسد ًيبص  4

 30000000- ّضيٌِ ّبي فشٍؽ  5

 132425225-  ( دسكذ الالم فَق5)ػبيش ّضيٌِ ّب 6

 2780929725- جوغ ول 

 

بزآٍردسزهايِگذاريكلًٍحَُتاهييهٌابع-14

بزآٍردسزهايِگذاريكل-14-1

ػشهبيِ گزاسي ول = ػشهبيِ ثبثت + ػشهبيِ دس گشدؽ 

ػشهبيِ گزاسي ول = 500/492/768/13 +2780929725 = 225/422/549/16سيبل 
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 ًحَُتاهييهٌابعٍاخذٍامباًكي-14-2

 

 (سيبل)ػشهبيِ گزاسيدسكذ ؿشح سديف 

 000/397/507/5 40ػْن هتمبضي ػشهبيِ ثبثت  1

 500/095/261/8 60ػْن ثبًه ثِ كَست ٍام دساص هذت 

 834278918 30ػْن هتمبضي ػشهبيِ دس گشدؽ  2

 1946650808 70ػْن ثبًه ثِ كَست ٍام وَتبُ هذت 

 272531113 14 (وَتبُ هذت)ػشهبيِ دس گشدؽوبسهضد  3

 370/553/156/1 14 (پٌج ػبلِ)ػشهبيِ ثبثت دساص هذت
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 بزآٍردّشيٌِّاياستْالن-15



ِ ّبدسكذ ؿشح سديف   (سيبل)ّضيٌ

 800000000 10هبؿيي آالت تَليذ   1

 122500000 10تبػيؼبت ػوَهي  2

 45000000 10ٍػبئظ ًمليِ  3

 000/655/102 5ػبختوبى ٍ هحَعِ ػبصي  4

 23700000 20اثبثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 46125000 10ّضيٌِ ًلت ٍ ساُ اًذاصي  6

 250/964/62 10پيؾ ثيٌي ًـذُ  7

 250/944/202/1- جوغ اػتْالن داسايي ّبي ثبثت  8

 109200000 20اػتْالن لجل اص ثْشُ ثشداسي  9

 250/144/312/1- جوغ ول اػتْالن  
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 بزآٍردّشيٌِّايغيزعولياتي-16



ِ ّب ؿشح سديف   (سيبل)ّضيٌ

 109200000اػتْالن لجل اص ثْشُ ثشداسي  1

 370/553/156/1وبسهضد تؼْيالت ثبًىي دساص هذت  2

 370/753/265/1جوغ ول 

 

 

ِّايًگْذاريٍتعويزات-17  بزآٍردّشيٌ



 (سيبل)ّضيٌِ ّبدسكذ ؿشح سديف 

 400000000 5هبؿيي االت تَليذ   1

 122500000 10تبػيؼبت ػوَهي  2

 45000000 10ٍػبئظ ًمليِ  3

 000/062/41 2ػبختوبى ٍ هحَعِ ػبصي  4

 11850000 10اثبثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 600/020/31 دسكذ الالم فَق 5ّضيٌِ ّبي پيؾ ثيٌي ًـذُ  6

 600/432/651 جوغ ول
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 بزآٍردّشيٌِّايعولياتي-18



 (سيبل)ّضيٌِ ّبؿشح سديف 

 20000000ّضيٌِ ّبي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1

 60000000ّضيٌِ ّبي جبسي آصهبيـگبُ  2

 120000000ّضيٌِ ّبي فشٍؽ  3

 40000000ّضيٌِ ّبي حول ٍ ًمل   4

 240000000جوغ ول 
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 بزآٍردّشيٌِّايثابتتَليذ-19



 (سيبل)ّضيٌِ ّبدسكذ  ؿشح سديف 

 1310011500 85حمَق ٍ هضايبي وبسوٌبى  1

 63594000 20اًَاع اًشطي  2

 250/144/312/1 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 260/143/651 10ّضيٌِ ّبي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4

 255/281/96-  ( دسكذ5/3)ّضيٌِ ّبي پيؾ ثيٌي ًـذُ  5

 265/174/847/2- جوغ ّضيٌِ ّبي تَليذ   6

 36000000 15ّضيٌِ ّبي ػوليبتي  7

 985/536/27 100( 002/0)ثيوِ وبسخبًِ  8

 272531113 100وبسهضد تؼْيالت ثبًىي  9

 363/242/183/3 جوغ ول ّضيٌِ ّبي ثبثت تَليذ  
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ِّايهتغيزتَليذ-20 بزآٍردّشيٌ



 (سيبل)ّضيٌِ ّبدسكذ ؿشح سديف 

 14600000000 100هَاد اٍليِ  1

 231178500 15حمَق ٍ هضايبي وبسوٌبى   2

 254376000 80اًَاع اًشطي  3

ِ ّبي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4  340/289/586 90ّضيٌ

ِ ّبي پيؾ ثيٌي ًـذُ  5  534/514/548- ّضيٌ

ِ ّبي هتغيش تَليذ   6  184/133/258/16 جوغ ّضيٌ

ِ ّبي ػوليبتي  7  204000000 85ّضيٌ

 184/133/462/16 جوغ ول ّضيٌِ ّبي هتغيش تَليذ  

 

بزآٍردّشيٌِّايكلتَليذ-21

ّضيٌِ ّبي ول تَليذ  = ّضيٌِ ثبثت تَليذ + ّضيٌِ هتغيش تَليذ 

ّضيٌِ ّبي ول تَليذ  = 363/242/183/3+184/133/462/16=547/375/645/19سيبل

 

هحاسبِليوتتوامضذُ-22

ليوت توبم ؿذُ ّش ويلَ  = ظشفيت اػوي تَليذ /   ّضيٌِ ّبي ول تَليذ 

19645ريال    
1/00/000

/54719/645/375
 =  َليوت توبم ؿذُ ّش ويل
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 بزآٍردليوتفزٍش-23



ول اسصؽ تَليذ ثشاػبع  (سيبل)ّضيٌِ ّبؿشح سديف 

ظشفيت اػوي 

 547/375/645/19 19645ليوت توبم ؿذُ ّش ويلَ   1

 000/000/539/25 25539ليوت فشٍؽ ّش ويلَ   2

 000/000/894/5 5894ػَد ّش ويلَ   3
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 هحاسبِ شاخص ّاي هالي –فصل پٌجن 

هحاسبِ فزٍش كل - 1

هحاسبِ سَد سالياًِ - 2

هحاسبِ ًقطِ سزبسز - 3

درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز - 4

هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ  - 5

ًزخ بزگشت سزهايِ  - 5-1

سال ّاي بزگشت سزهايِ  - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ - 7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ - 8

هحاسبِ سزهايِ گذاري ثابت سزاًِ - 9

ً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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:فزٍشكلهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فزٍشكل=25539×1000000=000/000/539/25

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظزفيتتَليذ×سَدّزكيلَ

ػَد ول = 1000000×5894= 000/000/894/5     

هحاسبِّشيٌِتَليذدرًمطِسزبسز-3

ِسز=ّشيٌِثابت ًِمطِسزب ّشيٌ

ّشيٌِهتغيز

 فشٍؽ ول    

 

897/339/842/8
64/01

363/242/183/3

000/000/539/25

184/133/462/16
1

363/242/183/3







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشثؼش  =  ّضيٌ

 

-1  
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تَليذًمطِسزبسزدرصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًمطِسزبسزدر درصذتَليذ=ّشيٌ
ِهتغيز فزٍشكل–ّشيٌ

 

1/35100درصد
184/133/462/16000/000/539/25

363/242/183/3



 ػشثؼش دسكذتَليذدسًمغِ =

 

 



هحاسبِسهاىبزگطتسزهايِ-5

ًزخباسگطتسزهايِ-5-1

ًزخباسگطتسزهايِ=سَدساالًِ×100

ِگذاريكل سزهاي



ًزخباسگطتسزهايِ=  رصذد



 

6/35100
225/422/549/16

000/000/894/5
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بزگطتسزهايِدٍرُ-5-2

دٍسُ ثشگـت ػشهبيِ     = ػشهبيِ ول         =                  
       ػَدول 

 

دٍسُ ثشگـت ػشهبيِ       =    225/422/549/16 =   8/2    ( ػبل ٍ ّـت  هبُدٍ  )
               000/000/893/5 

 

حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هبّبى    هحاسبِحمَقسزاًِ-6

               تؼذاد ول وبسوٌبى 

 

841/837/5ريال    
22

500/432/128
 =  ًِحمَق ػشا
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هحاسبِفزٍشسزاًِ-7
  فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                        

            تؼذاد ول وبسوٌبى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =   000/000/539/25   = 636/863/160/1سيبل      

                    22 

هحاسبِسطحسيزبٌايسزاًِ-8

ػغح صيشثٌبي ػشاًِ     =  هؼبحت ول ػبختوبى ّب      

            تؼذاد وبسوٌبى 

 

ػغح صيشثٌبي ػشاًِ  =  950  = 2/43       هتش هشثغ 
               22 



هحاسبِسزهايِگذاريسزاًِثابت-9

ِ گزاسي ثبثت ػشاًِ    = ػشهبيِ گزاسي ثبثت       ػشهبي

          تؼذاد ول وبسوٌبى

 

ػشهبيِ گزاسي ثبثت ػشاًِ     =   500/492/768/13 =     568/840/625سيبل

             22 
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 ًسبتارسشافشٍدُهاضييآالت-10

دسكذ اسصؽ هبؿيي آالت ثِ ػشهبيِ ثبثت    = اسصؽ هبؿيي آالت تَليذ × 100         
ِ گزاسي ثبثت            ػشهبي

 

دسكذاسصؽ هبؿيي آالت ثِ ػشهبيِ ثبثت   =  000/000/000/8× 100 = 1/58     دسكذ 
          500/492/768/13 

 

درصذكاركٌاىتَليذبِكلكاركٌاى-11

دسكذ وبسوٌبى تَليذ ثِ ول وبسوٌبى    = تؼذاد وبسوٌبى تَليذ  × 100   
    تؼذاد ول وبسوٌبى 



دسكذ وبسوٌبى تَليذ ثِ ول وبسوٌبى   =   10   × 100 = 5/45   دسكذ 
             22     

 

ِدرگزدشبِسزهايِثابت-12 ًسبتسزهاي

ًؼجت ػشهبيِ دس گشدؽ ثِ ثبثت ػشاًِ    = ػشهبيِ دس گشدؽ  ×  100      
         ػشهبيِ ثبثت 

 

ًؼجت ػشهبيِ دسگشدؽ ثِ ثبثت ػشاًِ   =      725/929/780/2 ×  100=1/20دسكذ 
                                    500/492/768/13 
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هحاسبِضاخصّايبْزٍُريطزح-13

ًسبتسَدبِفزٍش-13-1

ًؼجت ػَد ثِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     

ًؼجت ػَد ثِ فشٍؽ     =     000/000/893/5× 100=  1/23دسكذ 
     000/000/539/25 

 

ًسبتسَدبِسزهايِثابت-13-2

ًؼجت ػَد ثِ ػشهبيِ ثبثت     =           ػَد     × 100    
     ػشهبيِ ثبثت 

 

ًؼجت ػَد ثِ ػشهبيِ ثبثت   =       000/000/893/5 × 100 = 8/42    دسكذ 
   500/492/768/13 
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(سياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضزحرديف

 100 100 100 90 80دسكذاػتفبدُ اصظشفيت  1

 1000 1000 1000 900 800 (تي)هيضاى تَليذ  2

 000/000/539/25 000/000/539/25 000/000/539/25 000/100/985/22 000/200/431/20 (سيبل)فشٍؽ خبلق  3

:  وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّبي تَليذ 

438/300/716/15 992/837/680/17 547/375/645/19 547/375/645/19 547/375/645/19 

 453/624/893/5 453/624/893/5 453/624/893/5 008/262/304/5 562/899/714/4ػَدًبٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّبي ػوليبتي  ّضيٌ

000/000/192 000/000/216 000/000/240 000/000/240 000/000/240 

 453/624/653/5 453/624/653/5 453/624/653/5 008/262/088/5 562/899/522/4ػَدػوليبتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّبي غيشػوليبتي  ّضيٌ

696/602/012/1 033/178/139/1 370/753/265/1 370/753/265/1 370/753/265/1 

 083/871/387/4 083/871/387/4 083/871/387/4 975/083/949/3 696/296/510/3ٍيظُ (صيبى)ػَد 9

- - - - - هبليبت ٍ ػَد ػْبم  10

 083/871/387/4 083/871/387/4 083/871/387/4 975/083/949/3 866/296/510/5ػَدپغ اصهبليبت ػْبم  11

 007/123/235/16 924/251/847/11 841/380/459/7 866/296/510/3- ػَدٍصيبى ػٌَاتي  12

 090/994/622/20 007/123/235/16 924/251/847/11 841/380/459/7 866/296/510/3ػَدًمل ثِ تشاصًبهِ  13
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