
       

 

     تصنيع العلف الحيواني )السيالج( إقامة مشروع
 وصف )المشروع( أواًل:

صنننننتهدف إلى  جهي إالعال  ادخ   ه فنننننة ق بل صننننندة  لهيوف اتنننننإ هى   ه عد ته  
دلى عصننننننننه ع هذة  هعموعف جفننننننننهبف يع  هد ئعف  هخ متله دذهك يعى إ معةهه إ    هظةد  

 . همد ى دوي دموعف  هإصتعع أد إةبع من  هقعمف  هغذ ئعف هوعو   هتهإج
 

 مبررات إقامة المشروع ثانيًا:
 .إد بة كمعه  كيعة  من  ادخ   ه فة ق  همتهتيف هصتهدف  هتعخج يههمتطقف -1
بل صنندة  تننعخج أله يكمعة من  عةة دتى إصننتعع دإى ده هذ   هتدم من  هعو    هم قدى  -2

 .من  ادخ  دوي  هصدة   هطهالاف أد  هما  ف
م هصننننعه  ادخ   همتننننإ ىمف هإ فننننعة  هتننننعخج عمكن  صننننهىهه دإ العتله يإكههع    -3

   بل  هصدة   هطهالاف أد  هما  ف.أله من  عةهه من  ادخ
ادخ  هأل طهة  ادخ   هم التف دوي صننننندة  تنننننعخج هعتننننن  دةفنننننف كغعةهه من   -4

 . هتهإاف دن  ه ة ئق  هصف بل  هيخى  ه هة 
  .ععإية  هتعخج دو  اههال دوي مى ة  هتتف  -5
 تلدهف تقه دإ العن  هتعخج مقهةتف يهادخ   ا ةى )مةدتف  هعة (.  -6
 

 ثالثًا: الطاقة اإلنتاجية المقترحة
أه  طن تتدعًه من دو   ه عد ته   30إقىة  هطهلف  إلتإهاعف  همقإة ف هومشةدم ينننننننننن 

  هتعخج.  
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
 .2م 5000إقىة  همته ف  هخالمف إللهمف  همشةدم ين 

 
 
 



       

 

 التكاليف االستثمارية للمشروع خامسًا:
مدالدف دوي  ةعهاً  2.443.000ةأس  همهه  همهي   هومشننننننننننننننةدم يميو   جامههلعقىة 
  هت د  هإههل:

 النسبة )%( القيمة البيان م
تشهق   دإالعال   1  18.42 450 ميهتل د  
 58.21 1.422 أآلا  دمعى   2
 4.91 120 دتهئه تقه د تإقهه 3
 5.12 125 أمهث دإالعال   4
 3.93 96   إعهطل 5
 9.41 230 مصةدبه  مه ليه  هإشغعه 6

 100 2.443 المال الثابتإجمالي رأس 
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية:
مدالدف دوي  ةعهاً  13.186.000إقىة إكههع   هإشنننننننغعه  هتنننننننتدعف  هومشنننننننةدم يميو  

  هت د  هإههل:
 النسبة ) % ( القيمة باأللف البيان م
 0.23 30  إلعاهة 1
 0.38 51  هإأمعن 2
 89.49 11.800  همد ى  ه هم 3
 5.31 700 د اادة هةد إع  4
 1.52 200  هكلةيهق د همعهة د هم ةدله  5
 1.14 150 مصةدبه   هإتدعق 6
 1.52 200  همصةدبه   إلى ةعف د هعمدمعف 7
 0.42 55 مصةدبه   هصعهتف 8

 100 13.186 اإلجمالي
 
 



       

 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع :سابعاً 
موعدن لاير مدالم دوي  هت د  6.800ةأس  همهه  هخالم هومشةدم ت د  جامههلعيو  

 : هإههل
 النسبة )%( القيمة البيان م
 35.70 2.443 ةأس  همهه  همهي  1
 64.30 4.400 ةأس  همهه  هعهمه 2

 100 6.800 اإلجمالي
 

 اإليرادات المتوقعة للمشروع ثامنًا:
عيو  مإدتننننط  إلعة ى    همإدلعف  هتننننتدعف هومشننننةدم بل  ههف  هعمه يههطهلف  هقصنننندى  

 لاير ددوي  هت د  هإههل: 15.600.000ت د 
 القيمة باأللف البيان م
 15.600 لاير( 520× أه  طن  30 إلعة ى   ) 1

 15.600 اإلجمالي
 

 : اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروع تاسعاً 
مدظ   23 همشةدم دوي إشغعه  هشيهع بل متطقف اهال ن  عث أته عتإددع عتهدى  -1

 ددهمه من  هإ صصه   هم إو ف.
ععى  همشنننةدم جفنننهبف همكدته   هتهإج  هم وي هومتطقف  عث أته ععإية من  همشنننةدده   -2

  هصتهدعف  هخالمف هومتطقف.
 

 : المؤشرات المالية للمشروععاشراً 
 ةعهاً   1.802.000   ( ANP اةيهح )  بلمإدتط صه -1
 % 26  ( ROI معىه  هعهئى دوي  اتإممهة )  -2
 شلة ً  11د   د تت 3   ( PBPبإة   تإةى ى ةأس  همهه )  -3
 ةعهاً  4.986.000   ( NPV هقعمف  ه ههعف )  بلصه -4
 ةعهاً  3.033.000   ( Value Added هقعمف  همفهبف )  -5
   25.68%   (  IRRمعىه  هعهئى  هى  ول )  -6
 



       

 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
إشمه امعع  آلا  د همعى   هومصتع، يهإلفهبف جهي إكههع   هش ن 

 د هإةكعع  همإعوقف يلذة  آلا . كمه إشمه أمهث  همكهإع ددتهئه  هتقه.
 اإلنشاءات والمباني: 

 ه هةاعف  همإه ف همد ل   هتعهة   د ه ىمه ، إشمه  هميهتل دإلعئف  همته ف 
 دا إشمه إكو ف  اة  ت تله.

 : السيارات
إشمه امعع  هتعهة    همتإ ىمف ه ىمف  همشةدم تد ق تعهة   ةكدع أد تقه 

 د ىمه .
 مصاريف ما قبل التشغيل:  

إشمه مصهةع   قدق  هموكعف، إدظع  دإىةعع  هعمههف،   إيهة دإشغعه 
 ع   إلتإهج  هإاةعيل، مصهةع  جدى ى  هىة ته ، ... هخ. همصتع، إكهه

 رأس المال العامل: 
دععة  يةأس )هد ديهة  دن  اصده  هاهةعف تهلصه  اهإال مه   هاهةعف. 

 شلدة بل 3 همهه  هخالم هوإشغعه ه إة  ىدة  ةأس  همهه دمإعهة  دوعله ع 
 .( همإدتط
 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
أدد م من بإة  إشغعه  همشةدم.  فتإيى ه  امهث ددتهئه  هتقه كه  متعإم  

 دعإم  تإيى ه  همعى    هةئعتعف  تع إعوعمه  مدةى  هإقتعف. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

تتد   مقتمف دوي دىى  هتتد    10 اةيهح همى   لهد مامدم صهب 
 .بإة فل ايهح  هتتدعف  خه دمة  همشةدم هودصده جهي مإدتط  اة 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
ععطل معىه  هعهئى  هى  ول هومشةدم مؤشة  هةي عف  همشةدم يعى  ا ذ بل 
 ادإيهة  هقعمف  ه ههعف هوإىبقه   هتقىعف  هد ةى  دإوك  هصهىة  دوي مىى  هعمة 
 ابإة فل هومشةدم. دهد معىه  ه صم  هذي إإعهىه دتىة  هقعمف  ه ههعف 



       

 

هإىبقه   هتقىعف  هصهىة  مع  هقعمف  ه ههعف هصهبل  هإىبقه   هتقىعف هصهبل  
  هد ةى . 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
ععطل معىه  هعهئى  هى  ول هةأس  همهه مؤشة  هةي عف  همشةدم من دالف 

 تظة  همتههمعن يههمشةدم )أص هع ةأس  همهه(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

هد ديهة  دن صهبل  هإىبقه   هتقىعف هعهم م ىى كتتيف مئدعف من جامههل 
 اتإممهة، دع إو  من دهم آل ة اته ا عأ ذ بل  ادإيهة إدلع   هإىبقه  

  هتقىعف.
 :(NPVصافي القيمة الحالية) 

هد  ه ةق يعن  هقعمف  ه ههعف هوإىبقه   هتقىعف  هد ةى  د هقعمف  ه ههعف هوإىبقه  
 هتقىعف  هصهىة   خه  هعمة  ابإة فل هومشةدم. دإ تع دوي أتهس معىه 
 صم ععكس تعة  ه هئى  دوي  هقةد  طدعوف  ااه  همعمده يه بل 

  همتطقف. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 لإصهى  هدطتل.عفع له  همشةدم همكدته   ا إلهل  هقعمف  ه
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

هل  ه إة  )دععية دتله يعىى  هتتد  (  هخالمف اتإعهى   هإكههع   اتإممهةعف 
هومشةدم من صهبل إىبقهإه  هتقىعف. دإ تع هذة  ه إة  من يى عف  هإشغعه 

 هومشةدم. 
 


