
       
 

 مشروع أعداد وتجهيز وتبريد وتجميد وتعبئة الخضروات   إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

تجميع الخضررررررررررررررحلاا المجتجز م ويعد لتج يفرع ل وتاترع ل حفرع لتتحيج ع لتا وت ع لت حيترع لتجميت 
لتقويل جسررر ز التعلت لت سررريه  يمت ع اي تورررعتيز لال ت مه السميعا المسرررتلحتت مه الخضرررحلاا المجعسرررن مج ع 

 المشع  ز ممع يالت  علجفع ووى اي توعت اللطجي.
 

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
م وى مه الخضررررحلاا المختوفز  سميعا تفيت وه ايسررررت ي  اليلمي لسررررسعه ال لإلجتعجتلا ح المعتت الخعم  -1

 .لمجطقزا
 .تلا ح ماظم ختمعا ال جيز األسعسيز  علمجطقز ممع يشجع ووى  يعم المشحلوعا الوجعويز -2
فيعتت موررررررعتح تشررررررجيع ال سلمز لوقطعص الخعا ووى ايسررررررتامعح  ي المجعيا المختوفز ل علتعلي تجليع ل  -3

 التخل لسسعه المجطقز.
 

 ية المقترحةنتاجثالثًا: الطاقة ال 
 ر:يز المقتح ز لومشحلص  جتعجتقتح الطع ز اإل

 لاا م حته.طه سجليعد خضح  6000  -1
  طه سجليعد خضحلاا مجمتت. 2000 -2

 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة: 
 .2م7000 عمز المشحلص  ر تقتح المسع ز اليفمز إل

 

 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع
 لاير ملفوز ووى الج ل التعلي: 11.132.000 م وغ  ح س المعل الاع ا  لومشحلص إجمعلييقتح 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
جشعءاا لتج يفاا 1  29.36 3.268 م عجي لا 
 57.04 6.350  آليا لماتاا 2
 2.69 300 لسعول جقل لاجتقعل 3
 5.84 650  اعث لتج يفاا 4
 2.37 264 ا تيعطي 5
 2.69 300 موحل عا مع   ل التشغيل 6

 100 11.132 إجمالي رأس المال الثابت
 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية



       
 

 ملفوز ووى الج ل التعلي: حيعيد  8.513.000تسعليت التشغيل السجليز  لومشحلص  م وغ  تقتح
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 2.12 180 اإليجعح 1
 2.91 248 التأميه 2
 58.73 5.000 الملات الخعم 3
 22.32 1.900 الحلاتن لاألجلح 4
 3.52 300 الس ح عء لالميعه لالم حل عا 5
 2.94 250 موحل عا التسليق 6
 4.46 380 الموحل عا اإلتاحيز لالاملميز 7
 3 255 موحل عا الويعجز 8

 100 8.513 الجمالي
 

 رأس المال الالزم للمشروع إجمالي :سابعاً 
 :ملفص ووى الج ل التعلي مويله حيعيد  14ح س المعل اليفم لومشحلص ج ل  إجمعليي وغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 79.51 11.132 ح س المعل الاع ا 1
 20.49 2.868 ح س المعل الاعمل 2

 100 14.000 الجمالي
 

 ثامنًا: اليرادات المتوقعة للمشروع 
لاير  11.700.000اإليحاتاا المتل از السرررجليز لومشرررحلص  ي  علز الامل  علطع ز القورررل   ج ل  ت وغ

 :لووى الج ل التعلي
 النسبة )%( القيمة البيان م
 43.59 5.100 لاير( 850×  6000اإليحاتاا مه الخضحلاا الم حتت ) 1
 56.41 6.600 لاير( 3300×  2000اإليحاتاا مه الخضحلاا المجمتت ) 2

 100 11.700 الجمالي
 : اآلثار اليجابية المتوقعة للمشروعتاسعاً 
مه  لوعميد  عد ملظف 45يسررررررعوت المشررررررحلص ووى تشررررررغيل الشرررررر عن  ي مجطقز جعفاه  يث  ج  يسررررررتلون  -1

 .التخووعا المختوفز



       
 

الوجعويز يات المشحلص إضع ز لمسلجعا الجعتج الم وى لومجطقز  يث  ج  يات ح مه المشحلوعا  -2
 اليفمز لومجطقز.

 
 عاشرا: المؤشرات المالية للمشروع

 لاير  2.111.000   ( ANPاألح عح )   يمتلسط وع -1
 % 15.7  ( ROI ماتل الاعوت ووى ايستامعح )  -2
 ش ح  1لاا ل سج 5   ( PBP تحت استحتات ح س المعل )  -3
 لاير 3.511.000   ( NPVالقيمز ال عليز )   يوع -4
 لاير 5.930.000   ( Value Addedالقيمز المضع ز )  -5
   15.42%   (  IRRماتل الاعوت التاخوي )  -6



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تشمل جميع اآليا لالماتاا لوموجع،  عإلضع ز إلى تسعليت الش ه لالتحسين المتاوقز   ذه 

  اعث المسعتن للسعول الجقل. اآليا. سمع تشمل
 النشاءات والمباني: 

تشمل الم عجي لت يوز المسع ز الخعحجيز المتع ز لملا ت السيعحاا لالختمعا، لي تشمل تسوفز 
 األحض جفس ع.

 : السيارات
 تشمل جميع السيعحاا المستختمز لختمز المشحلص سلاء سيعحاا حسلن  ل جقل لختمعا.

 : مصاريف ما قبل التشغيل 
تشمل موعحيت  قلق الموسيز، تلظيت لتتحين الامعلز، اخت عح لتشغيل الموجع، تسعليت 

 اإلجتعج التجحي ي، موعحيت إوتات التحاسعا، ...الخ.
 رأس المال العامل: 

لياحت  ح س المعل اليفم لوتشغيل )رل و عحت وه األولل الجعحيز جع وع ايلتفامعا الجعحيز. 
 .(المتلسط ش لح  ي 3متاعحت ووي ع ن لفتحت تلحت ح س المعل ل 

 : (الهالكات) استبدال األصول الثابتة
 ولام مه  تحت تشغيل المشحلص. ليتم است تال  زيتم است تال األاعث للسعول الجقل سل خمس

 الماتاا الحويسيز  سن تاويمعا ملحت التقجيز. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سجلاا مقسمز ووى وتت السجلاا لولولل إلى متلسط  10األح عح لمتت  يرل مجملص وع  
 . تحاضي عح السجليز خيل ومح المشحلص اياألح 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
ياطي ماتل الاعوت التاخوي لومشحلص مؤشحا لح  يز المشحلص  ات األخذ  ي ايوت عح القيمز 

الوعتحت ووى مت  الامح اي تحاضي لومشحلص. لرل ال عليز لوتت قعا الجقتيز اللاحتت لتو  
ماتل الخوم الذي تتاعتل وجته القيمز ال عليز لوع ي التت قعا الجقتيز الوعتحت مع القيمز 

 ال عليز لوع ي التت قعا الجقتيز اللاحتت. 



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
شحا لح  يز المشحلص مه لج ز جظح المسعرميه ياطي ماتل الاعوت التاخوي لح س المعل مؤ 

  علمشحلص ) و عن ح س المعل(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

رل و عحت وه وع ي التت قعا الجقتيز لاعم م تت سجس ز موليز مه إجمعلي ايستامعح، ليختوت 
 مه وعم آلخح ألج  ي يأخذ  ي ايوت عح تل يا التت قعا الجقتيز.

 :(NPVالحالية)  صافي القيمة
رل الفحق  يه القيمز ال عليز لوتت قعا الجقتيز اللاحتت لالقيمز ال عليز لوتت قعا الجقتيز الوعتحت 
خيل الامح اي تحاضي لومشحلص. لت سن ووى  سعس ماتل خوم ياسس ساح الفعوتت ووى 

 القحلض طليوز األجل الماملل     ي المجطقز. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

  توعت اللطجي.يضيف ع المشحلص لمسلجعا اي ري القيمز التي
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

ري الفتحت )ليا ح وج ع  اتت السجلاا( اليفمز يستاعتت التسعليت ايستامعحيز لومشحلص مه 
 وع ي تت قعت  الجقتيز. لت سن رذه الفتحت مه  تايز التشغيل لومشحلص. 

 


