
       
 

     ب من الحليب المجفف )البودرة(مشروع تصنيع الحليب طويل الصالحية ومشتقات الحلي إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

 )الحليب البودرة(.يب المجفف وهى الحل نتاجيعمل هذا المشروع المعتمد على الخامة األساسية في اإل
 

 المشروع  إقامةثانيًا: مبررات 
 .يوفر المشروع عدة منتجات غذائية ضرورية لغذاء اإلنسان اليومي -1
  .التي يتم استيرادها من الخارجبداًل عن يقوم المشروع بتوفير جزء من األجبان الطرية  -2
 .فرصة عمل جديدة 35يوفر المشروع  -3
( ى الحليب المجفف )الحليب البودرةوه نتاجالمعتمد على الخامة األسررررررراسرررررررية في اإليعمل هذا المشرررررررروع  -4

الحليب من األبقار بحيث يحل تدريجيًا محل البودرة وهذه  نتاجعلى تشررجيق ايام المشرراريق المتخصررصررة إل
عما  المشررررروعات لما مميزات ة يرة من حيث توفير اللحوم الحمراء من مواليد الذةور بعد تسررررمينما فضرررر ً 

 مدة عضوية تساهم في خصوبة التربة.يتخلف عنما من أس
 ايام بعض الصناعات لتوفير بعض المعدات واألدوات ال زمة لخدمة هذا المشروع. -5
 

 ية المقترحة نتاجثالثًا: الطاقة ال 
  ر:ية المقترحة للمشروع بنتاجتقدر الطااة اإل

 طن سنويًا حليب طويل الص حية. 6000  -1
 .طن سنويًا لبن 3000 -2
 .طن سنويًا زبادي 3000 -3
     .طن سنويًا أجبان طرية 750 -4

 
 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
 .2م 5000المشروع بر  اامةتقدر المساحة ال زمة إل

 
 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع 

 مليون لاير موزعة على النحو التالي: 17بمبلغ   رأس المال ال ابت  للمشروع إجمالييقدر 
 النسبة )%( القيمة البيان م



       
 

نشاءات وتجميزات 1  35.29 6.000.000 مباني وا 
 52.05 8.848.000 أآلالت ومعدات 2
 1.47 250.000 وسائل نقل وانتقال 3
 5.88 1000.000 أ اث وتجميزات 4
 2.36 402.000 احتياطي 5
 2.94 500.000 التشغيلمصروفات ما ابل  6

 100 17.000.000 إجمالي رأس المال الثابت
 
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 :التالي موزعة على النحو رياالً  18.509.000تقدر التةاليف التشغيل السنوية للمشروع بمبلغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 0.97 180 اإليجار 1
 2.01 372 التأمين 2
 79.07 14.635 المواد الخام 3
 6.48 1.200 الرواتب واألجور 4
 3.51 650 الةمرباء والمياه والمحرواات 5
 2.70 500 مصروفات التسويق 6
 3.24 600 المصروفات اإلدارية والعمومية 7
 2.01 372 مصروفات الصيانة 8

 100 18.509 الجمالي
 



       
 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع :سابعاً 
 :موزع على النحو التالي مليون رياالً  23.2رأس المال ال زم للمشروع نحو  إجمالييبلغ 

 النسبة )%( القيمة البيان م
 73.27 17.000 رأس المال ال ابت 1
 26.73 6.200 رأس المال العامل 2

 100 23.200 الجمالي
 

 ثامنًا: اليرادات المتوقعة للمشروع 
لاير  32.430.000اإليرادات المتواعة السرررنوية للمشرررروع في حالة العمل بالطااة القصرررو   نحو  تبلغ

 :وعلى النحو التالي
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 34.6 11.220 اإليرادات من الحليب المعقم   1
 23.68 7.680 اإليرادات من الزبادي   2
 23.68 7.680 اإليرادات من اللبن   3
 18.04 5.850 اإليرادات من الجبن الطري   4

 100 32.430 الجمالي
 

 : اآلثار اليجابية المتوقعة للمشروعتاسعاً 
من  وعام ً  اً موظف 35يسرررررراعد المشررررررروع على تشررررررغيل الشررررررباب في منطقة جازان حيث أن  يسررررررتوعب  -1

 .التخصصات المختلفة
يعد المشروع إضافة لمةونات الناتج المحلى للمنطقة حيث أن  يعتبر من المشروعات الصناعية ال زمة -2

 .للمنطقة
 

 عاشرًا: المؤشرات المالية للمشروع
 رياالً   6.357.000   ( ANPاألرباح )  فيمتوسط صا -1
 % 27.39  ( ROI معدل العائد على االست مار )  -2
 شمور  8وات و سن 4   ( PBPفترة استرداد رأس المال )  -3
 رياالً  19.235.000   ( NPVالقيمة الحالية )  فيصا -4
 رياالً  12.704.000   ( Value Addedالقيمة المضافة )  -5
   25.27%   (  IRRمعدل العائد الداخلي )  -6



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 والمعدات:اآلالت 
تشمل جميق اآلالت والمعدات للمصنق، باإلضافة إلى تةاليف الشحن والترةيب المتعلقة بمذه 

 اآلالت. ةما تشمل أ اث المةاتب ووسائل النقل.
 النشاءات والمباني: 

تشمل المباني وتميئة المساحة الخارجية المتاحة لموااف السيارات والخدمات، وال تشمل تةلفة 
 األرض نفسما.

 : السيارات
 تشمل جميق السيارات المستخدمة لخدمة المشروع سواء سيارات رةوب أو نقل وخدمات.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشمل مصاريف حقوق الملةية، توظيف وتدريب العمالة، اختبار وتشغيل المصنق، تةاليف 

 اإلنتاج التجريبي، مصاريف إعداد الدراسات، ...الخ.
 رأس المال العامل: 

ويعرف برأس المال ال زم للتشغيل )هو عبارة عن األصول الجارية نااصا االلتزامات الجارية. 
 .(المتوسط شمور في 3لفترة دورة رأس المال ومتعارف عليما ب 

 : (الهالكات) استبدال األصول الثابتة
ستبدال أعوام من فترة تشغيل المشروع. ويتم ا ةيتم استبدال األ اث ووسائل النقل ةل خمس

 المعدات الرئيسية حسب تعليمات مورد التقنية. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سنوات مقسمة على عدد السنوات للوصول إلى متوسط  10األرباح لمدة  يهو مجموع صاف 
 .فتراضيباح السنوية خ ل عمر المشروع االاألر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
يعطي معدل العائد الداخلي للمشروع مؤشرا لربحية المشروع بعد األخذ في االعتبار القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية الواردة وتلك الصادرة على مد  العمر االفتراضي للمشروع. وهو 
معدل الخصم الذي تتعادل عنده القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الصادرة مق القيمة 

 ة لصافي التدفقات النقدية الواردة. الحالي



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يعطي معدل العائد الداخلي لرأس المال مؤشرا لربحية المشروع من وجمة نظر المساهمين 

 بالمشروع )أصحاب رأس المال(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

عام محدد ةنسبة مئوية من إجمالي االست مار، ويختلف هو عبارة عن صافي التدفقات النقدية ل
 من عام آلخر ألن  ال يأخذ في االعتبار توايت التدفقات النقدية.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الواردة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الصادرة 

روع. وتحسب على أساس معدل خصم يعةس سعر الفائدة على خ ل العمر االفتراضي للمش
 القروض طويلة األجل المعمول ب  في المنطقة. 

 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 
 اتصاد الوطني.يضيفما المشروع لمةونات اال هي القيمة التي

 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛
هي الفترة )ويعبر عنما بعدد السنوات( ال زمة الستعادة التةاليف االست مارية للمشروع من 

 صافي تدفقات  النقدية. وتحسب هذه الفترة من بداية التشغيل للمشروع. 
 


