
       
 

     تصنيع عصائر طازجة إقامة مشروع
 وصف )المشروع( أواًل:

مصنن إلنت ج انعصاصنن لطنعصة  حيثنسيقنمننيمصننعصمصنن إلن  مننجالعننئسلقنعصصمنن لمنعصجم يينعصمج سين  ن
عصصسينعصا صميينعصمج اين  نهذعنعص صعنمننعصم جح ت.نكم نمياممنعصامليينعت ج حيينص شكمنيج  مبنمإلنما ييطن

(نةننمننننننن صي نمننم جح تنعصاصننننننن لطن  نعصمننننننن ينع صص نصيصنننننننمن ص ن14000عصمصننننننن إلن ة جين  ج حيينجلطه ن 
نةنن  نعصم ينعصطع اينسج نعصا شطة.ن28000

 مبررات إقامة المشروع ثانيًا:
ئص ستنعصاص لطنمننعصملإلنع م ميينعصمهمينكأسلنعصمصعلنعمجالعننعصاص لطنعصة يايين شكمنصعمإلنسيقنن-ن

نعصمكملينصلصح  تنعصغذعليينصلمك ن
صج  إلنئهميينعصمشننننننننننطصعنمننجصع طنعصا م تنع منننننننننن مننننننننننيينمننعصمي زنصعص صعك نصم جح تنعصسليبنمننم عطعن -

عننس حج نع غ  نن  صمس  ظيثن  تضنن  ين ص نعصشننطيسينعصجمننصيميينعصا صيينصم جح تنهذعنعصمشننطصعثن ضنن ن
صهصنع مطنعصممننننجهلفن  نجشننننغيمنعصشنننن  بنعصاطيحيننمننننصع نع ممنصمصظفنن68 سصن ص نعم صينكثي يثن

 ك  تنهذزنعصام صينملط ينئصنعصج نجسج ان ص نجلطيبن  نهذعنعصمح م.

 
 ثالثًا: الطاقة اإلنتاجية المقترحة

ن لطنعصة ياييعصاصئصفنةننم صيً نمننن14جملطنعصة جينعت ج حيينعصممجطسينصلمشطصعن نن
ن

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
 ي م نج لغنممننننننن سينن,إلئصفنمجطنمط ن11ج لغنممننننننن سينع طسنعصج نمنننننننصفنيم ننعليه نعصمشنننننننطصعن سصن

مجطنمط إلننصج لغنممنننننن سينعصممننننننجصلع تنصعصمك جبنعتلعطيينن3,000عصمشننننننطصعنعت شنننننن لييننمننننننجيا بنعصمصنننننن إل
مجطنن7,000صعصمصعجفنعصانن طحيننينصعصج نجمننننننننننننننجاننلننصج طيغنعصمصعلنعصانن نن عص صعكنن (نصجسميننمنعصم ج نعص هنن ل ن سصن

نمط إل.
 



       
 

 التكاليف االستثمارية للمشروع خامسًا:
نلايرنمص عينعل نعص سصنعصج ص :ن8,573,000طئسنعصم منعصث  تننصلمشطصعن م لغنن حم ص يملطن

 النسبة )%( القيمة البيان م
ن57,10ن4,895نم    نصع  ش  عتنصجحهي عتن1
ن25,08ن2,150نئآلنتنصمالعتن2
ن8,05ن690نصم لمن ممنصع جم من3
ن1,07ن92نئث قنصجحهي عتن4
ن2,28ن196نعسجي ة ن5
ن6,42ن550نمصطص  تنم نج منعصجشغيمن6

 100 8.573 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية:
نلايرنمص عينعل نعص سصنعصج ص :ن13,118,000جملطنعصجك صيفنعصجشغيمنعصم صييننصلمشطصعن م لغن

 النسبة ) % ( القيمة باأللف البيان م
ن0,17ن22نعتيح طن1
ن1,31ن171نعصجأمينن2
ن72,04ن9,450نعصمصعلنعصا نن3
ن17,04ن2,235نعصطصعجبنصع حصطن4
ن2,06ن270نعصكهط   نصعصمي زنصعصمسطصج تن5
ن3,81ن500نمصطص  تنعصجمصيقن6
ن1,91ن250نعصمصطص  تنعتلعطيينصعصامصميين7
ن1,68ن220نمصطص  تنعصصي  ين8

 100 13.118 اإلجمالي
 
 



       
 

 الالزم للمشروعإجمالي رأس المال  :سابعاً 
ن:مص عنعل نعص سصنعصج ص نمليصننطي نًنن12,781طئسنعصم منعص  ننصلمشطصعن سصنن حم ص ي لغن

 النسبة )%( القيمة البيان م
ن67,07ن8,573نطئسنعصم منعصث  تن1
ن32,93ن4,208نطئسنعصم منعصا ممن2

 100 12.781 اإلجمالي
 

 اإليرادات المتوقعة للمشروع ثامنًا:
لايرنن18,004ي لغنمجصمةنعتيطعلعتنعصمجصجاينعصم صيينصلمشطصعن  نس صينعصاممن  صة جينعصمصصىنن سصن

نصعل نعص سصنعصج ص :
 القيمة باأللف البيان م
ن18,004نلاير(ن643×نئصفنةننن28عتيطعلعتن ن1

 18.004 اإلجمالي
 

 : اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروع تاسعاً 
مصظفنصع ممنمننن68يمنننننن علنعصمشننننننطصعنعل نجشننننننغيمنعصشنننننن  بن  نم ةمينح  عننسيقنئ  نيمننننننجصعبنن-1

نعصجاصص تنعصماجل ي.
يالنعصمشطصعن ض  ينصمكص  تنعص  ج نعصمسل نصلم ةمينسيقنئ  نياج طنمننعصمشطصع تنعصص  عيينعص  مينن-2

نصلم ةمي.
 

 : المؤشرات المالية للمشروععاشراً 
نلايرنن2,349,000ننن(نANP  حن نع طنن  مجصمةنص ن-1
ن%ن18,37نن(نROI مالمنعصا للنعل نعنمجثم طن نن-2
نشهصطنن10صعتنصنم ن4ننن(نPBP جطةنعمجطلعلنطئسنعصم من نن-3
نلايرن7,658,801ننن(نNPVعصميمينعصس صيين نن  ص ن-4
نلايرن6,382,496ننن(نValue Addedعصميمينعصمض  ين نن-5
ننن%21,91ننن(ننIRRمالمنعصا للنعصلعال ن نن-6
 



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
جشممنحميإلنعآلنتنصعصمالعتنصلمص إلثن  تض  ين ص نجك صيفنعصشسننصعصجطكيبنعصمجالمين هذزن

نعآلنت.نكم نجشممنئث قنعصمك جبنصصم لمنعص مم.
 اإلنشاءات والمباني: 

عصمم سينعصا طحيينعصمج سينصمصعجفنعصمي طعتنصعصالم تثنصننجشممنجكل ينجشممنعصم    نصجهيلين
نع طسن  مه .

 : السيارات
نجشممنحميإلنعصمي طعتنعصممجالمينصالمينعصمشطصعنمصع نمي طعتنطكصبنئصن ممنصالم ت.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
 إلثنجك صيفنجشممنمص طيفنسمصقنعصملكييثنجصظيفنصجلطيبنعصام صيثنعاج  طنصجشغيمنعصمص

نعت ج انعصجحطي  ثنمص طيفن علعلنعصلطعم تثن...عصخ.
 رأس المال العامل: 

صياطفن طئسنعصم منعص  ننصلجشغيمن هصنع  طةنعننع صصمنعصح طيين  جص نعنصج عم تنعصح طيي.ن
ن.(عصمجصمةنشهصطن  ن3ص جطةنلصطةنطئسنعصم منصمجا طفنعليه نبن

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
ئعصعننمنن جطةنجشغيمنعصمشطصع.نصيجننعمج لعمننييجننعمج لعمنع ث قنصصم لمنعص ممنكمنامم

نعصمالعتنعصطليميينسمبنجاليم تنمصطلنعصجم يي.ن
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

م صعتنممممينعل نعللنعصم صعتنصلصصصمن ص نمجصمةنن10ع ط  حنصملةنن هصنمحمصعنص   
ن. جطعض عصمشطصعنعن  حنعصم صيينا منعمطنع طن

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
ياة نمالمنعصا للنعصلعال نصلمشطصعنمؤشطعنصط سيينعصمشطصعن النع اذن  نعنعج  طنعصميمين
نصهصن نعل نملىنعصامطنعن جطعض نصلمشطصع. نصجلكنعصص لطة نعصصعطلة نصلجل م تنعص مليي عصس صيي

صص   نعصجل م تنعص مليينعصص لطةنمإلنعصميميننمالمنعصاصننعصذينججا لمنع لزنعصميمينعصس صيي
نعصس صيينصص   نعصجل م تنعص مليينعصصعطلة.ن



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
ياة نمالمنعصا للنعصلعال نصطئسنعصم منمؤشطعنصط سيينعصمشطصعنمننصحهين ظطنعصمم همينن

ن  صمشطصعن ئصس بنطئسنعصم م(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

هصنع  طةنعننص   نعصجل م تنعص مليينصا ننمسللنك م ينملصيينمنن حم ص نعنمجثم طثنصياجلفن
نمننع ننآلاطن   نننيأاذن  نعنعج  طنجصجيتنعصجل م تنعص مليي.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
صعصميمينعصس صيينصلجل م تنعص مليينعصص لطةنهصنعص طقن يننعصميمينعصس صيينصلجل م تنعص مليينعصصعطلةن

ا منعصامطنعن جطعض نصلمشطصع.نصجسمبنعل نئم سنمالمناصننياكسنماطنعص  للةنعل ن
نعصمطصسنةصيلينع حمنعصمامصمن  ن  نعصم ةمي.ن

 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 
نججص لنعصصة  .يضي ه نعصمشطصعنصمكص  تنعننه نعصميمينعصج 

 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛
نعصجك صيفنعنمجثم طيينصلمشطصعنمنن ن اللنعصم صعت(نعص  ميننمجا لة ه نعص جطةن صيا طنع ه 

نص   نجل م ج نعص مليي.نصجسمبنهذزنعص جطةنمنن لعيينعصجشغيمنصلمشطصع.ن
 


