
       
 

 مشروع مصنع لتجميع وفرز وتنقية وتعبئة عسل النحل  إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

علفي ت لللللتيتو دتل يتو دتهزف دتبطاتو ت  عطد    تجميع جزء من عسلللللح  المح  املتي ممبيلم طلاملإ ع د  
 .ابمستهبكمختبتع جذ طع 

 
 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 

إن  120إن سلللديلم يمكن تجميع كميع مد ا   600تلتي  املإ ع كميل  من عسللح  المح ت للح  ا   -1
 ملهل يتم أعلفي تهزهل دتل يتهل دتبطاتهل ت  عطد   مللسطع 

ي  ابلمبع  امفهي ميث ي ح  املإ ع من عسح  المح ت   امست طح اتد ته  اخطهي د أليف  لتلجتدقع زيلفي   -2
لملح متل ح ف خح دخلهج  املإ ع مسلللللللللا  ااهدة  امللخيع طلاملإ ع د اتمدح  850عفف  الملاين  ا  

 ابسلللح طلاإهي ع  امفياع  ات  تبإ   اخبيع  اد مفي ملهل أفلللبلة مل تلتجو  اخبيع  اطبفيع من   لتلج ا  
 عسح  المح 

دطيع  ابسللح طسللبه  لتلجمن عمبيع تهطيع لمح  ابسللح دذاك عن إهيز زيلفي  إ  القت لللفيزيلفي  ابلاف  -3
لتلجإد اة جفيفي من لمح  ابسللللللللللللللح د   لتلجمهتتع تفلللللللللللللل م عن  طبض  املتجل   ألخهى ماح غذ ء    

 . امبكل  دشمع  ابسح دغيه ذاك من  املتجل   امتيفي
( يع )عمبيع تب يح أزهله  الطلتل  اللميع  ازه عأن تشجيع  للعع تهطيع لمح  ابسح يبدف طتد اف كايهي من   -4

  اممل يح  ازه عيع.   لتلجممل يؤفى  ا  زيلفي 
 قيلم طبض  ا للعل  اتدتيه طبض  امبف   د ألفد    ا زمع اخفمع هذ   امشهدع.  -5
 

 ية المقترحة نتاجثالثًا: الطاقة ال 
 ل:يع  ام تهمع ابمشهدع طلتلجت فه  اإلقع  إ

 .   ممب  لتلجإن سلديلم عسح لمح  120 -
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة 
 2م 1000 امشهدع طل  قلمعت فه  امسلمع  ا زمع إ



       
 

 للمشروع خامسًا: التكاليف االستثمارية
 مدزعع عب   المد  اتلا : مبيدن هيلالم  2.3هأس  املح  االط   ابمشهدع طمطبغ    جملا ي فه 

 النسبة )%( باأللفالقيمة  البيان م
لشلء   دتجهيز   1  48.39 1.113 مطلل  د  
 36.96 850 أآلال  دمبف   2
 2.83 65 دسلاح ل ح د لت لح 3
 3.65 84 أالث دتجهيز   4
 2.30 53  متيلإ  5
 5.87 135 م هدتل  مل قطح  اتشغيح 6

 100 2.300 إجمالي رأس المال الثابت
 

 السنويةسادسًا: تكاليف التشغيل 
 مدزعع عب   المد  اتلا : هيلالم  18.143.000ت فه  اتكلاية  اتشغيح  اسلديع  ابمشهدع طمطبغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 0.22 40  إيجله 1
 0.26 47  اتأمين 2
 98.11 17.800  امد ف  اخلم 3
 0.55 100  اهد تا د ألجده 4
 0.19 35  اكههطلء د اميلف د اممهدقل  5
 0.14 25 م هدتل   اتسديز 6
 0.28 50  ام هدتل   إف هيع د ابمدميع 7
 0.25 45 م هدتل   ا يللع 8

 100 18.143 الجمالي
 
 



       
 

 المال الالزم للمشروع إجمالي رأس :سابعاً 
 :مدزع عب   المد  اتلا  هيلالم  8.354.000هأس  املح  ا زم ابمشهدع لمد   جملا يطبغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 27.53 2.300 هأس  املح  االط  1
 72.47 6.054 هأس  املح  ابلمح 2

 100 8.354 الجمالي
 

 وعثامنًا: اليرادات المتوقعة للمشر 
يطبغ متدسللللللللللللللإ  إيه ف    امتدقبع  اسلللللللللللللللديع ابمشللللللللللللللهدع ت  ملاع  ابمح طلاإلقع  ا  للللللللللللللدى  لمد 

 :دعب   المد  اتلا  هيلالم  21.777.000
 القيمة باأللف البيان م
 21.777 ( 181.470×120 إيه ف   )  1

 21.777 الجمالي
 

 ثار اليجابية المتوقعة للمشروعتاسعًا: اآل
من  يندعلمب ينمدات 10يسلللللعف  امشللللهدع عب  تشللللغيح  اشللللطلا ت  ملإ ع جلز ن ميث ألو يسللللتدعا  -1

 . اتخ  ل   امختبتع
 امشهدع  فلتع امكدلل   اللتي  اممب  ابملإ ع ميث ألو يبتطه من  امشهدعل   ا للعيع  ا زمع يبف  -2

 ابملإ ع.
 

 عاشرًا: المؤشرات المالية للمشروع
 هيلالم   2.127.000   ( ANP ألهطلح )  ت متدسإ  ل -1
 % 25.62  ( ROI مبفح  ابلاف عب   الستامله )  -2
 شهه 11د   د سل 4   ( PBPتتهي  ستهف ف هأس  املح )  -3
 هيلالم  4.724.000   ( NPV ا يمع  املايع )  ت  ل -4
 هيلالم  2.853.000   ( Value Added ا يمع  امفلتع )  -5
   21.79%   (  IRRمبفح  ابلاف  اف خب  )  -6
 



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
د امبف   ابم لع، طلإفلتع  ا  تكلاية  اشمن د اتهكيا  امتبب ع طهذف تشمح جميع  آلال  

  آلال . كمل تشمح أالث  امكلتا ددسلاح  ال ح.
 النشاءات والمباني: 

تشمح  امطلل  دتهياع  امسلمع  اخلهجيع  امتلمع امد قة  اسيله   د اخفمل ، دال تشمح تكبتع 
  ألهض لتسهل.

 : السيارات
  اسيله    امستخفمع اخفمع  امشهدع سد ء سيله   هكدا أد ل ح دخفمل .تشمح جميع 

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشمح م لهية م دز  امبكيع، تداية دتفهيا  ابملاع،  ختطله دتشغيح  ام لع، تكلاية 

  إلتلج  اتجهيط ، م لهية  عف ف  افه سل ، ... اخ.
 رأس المال العامل: 

ديبهة طهأس  املح  ا زم ابتشغيح )جلهيع للق ل  الاتز مل   اجلهيع. هد عطلهي عن  أل دح  ا
 .( امتدسإ شهده ت  3اتتهي فدهي هأس  املح دمتبلهة عبيهل ا 

 : (الهالكات) استبدال األصول الثابتة
أعد م من تتهي تشغيح  امشهدع. ديتم  ستطف ح  عيتم  ستطف ح  ألالث ددسلاح  ال ح كح خمس

 ع مسا تببيمل  مدهف  ات ليع.  امبف    اهايسي
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سلد   م سمع عب  عفف  اسلد   ابد دح  ا  متدسإ  10 ألهطلح امفي   هد مجمدع  لت 
 .تته ف طلح  اسلديع خ ح عمه  امشهدع  ال أله 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
يبإ  مبفح  ابلاف  اف خب  ابمشهدع مؤشه  اهطميع  امشهدع طبف  ألخذ ت   العتطله  ا يمع 
 املايع ابتفت ل   ال فيع  اد هفي دتبك  ا لفهي عب  مفى  ابمه  التته ف  ابمشهدع. دهد 
مبفح  اخ م  اذي تتبلفح علفف  ا يمع  املايع ا لت   اتفت ل   ال فيع  ا لفهي مع  ا يمع 

 ع ا لت   اتفت ل   ال فيع  اد هفي.  املاي



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يبإ  مبفح  ابلاف  اف خب  اهأس  املح مؤشه  اهطميع  امشهدع من دجهع لاه  امسلهمين 

 طلامشهدع )أ ملا هأس  املح(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

بلم ممفف كلسطع ماديع من  جملا   الستامله، ديختبة هد عطلهي عن  لت   اتفت ل   ال فيع ا
 من علم آلخه أللو ال يأخذ ت   العتطله تدقي   اتفت ل   ال فيع.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
هد  اتهز طين  ا يمع  املايع ابتفت ل   ال فيع  اد هفي د ا يمع  املايع ابتفت ل   ال فيع  ا لفهي 

هدع. دتمسا عب  أسلس مبفح خ م يبكس سبه  اتلافي عب  خ ح  ابمه  التته ف  ابمش
  ا هدض إديبع  ألجح  امبمدح طو ت   املإ ع. 

 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 
 قت لف  ادإل .يفيتهل  امشهدع امكدلل   ال ه   ا يمع  ات 

 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛
ه   اتتهي )ديبطه علهل طبفف  اسلد  (  ا زمع الستبلفي  اتكلاية  الستاملهيع ابمشهدع من 

  لت  تفت لتو  ال فيع. دتمسا هذف  اتتهي من طف يع  اتشغيح ابمشهدع. 
 


