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% 0,03–0,02فقط من المیاه الموجودة في العالم ھي میاه عذبة و% 3
دولة في 30ویعاني أكثر من . فقط منھا صالحة للشرب لالستخدام اآلدمي

شتى أنحاء العالم من نقص شدید في المیاه، ویتفاقم الموقف سوًءا مما یھدد 
.بحدوث أزمة عالمیة في المیاه خالل العقود القادمة

لب بصورة كبیرة على المیاه المعدنیة الفاخرة المعبأة في زجاجات یزداد الط
في الدول المتقدمة ویشھد الطلب ارتفاًعا في الدول النامیة أیًضا كلما سمحت 

.بذلك مستویات المعیشة األفضل

وقد شھد قطاع المیاه المعدنیة المعبأة نمًوا قویًا منذ أوائل األلفیة الثانیة 
.في صناعة المشروباتویواصل نموه السریع

العالم فقط بمقدورھا توفیر والجدیر بالذكر أن ثمة بضعة مواقع جغرافیة في 
ویتواجد واحد من المواقع الجغرافیة النادرة والقیمة التي . میاه معدنیة فاخرة

تتكون فیھا المیاه المعدنیة في كل أنحاء أوروبا في

تحظى شركتنا، شركة . منطقة جغرافیة اسمھا حوض الكاربات
ELPUMPS LTD )صاحبة ھذا ) مدینة فیھرجارمت بالمجر

ع، بمكانة متمیزة تؤھلھا لعرض الفرصة النادرة والمتمیزة المشرو
:التالیة الستغالل المیاه

مشروع آبار میاه معدنیة فاخرة یتألف من ثالثة آبار فضالً عن 
.تراخیص استخراج المیاه

ثالثة آبار میاه معدنیة متجاورة تم تشییدھا مؤخًرا وفق أعلى 
) قدم2100(متًرا 640ولى یبلغ عمق البئر األ. المعاییر التقنیة

208والثالثة بعمق ) قدم1140(متًرا 347والبئر الثانیة بعمق 
).قدم670(متًرا 

المیاه المستخرجة من كل آبار المیاه الثالثة مصنفة رسمیًا على أنھا 
.میاه معدنیة

إننا نبحث عن شریك إلقامة شركة مشتركة لالستفادة من المشروع 
.بھذه الحالةأو بیع المشروع 

یشمل عرضنا

الثالثة كلھا مصنفة رسمیًا على أنھا میاه معدنیة، واحدة من(ثالثة آبار میاه معدنیة •
.)اآلبار تتمتع بمستوى مرتفع بدرجة ملحوظة من حمض السیلیسیك

لتر في العام1,324,800,000 :ناتج المیاه المجمعة•

استخراج المیاه المعمول بھا دائمةجمیع تصریحات •

12.5(ھكتار 5مساحة . من األرض المقسمة حسب التنظیمات الصناعیة) فدان2.47(ھكتار 1آبار المیاه الثالثة جمیًعا تقع على مساحة •
.إضافیة من األرض الزراعیة الستخدامھا في التنمیة) فدان
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صاحب المشروع
Elpumps Ltd. (www.elpumps.hu)شركة 

، وھي 1994في عام . Elpumps Ltdتأسست شركة 
مملوكة بالكامل ألشخاص فردیین من المجر منذ ذلك 

.الحین

الرئیسي في مدینة فیھرجارمت بالمجر ویقع مقر الشركة 
.كم من موقع آبار المیاه المعدنیة6على بعد نحو 

مضخات میاه أحادیة الطور . Elpumps Ltdتنتج شركة 
ویتمیز . ومضخات للصرف الصحي لالستخدام المنزلي

خط اإلنتاج بالتنوع فننتج مثالً مضخات المیاه المغمورة 
ئق للري ومضخات للصرف الصحي ومضخات حدا

.وشبكات میاه المنازل

بإنتاج . Elpumps Ltdتقوم شركة 2000ومنذ عام 
مضخات مكسیة بطبقة الكروم،

وتبیع الشركة منتجاتھا في األسواق المحلیة واألجنبیة و

ویتحقق البیع المحلي . یشھد معدل التصدیر ارتفاًعا عاًما تلو اآلخر
.في إطار شبكة البیع بالجملة

الشركة اھتماًما كبیًرا بالتطور المستمر والتوسع فضالً عن تولي 
اختراق أسواق جدیدة تمكنھا من إحراز النجاح بفضل منتجاتھا ذات 

.الجودة العالیة واألسعار المنافسة

نشاطھا في صالة إنتاج لإلنشاءات . Elpumps Ltdبدأت شركة 
.مباشرالخفیفة تم تشییدھا في إطار مشروع استثمار أجنبي 

متر مربع مخصصة 5000وحالیًا تمتلك الشركة مساحة تزید عن 
لمجاالت األبحاث والتطویر والتجمیع والتخزین في مقرھا 

.باإلضافة إلى مباٍن أخرى قید اإلنشاء
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الموقع

كم على الطریق السریع 275كم من بودابیست، 305المیاه المعدنیة بالقرب من مدینة فیھرجارمت بالمجر على بعد نحو یوجد موقع آبار 
.وبالقرب من الحدود الرومانیة واألوكرانیة

: GPSفیما یلي موقع اآلبار حسب نظام 

47.953605
22.536677

من األرض الخاضعة للوائح الصناعیة وھي مقسمة وحاصلة على تصریح إلقامة مصنع لتعبئة ) فدان2.47(ھكتار 1یقع الموقع على مساحة 
.والموقع محاط بسور في جمیع أنحائھ ویوجد محول كھربائي جدید بالقرب منھ. المیاه

یة وھي مقسمة حالیًا لالستصالح الزراعي ولكن إضافیة تخص المشروع بالقرب من الموقع الستخدامھا في التنم) فدان12.5(ھكتار 5ثمة 
.یمكن إعادة تقسیمھا وتخصیصھا كملكیة صناعیة
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.موقع آبار المیاه المعدنیة الثالثة

الوضع الراھن للموقع

.ھكتار إضافیة حولھا الستخدامھا في الزراعة5مسورة من جمیع األنحاء فضالً عن ھكتار من المنطقة الصناعیة 1مساحة 

).تم تنفیذ أعمال استكشاف الغاز في الموقع(طریق جدید مؤدي إلى البوابة الرئیسیة وتم تشیید الطریق لیستوعب معدات الحفر الثقیلة 

.تم تركیب محول كھربائي جدید بالقرب من بوابة الموقع

.تم بناء أساسات الخدمة الشاقة جزئیًا بالموقع لتناسب معدات الحفر الثقیلة

الموقع من البوابة

آبار میاه بھا أغطیة واقیة3 ومحول كھربائيبئر میاه 2
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

بئر المیاه المعدنیة رقم واحد
(K-20رقم التسجیل (

)قدم2100(متًرا 640: العمق
معدنیة ناتج/ میاه حراریة: تصنیف المیاه
لتر في 744: المیاه المثالي

درجة مئویة41,9: الدقیقة درجة حرارة المیاه

لتر كربونات /ملجم1,270: إجمالي محتوى المعادن المذابة
لتر/ملجم598: الھیدروجین

لتر/ملجم52SiO:حمض السیلیسیك
لتر/ملجم16: كالسیوم

لتر/ملجم0,97: فلورید
لتر/ملجم4,4: مغنسیوم
لتر/ملجم310: صودیوم

لتر/ملجم51: سیومبوتا
3م/لتر39,6: میثان

)طبیعي، قلوي( 8: الرقم الھیدروجیني

تتمتع المیاه بنسبة عالیة بشكل ملحوظ من حمض السلیسیك 
.والفلورید

معدنیة یسرة بھا مستوى متوسط من / وتعد المیاه میاه حراریة
المعادن المحتویة على كربونات الھیدروجین والصودیوم 

.والكلورید

.وتحتوي المیاه على نسبة عالیة من المیثان

):K-20(تحلیل المیاه المعدنیة للبئر رقم واحد 
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

بئر المیاه المعدنیة رقم واحد
(K-20رقم التسجیل (

)قدم2100(متًرا 640: العمق
معدنیة ناتج/ میاه حراریة: تصنیف المیاه
لتر في 744: المیاه المثالي

درجة مئویة41,9: الدقیقة درجة حرارة المیاه

لتر كربونات /ملجم1,270: إجمالي محتوى المعادن المذابة
لتر/ملجم598: الھیدروجین

لتر/ملجم52SiO:حمض السیلیسیك
لتر/ملجم16: كالسیوم

لتر/ملجم0,97: فلورید
لتر/ملجم4,4: مغنسیوم
لتر/ملجم310: صودیوم

لتر/ملجم51: سیومبوتا
3م/لتر39,6: میثان

)طبیعي، قلوي( 8: الرقم الھیدروجیني

تتمتع المیاه بنسبة عالیة بشكل ملحوظ من حمض السلیسیك 
.والفلورید

معدنیة یسرة بھا مستوى متوسط من / وتعد المیاه میاه حراریة
المعادن المحتویة على كربونات الھیدروجین والصودیوم 

.والكلورید

.وتحتوي المیاه على نسبة عالیة من المیثان

):K-20(تحلیل المیاه المعدنیة للبئر رقم واحد 

بئر المیاه المعدنیة رقم اثنان
(K-21رقم التسجیل (

)قدم670(متًرا 208: العمق
میاه معدنیة:    تصنیف المیاه

لتر في الدقیقة در880: ناتج المیاه المثالي
درجة مئویة20,5: جة حرارة المیاه

لتر كربونات /ملجم564: إجمالي محتوى المعادن المذابة
لتر/ملجم390: الھیدروجین

لتر/ملجم29SiO:حمض السیلیسیك
لتر/ملجم41: كالسیوم

لتر/ملجم0,24: فلورید
لتر/ملجم11,6: مغنسیوم
لتر/ملجم79: صودیوم
لتر/ملجم1,5: بوتاسیوم

3م/لتر4,8: میثان
)طبیعي، قلوي( 7,8: الرقم الھیدروجیني

وتعد المیاه میاه معدنیة عسرة بھا مستوى معتدل من المعادن 
.المحتویة على كربونات الھیدروجین والصودیوم والكالسیوم

):K-21(تحلیل المیاه المعدنیة للبئر رقم اثنان 
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

بئر المیاه المعدنیة رقم ثالث
(K-22رقم التسجیل (

)قدم1140(متًرا 347: العمق
میاه معدنیة ناتج :    تصنیف المیاه
لتر في الدقیقة در1,136: المیاه المثالي

درجة مئویة26: جة حرارة المیاه

لتر كربونات /ملجم595: إجمالي محتوى المعادن المذابة
لتر/ملجم336: الھیدروجین

لتر/ملجم17,7SiO:حمض السیلیسیك
لتر/ملجم6,1: كالسیوم

لتر/ملجم0,16: فلورید
لتر/ملجم0,8: مغنسیوم
لتر/ملجم153: صودیوم

لتر/ملجم51: اسیومبوت
3م/لتر0,89: میثان

)طبیعي، قلوي( 8,5: الرقم الھیدروجیني

وتعد المیاه میاه معدنیة یسرة للغایة بھا مستوى معتدل من المعادن 
المحتویة على كربونات الھیدروجین والصودیوم والكالسیوم ونسبة 

.عالیة من الفلورید

.الیودوتحتوي المیاه على نسبة عالیة من 

):K-22(تحلیل المیاه المعدنیة للبئر رقم ثالث

ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

یشمل عرضنا المزایا التالیة

الثانیة والبئر ) قدم2100(متًرا 640یبلغ عمق البئر األولى . ثالثة آبار میاه معدنیة متجاورة تم تشییدھا مؤخًرا وفق أعلى المعاییر التقنیة•
).قدم670(متًرا 208والثالثة بعمق ) قدم1140(متًرا 347بعمق 

.متوفر كافة التراخیص المعمول بھا والتصریحات الالزمة الستخراج المیاه•

وجاھزة األرض مكتملة . من األرض المقسمة حسب التنظیمات الصناعیة) فدان2.47(ھكتار 1آبار المیاه الثالثة جمیًعا محاطة بمساحة •
یمكن الوصول مباشرة إلى األرض من خالل طریق ممھد متصل بالطریق الرئیسي . بالتصریحات الالزمة لتطویر مصنع تعبئة الزجاجات

.عبر بضع كیلومترات

.إضافیة بجوار الموقع ألعمال التنمیة) فدان12,5(ھكتار 5متاح •

وفقًا لقواعد البناء المعمول بھا للملكیات، فھي مناسبة للغایة لبناء مصنع تعبئة . رعلى بعد یاردات من اآلبا) الكھرباء وخالفھ(مرافق عامة •
.زجاجات

).تم تنفیذ أعمال استكشاف الغاز في الموقع(تم تشیید طریق عام جدید مؤدي مباشرة إلى الموقع لیستوعب معدات الحفر الثقیلة •

).لتر في الیوم3,629,600(لتر في العام 1,324,800,000المیاه الثالثة یبلغ ناتج المیاه المجمعة آلبار •
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

بئر المیاه المعدنیة رقم ثالث
(K-22رقم التسجیل (

)قدم1140(متًرا 347: العمق
میاه معدنیة ناتج :    تصنیف المیاه
لتر في الدقیقة در1,136: المیاه المثالي

درجة مئویة26: جة حرارة المیاه

لتر كربونات /ملجم595: إجمالي محتوى المعادن المذابة
لتر/ملجم336: الھیدروجین

لتر/ملجم17,7SiO:حمض السیلیسیك
لتر/ملجم6,1: كالسیوم

لتر/ملجم0,16: فلورید
لتر/ملجم0,8: مغنسیوم
لتر/ملجم153: صودیوم

لتر/ملجم51: اسیومبوت
3م/لتر0,89: میثان

)طبیعي، قلوي( 8,5: الرقم الھیدروجیني

وتعد المیاه میاه معدنیة یسرة للغایة بھا مستوى معتدل من المعادن 
المحتویة على كربونات الھیدروجین والصودیوم والكالسیوم ونسبة 

.عالیة من الفلورید

.الیودوتحتوي المیاه على نسبة عالیة من 

):K-22(تحلیل المیاه المعدنیة للبئر رقم ثالث

ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

یشمل عرضنا المزایا التالیة

الثانیة والبئر ) قدم2100(متًرا 640یبلغ عمق البئر األولى . ثالثة آبار میاه معدنیة متجاورة تم تشییدھا مؤخًرا وفق أعلى المعاییر التقنیة•
).قدم670(متًرا 208والثالثة بعمق ) قدم1140(متًرا 347بعمق 

.متوفر كافة التراخیص المعمول بھا والتصریحات الالزمة الستخراج المیاه•

وجاھزة األرض مكتملة . من األرض المقسمة حسب التنظیمات الصناعیة) فدان2.47(ھكتار 1آبار المیاه الثالثة جمیًعا محاطة بمساحة •
یمكن الوصول مباشرة إلى األرض من خالل طریق ممھد متصل بالطریق الرئیسي . بالتصریحات الالزمة لتطویر مصنع تعبئة الزجاجات

.عبر بضع كیلومترات

.إضافیة بجوار الموقع ألعمال التنمیة) فدان12,5(ھكتار 5متاح •

وفقًا لقواعد البناء المعمول بھا للملكیات، فھي مناسبة للغایة لبناء مصنع تعبئة . رعلى بعد یاردات من اآلبا) الكھرباء وخالفھ(مرافق عامة •
.زجاجات

).تم تنفیذ أعمال استكشاف الغاز في الموقع(تم تشیید طریق عام جدید مؤدي مباشرة إلى الموقع لیستوعب معدات الحفر الثقیلة •

).لتر في الیوم3,629,600(لتر في العام 1,324,800,000المیاه الثالثة یبلغ ناتج المیاه المجمعة آلبار •
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

الحسابات المالیة

شامل المخازن والمعامل والمساحات /متر مربع 3000تمت الحسابات على أساس نظام االستثمار األجنبي المباشر في مصنع بمساحة 
.الساعة)/ PETلتر 1,5(زجاجة 18000اإلداریة وخط تعبئة زجاجات جدید ومتطور بسعة إنتاجیة تبلغ 

األحجام األخرى حسب . لتر0,5سعة PETمع خیار زجاجات ) وھو خیار قیاسي(لتر 1,5سعة PETتمت الحسابات على أساس زجاجات 
.القدرات واإلمكانات والمتطلبات التكنولوجیة لدى المشترین

.تمت الحسابات على أساس شراء قوالب الزجاجات

أو . عمل المستمر على مدار الساعة طوال أیام األسبوعالعام مما یعني ال/ ساعة8000تمت الحسابات على أساس تنفیذ عملیات تشغیل تبلغ 
ساعات في 8أشكال أخرى لنفس مصنع تعبئة الزجاجات تبدأ من نوبة عمل واحدة، مع تشغیل لمدة 3بطریقة أخرى، تمت الحسابات باستخدام 

أیام في األسبوع، ونوبتان عمل مع تشغیل 5ر ساعة في الیوم على مدا16أیام في األسبوع، ونوبتان عمل مع تشغیل لمدة 5الیوم على مدار 
.أیام في األسبوع7ساعة في الیوم على مدار 16لمدة 

.من كفاءة الخط الخاص بالمصنع% 80تمت الحسابات على أساس 

من إجمالي % 13ملیون لتر وھو ما یمثل نحو 173العام، ستبلغ الطاقة اإلنتاجیة لمصنع تعبئة الزجاجات نحو / ساعة8000مع تشغیل 
.الناتج المسموح بھ آلبار المیاه الثالثة

.یمكن إجراء توسعة بالمشروع حسب ما ھو متوفر من كمیة المیاه ومساحة األرض المطلوبة

.المنتھیةمتوفر مساحات محدودة لتخزین المنتجات .     تم األخذ في االعتبار الشحن المستمر ومن ثم تقل الحاجة إلى بناء مخازن

.ثمة إعدادات للمعامل المحلیة متضمنة في المشروع لقیاس الجودة بصورة مستمرة

)مثل میاه األطفال وخالفھ(لم تتم الحسابات باستخدام ھیكل أسعار مختلف للمنتجات الثالثة المختلفة أو أیة منتجات متخصصة ذات قیمة أعلى 

لقد تم استخدام أدنى سعر تسلیم المصنع في العملیات الحسابیة . لماء غیر المعدني أو المیاه الغازیةلم یتم األخذ في االعتبار الفروق الخاصة با
.ولم نأخذ في االعتبار أیة منح غیر قابلة للرد أو معونات من مصادر محلیة أو إقلیمیة أو دول أو االتحاد األوروبي. المتوفرة حالیًا في السوق

ویمكن . المجر یعاني من ركود اقتصادي ویتم التشجیع على االستثمار من قبل البلدیات المحلیة والحكومة المجریةالجزء الشمالي الشرقي من 
.عند خلق فرص عمل وفرص استثمار% 70-50الحصول على منح غیر قابلة للرد من االتحاد األوروبي والحكومات المجریة بنسبة حتى 

ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

Elpumps -  العام/ ساعة عمل 8,000تطویر مصنع تعبئة الزجاجات بطاقة إنتاجیة + آبار میاه معدنیة
الشكل األول

استثمار / قدم305
 یورو

قدم000 500 457 یورو000 500 1%9,1القیمة الحالیة

 قدم000 000 427  یورو000 400 1  )متر مربع3,000(المكاتب + تجھیزات المصنع 
 قدم000 000 220 1  یورو000 000 4  معدات اإلنتاج

 قدم000 500 152  یورو000 500  )وخالفھمعامل، مركبات (أخرى 
 قدم000 750 45  یورو000 150  )التسییج وكامیرات المراقبة وخالفھ(المساحة 

 قدم000 500 91  یورو000 300  نثریات

قدم1936750000  یورو6350000          إجمالي قیمة االستثمار المطلوبة 
یورو7850000إجمالي قیمة المشروع

اإلنتاج

) إنتاج مستمر على مدار الساعة طوال أیام األسبوع(العام / ساعة عمل8000

 من كفاءة الخط 80%

 اإلنتاج المقدرأقصى ناتج مصرح بھ 

 العام/ لتر 000 800 324 1 

 883 200 000 
 110 400 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة 
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة 

 172 800 000 
 115 200 000 
 144 000 000 
 18 000 

 العام/ لتر
) الكفاءة(العام / لتر1,5زجاجة سعة 
) بحد أقصى(العام / لتر1,5زجاجة سعة 
 )بحد أقصى(الساعة / لتر1,5زجاجة سعة 

 %13,04االستخدام السنوي للناتج المصرح بھ 

الحسابات المالیة

 قدم3864960000یورو12672000زجاجة115200000یورو 0,11 إجمالي التكلفةلتر1,5ة زجاجة سع
)شامل كل النفقات مثل الخامات والطاقة والمصروفات العامة ومراقبة الجودة والتسویق وخالفھ(

 قدم4567680000یورو14976000زجاجة115200000یورو 0,13 سعر تسلیم المصنع لتر1,5زجاجة سعة 

األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك
تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالكاألرباح قبل خصم

قدم702720000یورو2304000
29,35%
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

Elpumps -  العام/ ساعة عمل 8,000تطویر مصنع تعبئة الزجاجات بطاقة إنتاجیة + آبار میاه معدنیة
الشكل األول

استثمار / قدم305
 یورو

قدم000 500 457 یورو000 500 1%9,1القیمة الحالیة

 قدم000 000 427  یورو000 400 1  )متر مربع3,000(المكاتب + تجھیزات المصنع 
 قدم000 000 220 1  یورو000 000 4  معدات اإلنتاج

 قدم000 500 152  یورو000 500  )وخالفھمعامل، مركبات (أخرى 
 قدم000 750 45  یورو000 150  )التسییج وكامیرات المراقبة وخالفھ(المساحة 

 قدم000 500 91  یورو000 300  نثریات

قدم1936750000  یورو6350000          إجمالي قیمة االستثمار المطلوبة 
یورو7850000إجمالي قیمة المشروع

اإلنتاج

) إنتاج مستمر على مدار الساعة طوال أیام األسبوع(العام / ساعة عمل8000

 من كفاءة الخط 80%

 اإلنتاج المقدرأقصى ناتج مصرح بھ 

 العام/ لتر 000 800 324 1 

 883 200 000 
 110 400 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة 
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة 

 172 800 000 
 115 200 000 
 144 000 000 
 18 000 

 العام/ لتر
) الكفاءة(العام / لتر1,5زجاجة سعة 
) بحد أقصى(العام / لتر1,5زجاجة سعة 
 )بحد أقصى(الساعة / لتر1,5زجاجة سعة 

 %13,04االستخدام السنوي للناتج المصرح بھ 

الحسابات المالیة

 قدم3864960000یورو12672000زجاجة115200000یورو 0,11 إجمالي التكلفةلتر1,5ة زجاجة سع
)شامل كل النفقات مثل الخامات والطاقة والمصروفات العامة ومراقبة الجودة والتسویق وخالفھ(

 قدم4567680000یورو14976000زجاجة115200000یورو 0,13 سعر تسلیم المصنع لتر1,5زجاجة سعة 

األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك
تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالكاألرباح قبل خصم

قدم702720000یورو2304000
29,35%
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

Elpumps -  العام/ ساعة عمل 5,824تطویر مصنع تعبئة الزجاجات بطاقة إنتاجیة + آبار میاه معدنیة
الشكل الثاني

استثمار / قدم305
 یورو

قدم000 500 457 یورو000 500 1%9,1القیمة الحالیة

 قدم000 000 427  یورو000 400 1  )متر مربع3,000(المكاتب + تجھیزات المصنع 
 قدم000 000 220 1  یورو000 000 4  معدات اإلنتاج

 قدم000 500 152  یورو000 500  )معامل، مركبات وخالفھ(أخرى 
 قدم000 750 45  یورو000 150  )التسییج وكامیرات المراقبة وخالفھ(المساحة 

 قدم000 500 91  یورو000 300  نثریات

قدم1936750000  یورو6350000             إجمالي قیمة االستثمار المطلوبة
یورو7850000إجمالي قیمة المشروع

اإلنتاج

 )نوبتان عمل من االثنین حتى األحد(العام / ساعة عمل5824

 من كفاءة الخط 80%

 اإلنتاج المقدرأقصى ناتج مصرح بھ 

14

 العام/ لتر 000 800 324 1 

 883 200 000 
 110 400 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة 
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة 

 125 798 400 
 83 865 600 
 104 832 000 
 18 000 

 العام/ لتر
) الكفاءة(العام / لتر1,5زجاجة سعة 

 العام/ لتر1,5سعة زجاجة 
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة 

 %9,50االستخدام السنوي للناتج الخاضع للترخیص 

الحسابات المالیة

إجمالي لتر1,5زجاجة سعة 
 

 قدم880  690  813  2  یورو9225216زجاجة 600 865 83 یورو 0,11
 )شامل كل النفقات مثل الخامات والطاقة والمصروفات العامة ومراقبة الجودة والتسویق وخالفھ(

 قدم3325271040یورو10902528زجاجة 600 865 83 یورو 0,13 سعر تسلیم المصنع لتر1,5زجاجة سعة 

األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك
واإلھالكاألرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك 

یورو312 677 1
21,37%

قدم160 580 511 

ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

Elpumps -  العام/ ساعة عمل 4,160تطویر مصنع تعبئة الزجاجات بطاقة إنتاجیة + آبار میاه معدنیة
الشكل الثالث

استثمار / قدم305
 یورو

قدم000 500 457 یورو000 500 1%9,1القیمة الحالیة

 قدم000 000 427  یورو000 400 1  )متر مربع3,000(المكاتب + تجھیزات اإلنتاج
 قدم000 000 220 1  یورو000 000 4  معدات اإلنتاج

 قدم000 500 152  یورو000 500  )معامل، مركبات وخالفھ(أخرى 
 قدم000 750 45  یورو000 150  )التسییج وكامیرات المراقبة وخالفھ(المساحة 

 قدم000 500 91  یورو000 300  نثریات

قدم1936750000  یورو6350000             إجمالي قیمة االستثمار المطلوبة
یورو7850000إجمالي قیمة المشروع

اإلنتاج

)  نوبتان عمل من االثنین حتى الجمعة(العام / ساعة عمل4160
 من كفاءة الخط 80%

 المقدراإلنتاج أقصى ناتج مصرح بھ 

 العام/ لتر 000 800 324 1 

 883 200 000 
 110 400 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة 
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة 

 89 856 000 
 59 904 000 
 74 880 000 
 18 000 

 العام/ لتر
 )الكفاءة(العام / لتر1,5زجاجة سعة 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة 
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة 

االستخدام السنوي للناتج الخاضع للترخیص
 

الحسابات المالیة

إجمالي لتر1,5زجاجة سعة 
 

 قدم200  779  009  2  یورو6589440زجاجة 000 904 59 یورو 0,11
 )الجودة والتسویق وخالفھشامل كل النفقات مثل الخامات والطاقة والمصروفات العامة ومراقبة (

 قدم600  193  375  2  یورو7787520زجاجة 000 904 59 یورو 0,13 سعر تسلیم المصنع لتر1,5زجاجة سعة 

واإلھالكاألرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك 
األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك

یورو080 198 1
15,26%

قدم400 414 365 
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

Elpumps -  العام/ ساعة عمل 4,160تطویر مصنع تعبئة الزجاجات بطاقة إنتاجیة + آبار میاه معدنیة
الشكل الثالث

استثمار / قدم305
 یورو

قدم000 500 457 یورو000 500 1%9,1القیمة الحالیة

 قدم000 000 427  یورو000 400 1  )متر مربع3,000(المكاتب + تجھیزات اإلنتاج
 قدم000 000 220 1  یورو000 000 4  معدات اإلنتاج

 قدم000 500 152  یورو000 500  )معامل، مركبات وخالفھ(أخرى 
 قدم000 750 45  یورو000 150  )التسییج وكامیرات المراقبة وخالفھ(المساحة 

 قدم000 500 91  یورو000 300  نثریات

قدم1936750000  یورو6350000             إجمالي قیمة االستثمار المطلوبة
یورو7850000إجمالي قیمة المشروع

اإلنتاج

)  نوبتان عمل من االثنین حتى الجمعة(العام / ساعة عمل4160
 من كفاءة الخط 80%

 المقدراإلنتاج أقصى ناتج مصرح بھ 

 العام/ لتر 000 800 324 1 

 883 200 000 
 110 400 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة 
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة 

 89 856 000 
 59 904 000 
 74 880 000 
 18 000 

 العام/ لتر
 )الكفاءة(العام / لتر1,5زجاجة سعة 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة 
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة 

االستخدام السنوي للناتج الخاضع للترخیص
 

الحسابات المالیة

إجمالي لتر1,5زجاجة سعة 
 

 قدم200  779  009  2  یورو6589440زجاجة 000 904 59 یورو 0,11
 )الجودة والتسویق وخالفھشامل كل النفقات مثل الخامات والطاقة والمصروفات العامة ومراقبة (

 قدم600  193  375  2  یورو7787520زجاجة 000 904 59 یورو 0,13 سعر تسلیم المصنع لتر1,5زجاجة سعة 

واإلھالكاألرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك 
األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك

یورو080 198 1
15,26%

قدم400 414 365 
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ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة 

االستخدام السنوي للناتج الخاضع للترخیص
 

الحسابات المالیة

 قدم600  889  004  1  یورو3294720زجاجة 000 952 29 یورو 0,11 إجمالي التكلفةلتر1,5زجاجة سعة 
 )شامل كل النفقات مثل الخامات والطاقة والمصروفات العامة ومراقبة الجودة والتسویق وخالفھ(

 قدم800 596 187 1  یورو3893760زجاجة 000 952 29 یورو 0,13 سعر تسلیم المصنع لتر1,5زجاجة سعة 

األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك
األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك

یورو040 599
7,63%

قدم200 707 182 

Elpumps -  العام/ ساعة عمل 2,080تطویر مصنع تعبئة الزجاجات بطاقة إنتاجیة + آبار میاه معدنیة
الشكل الرابع

استثمار / قدم305
 یورو

قدم000 500 457 یورو000 500 1%9,1القیمة الحالیة

 قدم000 000 427  یورو000 400 1  )متر مربع3,000(المكاتب + تجھیزات اإلنتاج
 قدم000 000 220 1  یورو000 000 4  معدات اإلنتاج

 قدم000 500 152  یورو000 500  )معامل، مركبات وخالفھ(أخرى 
 قدم000 750 45  یورو000 150  )التسییج وكامیرات المراقبة وخالفھ(المساحة 

 قدم000 500 91  یورو000 300  نثریات

قدم1936750000  یورو6350000             إجمالي قیمة االستثمار المطلوبة
یورو7850000إجمالي قیمة المشروع

اإلنتاج

)  نوبة عمل واحدة من االثنین حتى الجمعة(العام / ساعة عمل2080

 من كفاءة الخط 80%

 اإلنتاج المقدرأقصى ناتج مصرح بھ 

 العام/ لتر 000 928 44  العام/ لتر 000 800 324 1 
العام / لتر1,5زجاجة سعة  000 952 29 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة  000 440 37  العام/ لتر1,5زجاجة سعة  000 200 883  
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة  000 18  الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة  400 110 



ELPUMPS لشركة المعدنية  المياه  آبار  ELPLUMPSمشروع آبار المیاه المعدنیة لشركة مشروع 

االستخدام السنوي للناتج الخاضع للترخیص
 

الحسابات المالیة

 قدم600  889  004  1  یورو3294720زجاجة 000 952 29 یورو 0,11 إجمالي التكلفةلتر1,5زجاجة سعة 
 )شامل كل النفقات مثل الخامات والطاقة والمصروفات العامة ومراقبة الجودة والتسویق وخالفھ(

 قدم800 596 187 1  یورو3893760زجاجة 000 952 29 یورو 0,13 سعر تسلیم المصنع لتر1,5زجاجة سعة 

األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك
األرباح قبل خصم تكالیف التمویل والضرائب واالستھالك واإلھالك

یورو040 599
7,63%

قدم200 707 182 

Elpumps -  العام/ ساعة عمل 2,080تطویر مصنع تعبئة الزجاجات بطاقة إنتاجیة + آبار میاه معدنیة
الشكل الرابع

استثمار / قدم305
 یورو

قدم000 500 457 یورو000 500 1%9,1القیمة الحالیة

 قدم000 000 427  یورو000 400 1  )متر مربع3,000(المكاتب + تجھیزات اإلنتاج
 قدم000 000 220 1  یورو000 000 4  معدات اإلنتاج

 قدم000 500 152  یورو000 500  )معامل، مركبات وخالفھ(أخرى 
 قدم000 750 45  یورو000 150  )التسییج وكامیرات المراقبة وخالفھ(المساحة 

 قدم000 500 91  یورو000 300  نثریات

قدم1936750000  یورو6350000             إجمالي قیمة االستثمار المطلوبة
یورو7850000إجمالي قیمة المشروع

اإلنتاج

)  نوبة عمل واحدة من االثنین حتى الجمعة(العام / ساعة عمل2080

 من كفاءة الخط 80%

 اإلنتاج المقدرأقصى ناتج مصرح بھ 

 العام/ لتر 000 928 44  العام/ لتر 000 800 324 1 
العام / لتر1,5زجاجة سعة  000 952 29 

 العام/ لتر1,5زجاجة سعة  000 440 37  العام/ لتر1,5زجاجة سعة  000 200 883  
 الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة  000 18  الساعة/ لتر1,5زجاجة سعة  400 110 
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