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 التكاليف الثابتة لمشروع محل أسماك 

 ( باللاير السعودي)السعر  النوع  تسلسلي الرقم ال

 آالف  10 إيجار المحل  1

 2051 ميزان إلكتروني  2

 2411 حوض مطبخ  3

 ألف 15 ثالجة عرض أسماك  4

 225 درج كاشير  5

 4490 طاولة عمل  6

 ألف 50 ديكور محل 7

 3305 فرن غاز مع شواية  8

 ألف 20 تكييف  9

 1500 كهرباء  10

 500 مياه  11

 ألف لاير سعودي 144 اإلجمالي  

 التكاليف التشغيلية لمشروع محل أسماك 

 باللاير السعودي( )السعر  النوع  الرقم التسلسلي 

 ألف 35 أسماك 1

 2000 أغلفة  2

 15000 أجور عاملين  3

 6000 أجور توصيل  4

 ألف لاير سعودي  58 اإلجمالي  

 

 

 



 

 أسعار األسماك في المملكة العربية السعودية 

باللاير  ) الكيلو سعر  نوع السمك  الرقم التسلسلي 
 السعودي( 

 35 الشعور 1

 20 القاص  2

 35 الهامور  3

 55 الناجل  4

 45 الشريف 5

 25 البياض  6

 40 الدراك  7

 37 الفارس 8

 38 الصرع 9

 20 السيجان  10

 25 السيجان البلدي  11

 35 البصيلي  12

 35 الحريد  13

 25 الوريك البيوضي  14

 

 

 تكاليف مشروع محل أسماك 

 باللاير السعودي( ) التكلفة  النوع  الرقم التسلسلي 

 آالف  10 إيجار المحل  1

 ألف 50 ديكور المحل  2

 ألف 15 أجور عمال  3

 ألف 50 تكلفة أسماك  4

 ألف 15 تكلفة أدوات  5

 ألف 140 رأس المال 6

 ألف 265 تكلفة االستثمار الكلية  7

 

 

 تكاليف شهرية، وسنوية 

 الكلفة السنوية  الكلفة الشهرية  النوع   الرقم التسلسلي 

 ألف 600 ألف 50 مشتريات  1

 ألف 180 ألف 15 أجور عملين  2

 ألف 24 2000 فواتير مرافق عامة  3



 ألف 120 آالف  10 إيجار المحل  4

 ألف 24 2000 تكاليف دعائية  5

 ألف 948 ألف 79 المجموع  6

 

 

 

 

 األرباح الشهرية، والسنوية 

قيمة المبيعات   النوع 
شهريًّا )باللاير  

 السعودي( 

قيمة الربح  
(10)% 

الربح الشهري  
)باللاير  
 السعودي( 

الربح السنوي  
)باللاير  
 السعودي( 

 ألف 60 5000 5000 ألف 50 نيّئة أسماك 

 ألف 24 2000 2000 ألف 20 خلطات، وسلطات 

 ألف 120 آالف  10 آالف  10 ألف 100 الكافيار

 ألف 48 4000 4000 ألف 40 أجور التوصيل 

 ألف 36 3000 3000 ألف 30 أسماك زينة 

 ألف 288 ألف 24 ألف   24 ألف 240 المجموع 

 لاير سعودي 

 


