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Saffron600060.110.20.50.10.11540.112.3الزعفران1

في مصتع شركة السالم  (الذهب األحمر  )دراسة تعبأة وبيع االزعفران منتجات عالمة 

الدولية في السعودية

A study of packaging and selling saffron brand (red gold) products at Al Salam 

International Company in Saudi Arabia

الذهب األحمر التعباة وبيع  (الذهب أحمر  )سجلت مصنع شركة السالم عالمة تجارية 

الزعفران في سعودية والمبيعات واألرباح مسجلة في الجدول التالي

Al Salam Company factory registered a trademark (red gold) red gold packaging 

and selling saffron in Saudi Arabia and sales and profits are recorded in the 

following table
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الخالصة136854028843202.7777.6

Conclusion

Annual profits = 300 days x 777,6 = 233280 per year / riyals saudi

(2) The expected annual profit in the case of business is 300

(1) Expected annual sales = 300 days x 4320 = 1296,000 years / riyals

Annual sales of saffron if we assume the number of working days per 

year 300 days

لاير/  بالسنة 233280 = 777,6×  يوم 300= األرباح سنوية 

 يوم300المبيعات السنوية الزعفران إذا فرضنا عدد أيام العمل بالسنة 

لاير/  سنة 1296000 = 4320×  يوم 300= تكون المبيعات سنوية المتوقة  (1)

300تكون األرباح سنوية المتوقعة في حال العمل  (2)
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السنة 20242023202220212020

خطة المبيعات12960001296000129600012960001296000

زيادة النسبة 90%80%70%60%50%

النيتجة المتوقعة 11664001036800907200777600648000

السنة 20242023202220212020

خطة المبيعات233280233280233280233280233280

زيادة النسبة 90%80%70%60%50%

النيتجة المتوقعة 209952186624163296139968116640

السعودية

2019/12/15

قدم الدراسة االقتصادية الدكتور المهندس

حاتم الصابوني

Where the expected annual profit 233280 riyals

 ثمانمائة وستة عشر ألف وأربعمائة و ثمانون لاير 816480مجموع األرباح خالل خمس سنوات القادمة المتوثعة 

Total expected sales during the next 5 years, commercial Red Gold: 453,600 Saudi riyals Four clothes five hundred thirty-six thousand Saudi riyals in five years

Total profits over the next five years, which are divided into 816480 eight hundred sixteen thousand four hundred and eighty riyals saudi

Sales plan

 increase Ratio

  R.s 816480Expected output

 لاير سعودي أربعة مالبين وخمسمائة وست وثالثون ألف لاير سعودي بالخمس سنوات4536000هي  ( Red Gold ) سنوات القادمة التجارية الذهب األحمر 5مجموع المبيعات المتوقعة خالل 

 سنوات القادمة5توقع زيادة المبيعات السنوية خالل 

 the Year سنوات5نيتجة المجموع المبيعات خالل 

Expect to increase annual sales during the 5 years next

 لاير233280حيث المربح السنوي المتوقع 

 R.s 4536000

Sales plan

the Year 

 increase Ratio

Expected output

Sales forecast saffron experience mark (red gold) red gold for 5 years (3) سنوات 5الذهب األحمر ممرة  (red gold)توقع المبيعات الزعفران  عالمة تجربة  (3)

Expect to increase annual sales during the 5 years next سنوات القادمة5توقع زيادة المبيعات السنوية خالل 

 سنوات5نيتجة المجموع المبيعات خالل 
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