
       
 

 

 إقامة مشروع تصنيع الصناديق الورقية المتعرجة    
 أواًل: وصف )المشروع(

يهدف المشررررإلى صلا ةررررنادي الةررررناديي المد إغي ف  ملاد د ميف لمندغاس مددمعيى لد ررررددد  دما 
لدددمف  لمي لمماء،  رررررررررهللي الطاادي دميها،أ  دةرررررررررن  لدال  م ا نطاي ف  الشرررررررررإااس لالمةررررررررران  ل يما 

 ىملاةعاس المندج دا ًا الحدياغاس الم دهماي 
 

  المشروع : مبررات إقامةثانياً 
د داإ فذه الةرررررناديي ملاد د ميف لم ديد م  المندغاس، حيخ ي ررررردددمها غمي  الم ررررردهماي  لال ديد  -1

الم دنيي، الشرررررررررررررراف لاللغااس الدعيعي، مندغاس  م  المندغاس الةررررررررررررررناديي، مه  ةررررررررررررررنادي المياه
الدضرررإلاس لالعلاال المةرررن ، المن رررلغاس لالمزاف الغاف ا، ال رررمم المهمج، المةرررااي  الاهإاا يي، 

 مندغاس ال إطا ييى ال

ا ررررررررررردددا  الداماس اللإةيي المدلفإا اال رررررررررررلي المحم  تيغاد ل رررررررررررا   د ميف لممندغاس الةرررررررررررناديي  -2
اللي(،  ررررررررهللي اتندا  دمي ا ف  الشررررررررا  دعي الل   ادلفإ دااليف الن   لالمناةدةرررررررراديي الدااليف لم

 لاال دددا ى

دادا اال دددا  -3  ىددطمب أماا  دد ي  أة إ،  هللي الددمص منها لا 

 ىادي  د  الدشب -4

 الداامميي النادغي اي  ةنادي ال م ى ندا ا داما  منظلمي ات -5

 لضإلإيي لد ليي ال م ىي داإ الطمب دما مندج المشإلى حاليي غدا  -6

 ىد دي  إؤيي غديدا لمشاإي  الشااب ف  ادغاه المشإلداس اال دهماإيي -7

 
 نتاجية المقترحة: الطاقة ال ثالثاً 

 مل دي دما لإدييى %100ش ي  ان اي ط   نليًاىدما أ اف الد 1.200دامغ طاةي المشإلى ف  
 

  رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
 ألف لاير  نليًاى 50اتيغاإيي ار  د دإ ةيمدها 2 700المشإلى ار  ةاميد دإ الم احي الز مي ت



       
 

 

  خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع
 لاير مل دي دما النحل الدال : 1.457.000إأف الما  الهااس  لممشإلى امامغ  صغمال ي دإ 

 النسبة )%( القيمة البيان م
نشاءاس لدغهي اس 1  12.35 180 ماان  لا 
 58.34 850 آالس لم داس 2
 5.49 80 ل ا   ن   لاند ا  3
 11.33 165 أهاخ لدغهي اس 4
 2.20 32 احدياط  5
 10.30 150 مةإلفاس ما ةا  الدش ي  6

 100 1.457 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 لاير مل دي دما النحل الدال : 3.017.000د دإ الدااليف الدش ي  ال نليي  لممشإلى امامغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 1.66 50 اتيغاإ 1
 1.03 31 الدأمي  2
 76.23 2.300 الملاد الدا  3
 7.76 234 الإلادب لاألغلإ 4
 2.65 80 الاهإااء لالمياه لالمحإلةاس 5
 4.97 150 مةإلفاس الد ليي 6
 4.51 136 المةإلفاس اتداإيي لال ملميي 7
 1.19 36 مةإلفاس الةياني 8

 100 3.017 الجمالي
 
 



       
 

 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع  :سابعاً 
 لاير مل ى دما النحل الدال : 2.471.000إأف الما  الز   لممشإلى نحل  صغمال يامغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 58.96 1.457 إأف الما  الهااس 1
 41.04 1.014 الما  ال ام إأف  2

 100 2.471 الجمالي
 

  ثامنًا: اليرادات المتوقعة للمشروع
 4.170.000يامغ مدل ط اتيإاداس المدلة ي ال نليي لممشإلى ف  حالي ال م  االطاةي ال ةلى  نحل 

 لاير لدما النحل الدال :
 القيمة باأللف البيان م
 4.170 اتيإاداس ال نليي 1

 4.170 الجمالي
 

  ثار اليجابية المتوقعة للمشروعتاسعًا: اآل
م   لدامزً  اً ملظع 20ي ررررررادد المشررررررإلى دما دشرررررر ي  الشررررررااب ف  منط ي غا ا  حيخ أنل ي رررررردلدب  -1

 الددةةاس المددمعي ى
ي د المشإلى صضافي لمالناس النادج المحما لممنط ي حيخ أنل ي داإ م  المشإلداس الةناديي الز مي  -2

 لممنط ي ى
 

 عاشرًا: المؤشرات المالية للمشروع
 ألف  لاير  ANP )   616مدل ط ةافا األإااح ا  -1
 % ROI )  24.92 م د  ال ا د دما اال دهماإ ا  -2
 شهلإ  10لاس ل  ن PBP )   4فدإا ا دإداد إأف الما  ا  -3
 لاير NPV )   1.796.000ةافا ال يمي الحاليي ا  -4
 لاير Value Added )   1.485.000ال يمي المضافي ا  -5
   IRR  )   23.56%ا   م د  ال ا د الدادم -6



       
 

 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
دشم  غمي  اآلالس لالم داس لممةن ، ااتضافي صلا دااليف الشح  لالدإايب المد م ي اهذه 

 أهاخ الماادب لل ا   الن  ىاآلالسى اما دشم  
 النشاءات والمباني: 

دشم  الماان  لدهي ي الم احي الداإغيي المداحي لملاةف ال ياإاس لالددماس، لال دشم  دامعي 
 األإض نع هاى

 : السيارات
 دشم  غمي  ال ياإاس الم دددمي لددمي المشإلى  لاء  ياإاس إالب أل ن   لددماسى

  مصاريف ما قبل التشغيل: 
دشم  مةاإيف ح لي الممايي، دلظيف لددإيب ال مالي، اددااإ لدش ي  المةن ، دااليف 

 اتندا  الدغإيا ، مةاإيف صدداد الدإا اس، ىىىالخى
 رأس المال العامل: 

لي إف اإأف الما  الز   لمدش ي  افل دااإا د  األةل  الغاإيي ناةةا االلد اماس الغاإييى 
 ى(المدل ط شهلإ ف  3د اإف دميها ب لعدإا دلإا إأف الما  لم

 : (الهالكات) استبدال األصول الثابتة
أدلا  م  فدإا دش ي  المشإلىى ليد  ا دادا   ييد  ا دادا  األهاخ لل ا   الن   ا  دم 

 الم داس الإ ي يي ح ب د ميماس ملإد الد نييى 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

لاس م  مي دما ددد ال نلاس لملةل  صلا مدل ط  ن 10األإااح لمدا   فل مغملى ةاف 
 ىفدإاض ااح ال نليي دز  دمإ المشإلى االاألإ 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
ي ط  م د  ال ا د الدادم  لممشإلى مؤشإا لإاحيي المشإلى ا د األدذ ف  االددااإ ال يمي 
الحاليي لمددف اس الن ديي اللاإدا لدمم الةادإا دما مدى ال مإ االفدإاض  لممشإلىى لفل 
م د  الدة  الذي دد اد  دنده ال يمي الحاليي لةاف  الددف اس الن ديي الةادإا م  ال يمي 

 ي لةاف  الددف اس الن ديي اللاإداى الحالي



       
 

 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
ي ط  م د  ال ا د الدادم  لإأف الما  مؤشإا لإاحيي المشإلى م  لغهي نظإ الم افمي  

 االمشإلى اأةحاب إأف الما (ى
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

 ا  محدد ان اي م ليي م  صغمال  اال دهماإ، ليددمف فل دااإا د  ةاف  الددف اس الن ديي ل
 م  دا  آلدإ ألنل ال يأدذ ف  االددااإ دلةيس الددف اس الن دييى

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
فل العإي اي  ال يمي الحاليي لمددف اس الن ديي اللاإدا لال يمي الحاليي لمددف اس الن ديي الةادإا 
دز  ال مإ االفدإاض  لممشإلىى لدح ب دما أ اف م د  دة  ي اف   إ العا دا دما 

 ال إلض طليمي األغ  الم مل  ال ف  المنط يى 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 ةدةاد اللطن ىيضيعها المشإلى لمالناس اال د ف  ال يمي ال
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

ف  العدإا الي اإ دنها ا دد ال نلاس( الز مي ال د ادا الدااليف اال دهماإيي لممشإلى م  
 ةاف  ددف ادل الن دييى لدح ب فذه العدإا م  ادايي الدش ي  لممشإلىى 

 


