
       
 

  كريم مشروع تصنيع اآليس إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

اآليس كإيم باسررررت دام نآام لل  لق ال دإى تص  ت ررررني  منتةا  تالي    نتاجيهدف هذا المشررررإلى  ل  
 الةلدى تاللى تص  من  التصلث الناتج من االست دام اليدلي.

 تقم، باإلضررررررررراف   ل  ملا يلاكب االتةاها  الحديث  ف   رررررررررنات  المثصةا  ال شررررررررردي  نتاجلالنآام الم تإح لإل
 يم  االقت رررادي  الت  سرررتىلد تص  شرررباب ال إيةين باإلضررراف  تكنلللةيا بسررريي  يلاام ال  نتاة  ذيكمشرررإلى 

  : ل   مكاني  تدإيب لأليدي الىامص  الىادي  لتشغيصها. ليىتمد المشإلى تص  الفإ   التالي 
 المثصةا . نتاجتلفإ الملاد ال ام ف  السىلدي  الالزم  إل .1
 تلفإ الىمال  الالزم  لسهلل  تدإيبها. .2

 المشإلى.سهلل  تسليق منتةا   .3
 

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
   ف  السررررنلا  اة يإى ت دم   ررررنات  المثصةا  ت دما مصحلآا لانتشررررإ  بشرررركع كبيإ لقد سرررراتد تص

 زيادى انتشاإها تلامع كثيإى من أهمها:
  زيادى ةلدى المنتةا  نتية  لصتحسررررررررررررررينا  الت  أد ص  تص  يإق ال ررررررررررررررنات  لاةةهزى الم تصف  مثع

 .الخ..ى لالتةنيس لالتةميد لماكينا  التىبا  لالتغصيفأةهز البستإ 
  تلفإ الملاد ال رام لالحصليرا  لريإهرا من الملاد المكسرررررررررررررربر  لصنكهر  ف  تكلين الم راليي لابتكراإ أنلاى

 مإرلب فيها لصمستهصكين.
 . زيادى اللت  لمىإف  ال يم  الغذااي  لهذه المنتةا 
   اةةلإ م  تغييإ بىض تادا  المةتم  حيث أ رررررررب  زيادى مىدع التسرررررررليق نتية  الإتفاى مسرررررررتل

 الكثيإلن ي بصلن تص  تنالع بىض اةرذي   اإج المنازع ل ا   النلتيا  ال فيف  مثع اآليس كإيم.
 تبىا لزيادى الكميا  الناتة  تص  نياق تةاإي لاس  لبالتال   فض اةسىاإ  نتاجان فاض تكاليف اإل

 بحيث أ بح  ف  متنالع الةمي .
 م لسررررررااع التبإيد ف  محال  التلزي  لالمنازع بانتشرررررراإ الثالةا  لاسررررررت دام الثصج الةاف ف  حفآ ت د

 المثصةا .
 . الت دم ف  لسااع الن ع لالتلزي 

 

 



       
 

 ثالثًا: مكونات المشروع 
  :شتمل المنتجات النهائية على ثالثة أنواع وهىت

 .( ألف لحدى186ليس كإيم  سادى  )منتةا   -1
 ( ألف لحدى.60بالمكسإا   )ليس كإيم منتةا   -2

  .حدىل  ( ألف186ليس كإيم بالفلاكق  )منتةا   -3
 

 
 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة 

( متإ مإب  لبإيةاإ 2.000مني   ةازان لتص  مسرررررراح  ) ي ام هذا المشررررررإلى ف  مبن  مسررررررت ةإ ف 
 سن   25لاير لذلك بى د  يةاإ لمدى  ألف  60سنلي يبصغ 

 

 
 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع 

 ألف لاير ملزت  تص  النحل التال : 214إأس الماع الثاب  لصمشإلى بمبصغ   ةمال ي دإ 
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
نشا ا  لتةهيزا  1  0 0 مبان  لا 
 70.56 151 أآلال  لمىدا  2
 2.80 6 لسااع ن ع لانت اع 3
 23.36 50 أثاث لتةهيزا  4
 2.34 5 احتياي  5
 0.93 2 م إلفا  ما قبع التشغيع 6

 100 214 إجمالي رأس المال الثابت
 



       
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 لاير ملزت  تص  النحل التال : ألف 527تكاليف التشغيع السنلي  لصمشإلى بمبصغ ت دإ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 11.39 60 اإليةاإ 1
 0.95 5 الت مين 2
 19.54 103 الملاد ال ام 3
 55.98 295 الإلاتب لاةةلإ 4
 5.69 30 الكهإبا  لالمياه لالمحإلقا  5
 2.85 15 م إلفا  التسليق 6
 2.28 12 الم إلفا  اإلداإي  لالىملمي  7
 1.33 7 م إلفا  ال يان  8

 100 527 اإلجمالي
 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع :سابعاً 
 :ألف لاير ملزى تص  النحل التال  400إأس الماع الالزم لصمشإلى نحل   ةمال يبصغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 53.5 214 إأس الماع الثاب  1
 46.5 186 إأس الماع الىامع 2

 100 400 اإلجمالي
 

 
 ثامنًا: اإليرادات المتوقعة للمشروع  

ألف لاير لتص   678اإليإادا  المتلقى  السررنلي  لصمشررإلى ف  حال  الىمع بالياق  ال  ررل   نحل  تبصغ
 :النحل التال 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 27.43 186 ( ألف لحدى 186منتةا  ليس كإيم  سادى  ) 1
 17.7 120 ( ألف لحدى 60منتةا  ليس كإيم بالمكسإا  ) 2
 54.87 372 حدى ( ألف ل 186منتةا  ليس كإيم بالفلاكق  ) 3

 100 678 اإلجمالي
 

 : اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروعتاسعاً 



       
 

 لتامال   ا  ملآف 12يسررراتد المشرررإلى تص  تشرررغيع الشرررباب ف  مني   ةازان حيث أنق يسرررتلتب  -1
 .من الت   ا  الم تصف 

يىد المشإلى  ضاف  لمكلنا  الناتج المحص  لصمني   حيث أنق يىتبإ من المشإلتا  ال ناتي  الالزم   -2
 لصمني  .

 

 : المؤشرات المالية للمشروععاشراً 
 ألف لاير 76   ( ANPاةإباح )  ف متلسي  ا -1
 % 19  ( ROI مىدع الىااد تص  االستثماإ )  -2
 سنلا   5   ( PBPاستإداد إأس الماع )  فتإى -3
 ألف  لاير 169   ( NPVال يم  الحالي  )  ف  ا -4
 ألف لاير 401   ( Value Addedال يم  المضاف  )  -5
   18.35%   (  IRRمىدع الىااد الدا ص  )  -6



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
اآلال  لالمىدا  لصم ن ، باإلضاف   ل  تكاليف الشحن لالتإكيب المتىص   بهذه تشمع ةمي  

 اآلال . كما تشمع أثاث المكاتب للسااع الن ع.
 اإلنشاءات والمباني: 

تشمع المبان  لتهيا  المساح  ال اإةي  المتاح  لملاقف السياإا  لال دما ، لال تشمع تكصف  
 اةإض نفسها.

 : السيارات
   السياإا  المست دم  ل دم  المشإلى سلا  سياإا  إكلب أل ن ع ل دما .تشمع ةمي

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشمع م اإيف ح لق المصكي ، تلآيف لتدإيب الىمال ، ا تباإ لتشغيع الم ن ، تكاليف 

 اإلنتاج التةإيب ، م اإيف  تداد الدإاسا ، ...الخ.
 رأس المال العامل: 

ليىإف بإأس الماع الالزم لصتشغيع )الةاإي  ناق ا االلتزاما  الةاإي . هل تباإى تن اة لع 
 .(المتلسي شهلإ ف  3لفتإى دلإى إأس الماع لمتىاإف تصيها ب 

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
أتلام من فتإى تشغيع المشإلى. ليتم استبداع   يتم استبداع اةثاث للسااع الن ع كع  مس

 سي  حسب تىصيما  ملإد الت ني . المىدا  الإاي
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سنلا  م سم  تص  تدد السنلا  لصل لع  ل  متلسي  10اةإباح لمدى   هل مةملى  اف 
 .فتإاض باح السنلي   الع تمإ المشإلى االاةإ 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
يىي  مىدع الىااد الدا ص  لصمشإلى مؤشإا لإبحي  المشإلى بىد اة ذ ف  االتتباإ ال يم  
الحالي  لصتدف ا  الن دي  اللاإدى لتصك ال ادإى تص  مد  الىمإ االفتإاض  لصمشإلى. لهل 
مىدع ال  م الذي تتىادع تنده ال يم  الحالي  ل اف  التدف ا  الن دي  ال ادإى م  ال يم  

   ل اف  التدف ا  الن دي  اللاإدى. الحالي



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يىي  مىدع الىااد الدا ص  لإأس الماع مؤشإا لإبحي  المشإلى من لةه  نآإ المساهمين 

 بالمشإلى )أ حاب إأس الماع(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

لىام محدد كنسب  مالي  من  ةمال  االستثماإ، لي تصف هل تباإى تن  اف  التدف ا  الن دي  
 من تام آل إ ةنق ال ي  ذ ف  االتتباإ تلقي  التدف ا  الن دي .

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
هل الفإق بين ال يم  الحالي  لصتدف ا  الن دي  اللاإدى لال يم  الحالي  لصتدف ا  الن دي  ال ادإى 

شإلى. لتحسب تص  أساس مىدع   م يىكس سىإ الفاادى تص   الع الىمإ االفتإاض  لصم
 ال إلض يليص  اةةع المىملع بق ف  المني  . 

 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 
 قت اد اللين .يضيفها المشإلى لمكلنا  اال ه  ال يم  الت 

 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛
ه  الفتإى )ليىبإ تنها بىدد السنلا ( الالزم  الستىادى التكاليف االستثماإي  لصمشإلى من 

  اف  تدف اتق الن دي . لتحسب هذه الفتإى من بداي  التشغيع لصمشإلى. 
 


