
       
 

 

 إقامة مشروع صناعة األكياس البالستيكية    
 أواًل: وصف )المشروع(

يقوم المصنع بتصنيع األكياس البالستيكية بأحجام مختلفة. أنواع مختلفة من األكياس ممكن أن تضاف     
آلي صغير الحجم يعمل بمعدات واآلالت من شركة صينية لها خبرة في السوق . وهو مشروع نتاجخط اإل يف

 السعودي.
  

 المشروع : مبررات إقامةثانياً 
 .األكياس البالستيكية على مستوى المملكة في السنوات األخيرة استهالكالزيادة المضطردة في  -1

 .األخرى المجاورةوجود البيئة االقتصادية واالجتماعية في منطقة جازان والمناطق  -2

 .يدر المشروع عائدًا مناسبًا على االستثمار -3

 فرصة عمل للشباب. 12وتمثل حوالي  يوفر فرص عمل للمنطقة متنوعة -4
 

  نتاجية المقترحة: الطاقة ال ثالثاً 
يوم  330طن /السنة في ثالث ورديات عمل، في  570ة للمشروع حوالي جماليية اإلنتاجتبلغ الطاقة اإل     

 في السنة. 
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
 .ألف لاير 35لفة إيجار سنوي يبلغ وبتك  2م  500وف يقوم المشروع على مساحة ال تقل عن  س     

 
 
 
 
 
 



       
 

 

 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع
 ألف  لاير موزعة على النحو التالي: 978رأس المال الثابت  للمشروع بمبلغ   إجمالييقدر 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
نشاءات وتجهيزات 1  23.52 230 مباني وا 
 50.10 490 آالت ومعدات 2
 6.13 60 أثاث وتجهيزات 3
 12.78 125 وسائل نقل وانتقال 4
 2.35 23 احتياطي 5
 5.11 50 قبل التشغيل مصروفات ما 6

 100 978 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 لاير موزعة على النحو التالي: 2.836.000تقدر التكاليف التشغيل السنوية  للمشروع بمبلغ   

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 1.23 35 اإليجار 1
 0.74 21 التأمين 2
 74.05 2.100 الخامالمواد  3
 15.87 450 الرواتب واألجور 4
 3.53 100 الكهرباء والمياه والمحروقات 5
 1.59 45 مصروفات التسويق 6
 2.12 60 المصروفات اإلدارية والعمومية 7
 0.88 25 مصروفات الصيانة 8

 100 2.836 الجمالي
 
 



       
 

 

 رأس المال الالزم للمشروع إجمالي :سابعاً 
 لاير موزع على النحو التالي: 1.929.000رأس المال الالزم للمشروع نحو  إجمالييبلغ 

 النسبة ) % ( القيمة باأللف البيان م
 50.70 978 رأس المال الثابت 1
 49.30 951 رأس المال العامل 2

 100 1.929 الجمالي
 

 ثامنًا: اليرادات المتوقعة للمشروع
 3.508.000يبلغ متوسط اإليرادات المتوقعة السنوية للمشروع في حالة العمل بالطاقة القصوى  نحو 

 لاير وعلى النحو التالي:
 القيمة باأللف البيان م
 3.508 لاير( 6150×طن  570إجمالي مبيعات المصنع ) 1

 3.508 الجمالي
 

 ثار اليجابية المتوقعة للمشروعتاسعًا: اآل
 اً موظف 12على المشاااروع على تشاااغيل الشاااباب في منطقة جازان حيث أنم يساااتوعب ما مقداره يسااااعد  -1

 من التخصصات المختلفة . وعامالً 
يعد المشروع إضافة لمكونات الناتج المحلى للمنطقة حيث أنم يعتبر من المشروعات الصناعية الالزمة  -2

 للمنطقة .
 

 المؤشرات المالية للمشروع :عاشراً 
 ألف  لاير 428   ( ANPط صافى األرباح ) متوس -1
 % 22.18  ( ROI معدل العائد على االستثمار )  -2
 سنة 5   ( PBPفترة استرداد رأس المال )  -3
 لاير 1.027.000   ( NPVصافى القيمة الحالية )  -4
 لاير  1.073.000   ( Value Addedالقيمة المضافة )  -5
   20.63%   (  IRRمعدل العائد الداخلي )  -6



       
 

 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تشمل جميع اآلالت والمعدات للمصنع، باإلضافة إلى تكاليف الشحن والتركيب المتعلقة بهذه 

 اآلالت. كما تشمل أثاث المكاتب ووسائل النقل.
 النشاءات والمباني: 

الخارجية المتاحة لمواقف السيارات والخدمات، وال تشمل تكلفة تشمل المباني وتهيئة المساحة 
 األرض نفسها.

 : السيارات
 تشمل جميع السيارات المستخدمة لخدمة المشروع سواء سيارات ركوب أو نقل وخدمات.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
يف تشمل مصاريف حقوق الملكية، توظيف وتدريب العمالة، اختبار وتشغيل المصنع، تكال

 اإلنتاج التجريبي، مصاريف إعداد الدراسات، ...الخ.
 رأس المال العامل: 

ويعرف برأس المال الالزم للتشغيل )هو عبارة عن األصول الجارية ناقصا االلتزامات الجارية. 
 .(المتوسط شهور في 3لفترة دورة رأس المال ومتعارف عليها ب 

 : (الهالكات) استبدال األصول الثابتة
أعوام من فترة تشغيل المشروع. ويتم استبدال  ةستبدال األثاث ووسائل النقل كل خمسيتم ا

 المعدات الرئيسية حسب تعليمات مورد التقنية. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سنوات مقسمة على عدد السنوات للوصول إلى متوسط  10األرباح لمدة  يهو مجموع صاف 
 .فتراضياالباح السنوية خالل عمر المشروع األر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
يعطي معدل العائد الداخلي للمشروع مؤشرا لربحية المشروع بعد األخذ في االعتبار القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية الواردة وتلك الصادرة على مدى العمر االفتراضي للمشروع. وهو 

لتدفقات النقدية الصادرة مع القيمة معدل الخصم الذي تتعادل عنده القيمة الحالية لصافي ا
 الحالية لصافي التدفقات النقدية الواردة. 



       
 

 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يعطي معدل العائد الداخلي لرأس المال مؤشرا لربحية المشروع من وجهة نظر المساهمين 

 بالمشروع )أصحاب رأس المال(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

هو عبارة عن صافي التدفقات النقدية لعام محدد كنسبة مئوية من إجمالي االستثمار، ويختلف 
 من عام آلخر ألنم ال يأخذ في االعتبار توقيت التدفقات النقدية.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الواردة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الصادرة 
خالل العمر االفتراضي للمشروع. وتحسب على أساس معدل خصم يعكس سعر الفائدة على 

 القروض طويلة األجل المعمول بم في المنطقة. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 قتصاد الوطني.يضيفها المشروع لمكونات اال التيهي القيمة 
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

هي الفترة )ويعبر عنها بعدد السنوات( الالزمة الستعادة التكاليف االستثمارية للمشروع من 
 صافي تدفقاتم النقدية. وتحسب هذه الفترة من بداية التشغيل للمشروع. 

 


