
       
 

 مشروع إقامة مصنع مجارى الهواء     
 أواًل: وصف )المشروع(

 .تصنيع مجارى الهواء للمكيفات المركزية والمكيفات الصحراويةورشة أشغال معدنية إلنتاج      
 

 ثانيًا: مبررات إقامة المشروع
 يعة المنازل وطري طالسوووووووووي السووووووووعودية ى  هظا المجال خلة اللروئ المنا ية وال ي ية و تعود أهمية 

مسوووتهلل السوووعود . ومإ    ى إ تصوووميمها ونمط الحيال المعيشوووية لوىراد والحالة ايةتصوووادية الت  يتمتع  ها ال
للحاجة الماسووووووة لها التكييئ والت ريد تعد مإ السوووووولع ال وووووورورية الت  تتصوووووودر أولويات المسووووووتهلل نلرا  أجهزل

معل  أوةات العا  وحيث تسووووود الحرارل المرتفعة  شووووكل لا . ولظلل ى إ السوووووي السووووعودية مركز ها  لتسووووويي 
ةامة المشاريع ايست مارية لالستفادل مإ مزايا وحج  هظه السوي ال  مة.  أجهزل التكييئ والت ريد وا 

 
 ثالثًا: الطاقة اإلنتاجية المقترحة

 طإ سنويا. 1140نتاجية المقترحة للمشروع  و تقدر الطاةة اإل
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
لاير وهظه  250000و تكلفة خيجار سنو  ي لغ  2 1500سوئ يقو  المشروع للة مساحة ي تقل لإ  

 المساحة ل ارل لإ م ن  مجهز لالست دا .

 



       
 

 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع
 موزلة للة النحو التال : ريايا  4.867.000رأس المال ال ا ت  للمشروع  م لغ   خجمال يقدر 

 النسبة )%( القيمة البيان م
نشاءات وتجهيزات 1  7.19 350 م ان  وا 
 83.67 4072 أآليت ومعدات 2
 1.44 70 أ اث وتجهيزات 3
 2.57 125 وسا ل نقل وانتقال 4
 2.36 115 احتياط  5
 2.77 135 ة ل التشغيلمصروىات ما  6

 100 4.867 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 موزلة للة النحو التال : مليوإ ريايا  2.284تقدر التكاليئ التشغيل السنوية  للمشروع  م لغ 

 النسبة )%( القيمة البيان م
 2.71 62 اإليجار 1
 4.99 114 التأميإ 2
 72.46 1.655 ال ا المواد  3
 8.67 198 الرواتب واألجور 4
 2.85 65 الكهر اء والمياه والمحروةات 5
 1.09 25 مصروىات التسويي 6
 2.10 48 المصروىات اإلدارية والعمومية 7
 5.12 117 مصروىات الصيانة 8

 100 2.284 اإلجمالي
 
 

 سابعًا: إجمالي رأس المال الالزم للمشروع
 :مليوإ لاير موزع للة النحو التال  5.638رأس المال الالز  للمشروع نحو ي لغ خجمال  

 النسبة )%( القيمة البيان م



       
 

 86.32 4.867 رأس المال ال ا ت 1
 13.68 771 رأس المال العامل 2

 100 5.638 اإلجمالي
 

 ثامنًا: اإليرادات المتوقعة للمشروع 
 4.112ي لغ متوسووووووط اإليرادات المتوةعة السوووووونوية للمشووووووروع ى  حالة العمل  الطاةة القصوووووووى  نحو 

 :مليوإ لاير وللة النحو التال 
 القيمة البيان م
 4.112 (3607× طإ  1140خيرادات مجار  الهواء ) 1

 4.112 اإلجمالي
  

 تاسعًا: اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروع
مإ  ولامالا  اا مولف 18للة تشووووووغيل الشوووووو اب ى  منطقة جازاإ حيث أن  يسووووووتولب  يسووووووالد المشووووووروع -1

 .الت صصات الم تلفة
يعد المشروع خ اىة لمكونات الناتج المحلة للمنطقة حيث أن  يعت ر مإ المشرولات الصنالية الالزمة  -2

 للمنطقة.
 

 عاشرًا: المؤشرات المالية للمشروع
 ألئ لاير 865   ( ANPاألر اح )  ى متوسط صا -1
 % 15.33  ( ROI معدل العا د للة ايست مار )  -2
 سنة 5   ( PBPىترل استرداد رأس المال )  -3
 لاير 2.010.000   ( NPVالقيمة الحالية )  ى صا -4
 لاير  2.003.000   ( Value Addedالقيمة الم اىة )  -5
  17.57%   (  IRRمعدل العا د الدا ل  )  -6
 



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تشمل جميع اآليت والمعدات للمصنع،  اإل اىة خلة تكاليئ الشحإ والتركيب المتعلقة  هظه 

 اآليت. كما تشمل أ اث المكاتب ووسا ل النقل.
 اإلنشاءات والمباني: 

لمواةئ السيارات وال دمات، وي تشمل تكلفة  تشمل الم ان  وتهي ة المساحة ال ارجية المتاحة
 األرض نفسها.

 : السيارات
 تشمل جميع السيارات المست دمة ل دمة المشروع سواء سيارات ركوب أو نقل و دمات.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشمل مصاريئ حقوي الملكية، توليئ وتدريب العمالة، ا ت ار وتشغيل المصنع، تكاليئ 

 ي  ، مصاريئ خلداد الدراسات، ...الخ.اإلنتاج التجر 
 رأس المال العامل: 

ويعرئ  رأس المال الالز  للتشغيل )هو ل ارل لإ األصول الجارية ناةصا ايلتزامات الجارية. 
 .(المتوسط شهور ى  3لفترل دورل رأس المال ومتعارئ لليها ب 

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
ألوا  مإ ىترل تشغيل المشروع. ويت  است دال  ةسا ل النقل كل  مسيت  است دال األ اث وو 

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

سنوات مقسمة للة لدد السنوات للوصول خلة متوسط  10األر اح لمدل   هو مجموع صاى 
 .ىترا   اح السنوية  الل لمر المشروع اياألر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
يعط  معدل العا د الدا ل  للمشروع مؤشرا لر حية المشروع  عد األ ظ ى  ايلت ار القيمة 
الحالية للتدىقات النقدية الواردل وتلل الصادرل للة مدى العمر ايىترا   للمشروع. وهو 

قدية الصادرل مع القيمة معدل ال ص  الظ  تتعادل لنده القيمة الحالية لصاى  التدىقات الن
 الحالية لصاى  التدىقات النقدية الواردل. 



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يعط  معدل العا د الدا ل  لرأس المال مؤشرا لر حية المشروع مإ وجهة نلر المساهميإ 

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

ل ارل لإ صاى  التدىقات النقدية لعا  محدد كنس ة م وية مإ خجمال  ايست مار، وي تلئ هو 
 مإ لا  آل ر ألن  ي يأ ظ ى  ايلت ار توةيت التدىقات النقدية.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
لصادرل هو الفري  يإ القيمة الحالية للتدىقات النقدية الواردل والقيمة الحالية للتدىقات النقدية ا

 الل العمر ايىترا   للمشروع. وتحسب للة أساس معدل  ص  يعكس سعر الفا دل للة 
 القروض طويلة األجل المعمول    ى  المنطقة. 

 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 
 ةتصاد الوطن .ي يفها المشروع لمكونات اي ه  القيمة الت 

 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛
ه  الفترل )ويع ر لنها  عدد السنوات( الالزمة يستعادل التكاليئ ايست مارية للمشروع مإ 

 صاى  تدىقات  النقدية. وتحسب هظه الفترل مإ  داية التشغيل للمشروع. 
 


