
       
 
 

 مشروع إقامة صناعة القوارب من الفیبر جالس    
 أوًال: وصف (المشروع)

وأعمال خدمات  ةقوارب وزوارق من الفیبر جالس تصــــــلح ألغراض الصــــــید والریاضــــــة أو النزهمصــــــنع      
كجم ١٥٠هذه القوارب حســـــــــب طبیعة اســـــــــتخدامها حیث تتراوح أوزانها بین . وتتنوع مقاســـــــــات وغیرها الموانئ

 طن للكبیرة نسبیًا. ١,٥ للصغیر منها إلى
 

 ثانیًا: مبررات إقامة المشروع
 أو النزهة ةیصــــل متوســــط صــــافى واردات المملكة من القوارب والیخوت ألغراض الصــــید والریاضــــ -١

 .) قارب سنویاً ١٥٠٠خالل السنوات األخیرة (
فة إلى وجود میناء جازان بمنطقة جازان ومیناء ضــــــبا بمنطقة تبوك وما یحویانه من أرصــــــفة إضــــــا -٢

 لقوارب صید األسماك كذلك احتیاجات المیناءین من القوارب للتشغیل والمراقبة.

  .عدم وجود مصانع مماثلة في المنطقة -٣
 .من الواردات %٣٠وجود فرصة للسوق المتاحة ویمثل المشروع حصة  -٤
 .البیئة االقتصادیة واالجتماعیة في منطقة جازان والمناطق األخرى المجاورةوجود  -٥
 .یدر المشروع عائدًا مناسبًا على االستثمار -٦
  .فرصة عمل للشباب ٣٠یوفر فرص عمل للمنطقة متنوعة وتمثل حوالي  -٧

 
 یة المقترحةنتاجثالثًا: الطاقة اإل 

 قارب سنویا.  ٣٠٠یة المقترحة للمشروع بـ نتاجتقدر الطاقة اإل
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة 
 ألف لایر. ١٥٠وبتكلفة إیجار سنوي یبلغ  ٢م٣٠٠٠شروع على مساحة ال تقل عن  سوف یقوم الم 
 
 



       
 
 

 خامسًا: التكالیف االستثماریة للمشروع
 لایر موزعة على النحو التالي: ٣,١٧٤,٠٠٠رأس المال الثابت  للمشروع بمبلغ   إجماليیقدر 

 النسبة (%) القیمة باأللف البیان م
 ٢٩,٩٣ ٩٥٠ مباني وٕانشاءات وتجهیزات ١
 ٤٨,٨٣ ١,٥٥٠ آالت ومعدات ٢
 ٤,٧٣ ١٥٠ أثاث وتجهیزات ٣
 ٩,٤٥ ٣٠٠ وسائل نقل وانتقال ٤
 ٢,٣٣ ٧٤ احتیاطي ٥
 ٤,٧٣ ١٥٠ مصروفات ما قبل التشغیل ٦

 ١٠٠ ٣،١٧٤ الثابتإجمالي رأس المال 

 
 سادسًا: تكالیف التشغیل السنویة

 لایر موزعة على النحو التالي: ٤,٣٢٥,٠٠٠تقدر التكالیف التشغیل السنویة للمشروع بمبلغ 
 النسبة (%) القیمة البیان م
 ٣,٤٧ ١٥٠ اإلیجار ١
 ١,٦ ٦٩ التأمین ٢
 ٦٩,٣٦ ٣,٠٠٠ المواد الخام ٣
 ١٣,٨٧ ٦٠٠ الرواتب واألجور ٤
 ٢,٣١ ١٠٠ الكهرباء والمیاه والمحروقات ٥
 ٣,٤٧ ١٥٠ مصروفات التسویق ٦
 ٤,١٦ ١٨٠ المصروفات اإلداریة والعمومیة ٧
 ١,٧٦ ٧٦ مصروفات الصیانة ٨

 ١٠٠ ٤,٣٢٥ اإلجمالي

 
 



       
 
 

 سابعًا: إجمالي رأس المال الالزم للمشروع
 :لایر موزع على النحو التالي ٤,٦٤١,٠٠٠رأس المال الالزم للمشروع نحو  إجماليیبلغ 

 النسبة (%) القیمة باأللف البیان م
 ٦٨,٤ ٣,١٧٤ رأس المال الثابت ١
 ٣١,٦ ١,٤٦٧ رأس المال العامل ٢

 ١٠٠ ٤,٦٤١ اإلجمالي

 
 : اإلیرادات المتوقعة للمشروع:ثامناً 

ملیون ) ٦القصـــوى  نحو (حالة العمل بالطاقة یبلغ متوســـط اإلیرادات المتوقعة الســـنویة للمشـــروع في 
 -لایر وعلى النحو التالي:

 القیمة باأللف البیان م
 ٦,٠٠٠ لایر) ٢٠٠٠٠× قارب  ٣٠٠قوارب من الفیبر جالس ( ١

 ٦,٠٠٠ اإلجمالي

 
 ثار اإلیجابیة المتوقعة للمشروع: اآلتاسعاً 
موظف وعامل من  ٣٠یســــــاعد المشــــــروع على تشــــــغیل الشــــــباب في منطقة جازان حیث أنه یســــــتوعب  -١

 التخصصات المختلفة .
یعد المشروع إضافة لمكونات الناتج المحلى للمنطقة حیث أنه یعتبر من المشروعات الصناعیة الالزمة  -٢

 للمنطقة.
 

  المؤشرات المالیة للمشروع :عاشراً 
 ألف  لایر ٩٢٤   ) ANPرباح ( متوسط صافى األ -١
 % ١٩,٩١  ) ROI معدل العائد على االستثمار (  -٢
 سنة ٥   ) PBPفترة استرداد رأس المال (  -٣
 لایر ٢,٠٣٥,٠٠٠   ) NPVصافى القیمة الحالیة (  -٤
 لایر  ٢,٤٢٢,٠٠٠   ) Value Addedالقیمة المضافة (  -٥
  %١٨,٤٣   )  IRR(  يمعدل العائد الداخل -٦



       
 
 

 تعاریف المصطلحات المالیة المستخدمة في الدلیل 
 

 اآلالت والمعدات:
تشمل جمیع اآلالت والمعدات للمصنع، باإلضافة إلى تكالیف الشحن والتركیب المتعلقة بهذه 

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

المتاحة لمواقف السیارات والخدمات، وال تشمل تكلفة  تشمل المباني وتهیئة المساحة الخارجیة
 األرض نفسها.

 : السیارات
 تشمل جمیع السیارات المستخدمة لخدمة المشروع سواء سیارات ركوب أو نقل وخدمات.

 مصاریف ما قبل التشغیل:  
تشمل مصاریف حقوق الملكیة، توظیف وتدریب العمالة، اختبار وتشغیل المصنع، تكالیف 

 اج التجریبي، مصاریف إعداد الدراسات، ...الخ.اإلنت
 رأس المال العامل: 

ویعرف برأس المال الالزم للتشغیل (هو عبارة عن األصول الجاریة ناقصا االلتزامات الجاریة. 
 .)المتوسط شهور في ٣لفترة دورة رأس المال ومتعارف علیها ب 

 : )اإلهالكات( استبدال األصول الثابتة
أعوام من فترة تشغیل المشروع. ویتم استبدال  ةألثاث ووسائل النقل كل خمسیتم استبدال ا

 المعدات الرئیسیة حسب تعلیمات مورد التقنیة. 
 ):ANPمتوسط صافى األرباح (

سنوات مقسمة على عدد السنوات للوصول إلى متوسط  ١٠األرباح لمدة  يهو مجموع صاف 
 .فتراضيباح السنویة خالل عمر المشروع االاألر 

 ):  IRRمعدل العائد الداخلي( 
یعطي معدل العائد الداخلي للمشروع مؤشرا لربحیة المشروع بعد األخذ في االعتبار القیمة 
الحالیة للتدفقات النقدیة الواردة وتلك الصادرة على مدى العمر االفتراضي للمشروع. وهو 

فقات النقدیة الصادرة مع القیمة معدل الخصم الذي تتعادل عنده القیمة الحالیة لصافي التد
 الحالیة لصافي التدفقات النقدیة الواردة. 



       
 
 

 ): on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال(
یعطي معدل العائد الداخلي لرأس المال مؤشرا لربحیة المشروع من وجهة نظر المساهمین 

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

هو عبارة عن صافي التدفقات النقدیة لعام محدد كنسبة مئویة من إجمالي االستثمار، ویختلف 
 من عام آلخر ألنه ال یأخذ في االعتبار توقیت التدفقات النقدیة.

 :)NPVصافي القیمة الحالیة( 
هو الفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الواردة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الصادرة 
خالل العمر االفتراضي للمشروع. وتحسب على أساس معدل خصم یعكس سعر الفائدة على 

 القروض طویلة األجل المعمول به في المنطقة. 
 : )Value Addedالقیمة المضافة ( 

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

هي الفترة (ویعبر عنها بعدد السنوات) الالزمة الستعادة التكالیف االستثماریة للمشروع من 
 صافي تدفقاته النقدیة. وتحسب هذه الفترة من بدایة التشغیل للمشروع. 

  


