
       
 
 

 األدوات المنزلیة البالستیكیة     إنتاجمشروع إقامة 
 أوًال: وصف (المشروع)

المتلینة بالحرارة مثل بعض أدوات المائدة واألواني المنزلیة المصــــنعة من اللدائن  یقوم المصــــنع بإنتاج
نواعها والعلب واألكواب التي تحفظ فیها المواد الغذائیة وأحواض الغســــــــــیل وســــــــــالت المهمالت وما األطباق بأ

 شابه ذلك من أدوات منزلیة .
 

 ثانیًا: مبررات إقامة المشروع
  .حاجة المنطقة لمثل هذه المشروعات البالستیكیة -١
یة  والمتطلبات التنفیذیة وحالة األداء إیجاد عالقة جیدة بین االبتكار للتصــــــــمیم المقترح لألواني المنزل -٢

 .نتاجفي خطوط اإل
 إیجاد رؤیة تطوریة لعملیات التغلیف بزیادة قابلیة المنتجات لدى المستهلك. -٣

 .لناتجة بین صناعة السلع واللدائنالتكاملیة ا نتاجاستكمال منظومة اإل -٤
 السلع.یعتبر الطلب على منتج المشروع حالیة جدا وضروریة لتسویق  -٥

تقدیم رؤیة جدیدة لمشــــــــاریع الشــــــــباب في اتجاه المشــــــــروعات االســــــــتثماریة التي تعتمد على منتجات  -٦
 البالستیك واللدائن والحصول على التمیز السلعي.

 
 یة المقترحة نتاجثالثًا: الطاقة اإل 

 طن سنویًا من األدوات المنزلیة المختلفة  ٤٠٠یة المقترحة للمشروع بـ نتاجتقدر الطاقة اإل
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
 .٢م١٥٠٠قامة المشروع بـ تقدر المساحة الالزمة إل

 
 
 
 

 خامسًا: التكالیف االستثماریة للمشروع
 النحو التالي: ملیون  لایر موزعة على ٣,٥٠٣رأس المال الثابت  للمشروع بمبلغ  إجماليیقدر 



       
 
 

 النسبة (%) القیمة باأللف البیان م
 ١٥،٢٧ ٥٣٥ مباني وٕانشاءات وتجهیزات ١
 ٧٦،٩١ ٢،٦٩٤ آالت ومعدات ٢
 ١،١٤ ٤٠ وسائل نقل وانتقال ٣
 ٢،٥٧ ٩٠ أثاث وتجهیزات ٤
 ٢،٤٠ ٨٤ احتیاطي ٥
 ١،٧١ ٦٠ مصروفات ما قبل التشغیل ٦

 ١٠٠ ٣،٥٠٣ إجمالي رأس المال الثابت

 
 سادسًا: تكالیف التشغیل السنویة

 لایر موزعة على النحو التالي: ٢،١٩٧،٠٠٠تقدر التكالیف التشغیل السنویة  للمشروع بمبلغ 
 النسبة (%) القیمة البیان م
 ١،١٤ ٢٥ اإلیجار ١
 ٣،٦٩ ٨١ التأمین ٢
 ٥١،٥٢ ١،١٣٢ المواد الخام ٣
 ٢٣،٨٥ ٥٢٤ الرواتب واألجور ٤
 ٤،٦٩ ١٠٣ والمیاه والمحروقاتالكهرباء  ٥
 ٤،٥٥ ١٠٠ مصروفات التسویق ٦
 ٦،٨٣ ١٥٠ المصروفات اإلداریة والعمومیة ٧
 ٣،٧٣ ٨٢ مصروفات الصیانة ٨

 ١٠٠ ٢،١٩٧ اإلجمالي

 



       
 
 

 سابعًا: إجمالي رأس المال الالزم للمشروع
 :على النحو التالي اً موزع ریاالً  ٤,٢٤٠,٠٠٠رأس المال الالزم للمشروع نحو  إجماليیبلغ 

 النسبة (%) القیمة باأللف البیان م
 ٨٢,٦٢ ٣,٥٠٣ رأس المال الثابت ١
 ١٧,٣٨ ٧٣٧ رأس المال العامل ٢

 ١٠٠ ٤,٢٤٠ اإلجمالي

 
 ثامنًا: اإلیرادات المتوقعة للمشروع

 ٤,٢٠٠ یبلغ متوســــــط اإلیرادات المتوقعة الســــــنویة للمشــــــروع في حالة العمل بالطاقة القصــــــوى  نحو
 :ملیون لایر وعلى النحو التالي

 القیمة البیان م
 ٤,٢٠٠ ١٠٥٠٠× طن  ٤٠٠اإلیرادات   ١

 ٤,٢٠٠ اإلجمالي

 
 تاسعًا: اآلثار اإلیجابیة المتوقعة للمشروع 

من  وعامالً  اً موظف ٢١یســــــاعد 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.

 
 عاشرًا: المؤشرات المالیة للمشروع

 ألف  لایر  ٧٧٤   ) ANPمتوسط صافى األرباح (  -١
 % ١٨,٢٥  ) ROI معدل العائد على االستثمار (  -٢
 سنة ٥   ) PBP( فترة استرداد رأس المال  -٣
 لایر ١,٨٥٧   ) NPVصافى القیمة الحالیة (  -٤
 لایر ٢,٠٧١   ) Value Addedالقیمة المضافة (  -٥
  %١٨,٥٥   )  IRRمعدل العائد الداخلي (  -٦



       
 
 

 تعاریف المصطلحات المالیة المستخدمة في الدلیل 
 

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

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

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

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

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

 اإلنتاج التجریبي، مصاریف إعداد الدراسات، ...الخ.
 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  ةیتم استبدال األثاث ووسائل النقل كل خمس

 المعدات الرئیسیة حسب تعلیمات مورد التقنیة. 
 ):ANPوسط صافى األرباح (مت
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 
معدل الخصم الذي تتعادل عنده القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة الصادرة مع القیمة 

 ة لصافي التدفقات النقدیة الواردة. الحالی



       
 
 

 ): 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 ( 

عام محدد كنسبة مئویة من إجمالي االستثمار، ویختلف هو عبارة عن صافي التدفقات النقدیة ل
 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. 

  


