
       
 

 

   مشروع صناعة المبيدات الحشرية إقامة
 أواًل: وصف )المشروع(

ية متفرقة تشمل: التعرف والحصول على الكائنات إنتاجعبارة عن عمليات طريقة التصنيع هي : مصنع      
 ثم العمل على استنبات هذه الكائنات الحية المجهرية من التربة، 

كميات  ومن ثم إنتاجاستنبات إضافي على مرحلتين،  ثم التنقية،ثم تأتي مرحلة في أنابيب االختبار،  ةالبكتيري
المنتج  إنتاجمع المواد الخاملة، مراقبة الجودة، ثم التعبئة في الكراتين. وسيييييييييييييييتم  وخلطهاكبيرة من الخمريات، 
 لعالمية.طبقا للمواصفات ا

 
  المشروع : مبررات إقامةثانياً 

 دم وجود مصانع مماثلة في المنطقة.ع -1

 حاجة المنطقة للمبيدات الحشرية باعتبارها من أهم المناطق الزراعية.  -2

 .وجود البيئة االقتصادية واالجتماعية في منطقة جازان والمناطق األخرى المجاورة -3

 .يدر المشروع عائدًا مناسبًا على االستثمار -4

 فرصة عمل للشباب. 22وتمثل حوالي  يوفر فرص عمل للمنطقة متنوعة -5
 

 قترحةية المنتاج: الطاقة ال ثالثاً 
 طن سنويا على ثالث ورديات.  200ية الكاملة هي نتاجطاقة المشروع اإل

 
 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة

 ألف لاير. 120يبلغ  وبتكلفة إيجار سنوي 2م1000شروع على مساحة ال تقل عن  سوف يقوم الم 

 
 
 
 
 



       
 

 

  خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع
 موزعة على النحو التالي: رياالً  1.689.000رأس المال الثابت  للمشروع بمبلغ    إجمالي يقدر 

 النسبة )%( القيمة البيان م
نشاءات وتجهيزات 1  15.39 260 مباني وا 
 53.29 900 آالت ومعدات 2
 10.66 180 وتجهيزاتأثاث  3
 13.62 230 وسائل نقل وانتقال 4
 2.31 39 احتياطي 5
 4.74 80 مصروفات ما قبل التشغيل 6

 100 1.689 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 لاير موزعة على النحو التالي: 2.770.000السنوية  للمشروع بمبلغ   تقدر التكاليف التشغيل 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 4.33 120 اإليجار 1
 1.37 38 التأمين 2
 50.54 1.400 المواد الخام 3
 30.69 850 الرواتب واألجور 4
 3.61 100 الكهرباء والمياه والمحروقات 5
 4.33 120 مصروفات التسويق 6
 3.43 95 المصروفات اإلدارية والعمومية 7
 1.70 47 الصيانةمصروفات  8

 100 2.770 الجمالي
 
 



       
 

 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع :سابعاً 
 ريااًل موزعًا على النحو التالي: 2.632.000رأس المال الالزم للمشروع نحو  إجمالييبلغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 64.17 1.689 رأس المال الثابت 1
 35.83 943 رأس المال العامل 2

 100 2.632 الجمالي
 

 ثامنًا: اليرادات المتوقعة للمشروع
 4.050.000يبلغ متوسط اإليرادات المتوقعة السنوية للمشروع في حالة العمل بالطاقة القصوى  نحو 

 لاير وعلى النحو التالي:
 القيمة باأللف البيان م
 4.050 إجمالي اإليرادات السنوية 1

 4.050 الجمالي
 

 ثار اليجابية المتوقعة للمشروعتاسعًا: اآل
من  وعامالً  اً موظف 22يسيييييياعد المشييييييروع على تشييييييغيل الشييييييباب في منطقة جازان حيث أن  يسييييييتوعب  -1

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

 للمنطقة.
 
 : المؤشرات المالية للمشروع شراً عا
 ألف  رياالً  511   ( ANPمتوسط صافى األرباح )  -1
 % 19.40  ( ROI معدل العائد على االستثمار )  -2
 شهور  10وات و سن  5   ( PBPفترة استرداد رأس المال )  -3
 رياالً  1.119.000   ( NPVصافى القيمة الحالية )  -4
 رياالً  1.823.000   ( Value Addedالقيمة المضافة )  -5
   17.87%   (  IRRمعدل العائد الداخلي )  -6



       
 

 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

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

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

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

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

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
لملكية، توظيف وتدريب العمالة، اختبار وتشغيل المصنع، تكاليف تشمل مصاريف حقوق ا

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

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

 : (الهالكات) استبدال األصول الثابتة
أعوام من فترة تشغيل المشروع. ويتم استبدال  ةيتم استبدال األثاث ووسائل النقل كل خمس

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

سنوات للوصول إلى متوسط سنوات مقسمة على عدد ال 10األرباح لمدة  يهو مجموع صاف 
 .فتراضيباح السنوية خالل عمر المشروع االاألر 

 (:  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 
معدل الخصم الذي تتعادل عنده القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الصادرة مع القيمة 

 ة لصافي التدفقات النقدية الواردة. الحالي



       
 

 

 (: 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 ) 

عام محدد كنسبة مئوية من إجمالي االستثمار، ويختلف هو عبارة عن صافي التدفقات النقدية ل
 من عام آلخر ألن  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 ب  في المنطقة. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

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

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

 


