
       
 

 مشروع إقامة مصنع أثاث خشبي   
 أواًل: وصف )المشروع(

يعد المشررع م ما المشررع الص اليررالايب الإلشررجيب ثاثلو انيل   ثيررايا الم جيبيل  المالج   الم لث  
  المقلاد  غيع ذلك.

 
 ثانيًا: مبررات إقامة المشروع 

المسرررررليمب طي ثاايب الفي س طي سررررر خ انيل  الإلشرررررجيا  ي  د ث اب يالك  اعداص  جيعس ما ماثيلص  -1
 انيل  الإلشجي ابى مسث ى الممب ب.

 ادم  ي د ميلاا مشلجهب طي مااقب يل اا ثفي جل ثيليلص المااقب. -2

 70ثيح طعص امب طي يذا الميلب ثيرررررب  لى ثأييب   ادع سرررررع ديب طي ميلب ثيرررررايا انيل ا ممل ي -3
 طعيب امب.

 لالسثهالك. مضم ال ي د ال يلطب الس لايب جمااقب يل اا  مل   لهل  الثي ثعثجع مؤشعا  -4

يسررررررررليم المشررررررررع م طي إلبخ ميثما يررررررررالاي  يعمب ابى  يلدس مهلعاص انطعاد  جللثللي  يلدس دإل لهم.  -5
 جلثضلطب  لى  ثل ب طعص امب  قيقيب.

 لد اا المشع م أي مإلبفلص يالايب يم ا أا ي  ا لهل أيعا سيئل ابى الجيئب.د يث   -6

 
 ثالثًا: الطاقة اإلنتاجية المقترحة

 سا يل. قاعب 5600ثقدع الالقب اثاثلييب المقثع ب لبمشع م جر 
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
 .2م10000ثقدع المسل ب الال مب ثقلمب المشع م جر 

 
 
 



       
 

 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع 
 م  اب ابى الا   الثللي: عيلدا  10.761.000عأس الملب اليلجص  لبمشع م جمجبغ   يمللييقدع 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 7.43 800 أعاضى 1
اشلءاص  ثيهي اص 2  73.34 8.000 مجلاي  ا 
 10.22 1.100 أآلدص  معداص 3
 0.19 20  ثيهي اصأيل   4
 4.93 530  سلئب اقب  ااثقلب 5
 2.43 261 ا ثلاي 6
 0.46 50 ميع طلص مل قجب الثشايب 7

 100 10.761 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 لاير م  اب ابى الا   الثللي: 7.892.000ث لليف الثشايب السا يب  لبمشع م جمجبغ  ثقدع

 النسبة )%( القيمة البيان م
 0.25 20 اثييلع 1
 2.55 201 الثأميا 2
 76.02 6.000 الم اد الإللم 3
 15.20 1.200 الع اث   اني ع 4
 2.95 233 ال هعجلء  الميله  الم ع قلص 5
 0.32 25 ميع طلص الثس يخ 6
 0.48 38 الميع طلص اثداعيب  العم ميب 7
 2.22 175 ميع طلص الييلاب 8

 100 7.892 اإلجمالي
 



       
 

 سابعًا: إجمالي رأس المال الالزم للمشروع 
 :م  م ابى الا   الثللي عيلدا  13.395.000عأس الملب الال م لبمشع م ا    أيمللييجبغ 

 النسبة )%( القيمة البيان م
 80.33 10.761 عأس الملب اليلجص 1
 19.66 2.634 عأس الملب العلمب 2

 100 13.395 اإلجمالي
 

 ثامنًا: اإليرادات المتوقعة للمشروع 
يجبغ مث سررررررررررررررا اثيعاداص المث قعب السررررررررررررررا يب لبمشررررررررررررررع م طي  للب العمب جللالقب القيرررررررررررررر ى  ا   

 :لاير  ابى الا   الثللي 11.200.000
 النسبة )%(  القيمة باأللف البيان م
 44.64 5.000 غعف أيل  ما لي  1
 22.32 2.500 ثيهي اص طالدخ  شلليهلص  2
 7.14 800 أج ا   شجلجيك 3
 25.89 2.900 أيل   م ثجي 4

 100 11.200 اإلجمالي
 

 تاسعًا: اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروع
ما   المالا  لا م ظف 70يسررررررلاد المشررررررع م ابى ثشررررررايب الشررررررجل  طي مااقب يل اا  ي  أا  يسررررررث ا   -1

 .الثإلييلص المإلثبفب
لم  الص الالثج الم بى لبمااقب  ي  أا  يعثجع ما المشع الص اليالايب الال مب يعد المشع م  ضلطب  -2

 لبمااقب.
 

 عاشرًا: المؤشرات المالية للمشروع
 عيلدا   2.450.000   ( ANPانعجلح )  طيمث سا يل -1
 % 18.29  ( ROI معدب العلئد ابى ادسثيملع )  -2
 شه ع  9 اص   سا 5   ( PBPطثعس اسثعداد عأس الملب )  -3
 عيلدا  3.253.000   ( NPVالقيمب ال لليب )  طييل -4
 عيلدا  5.234.000   ( Value Addedالقيمب المضلطب )  -5
   15.40%   (  IRRمعدب العلئد الداإلبي )  -6



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
لبميااا جلثضلطب  لى ث لليف الش ا  الثع ي  المثعبقب جهذه ثشمب يميا اآلدص  المعداص 

 اآلدص.  مل ثشمب أيل  الم لث    سلئب الاقب.
 اإلنشاءات والمباني: 

ثشمب المجلاي  ثهيئب المسل ب الإللعييب المثل ب لم اقف السيلعاص  الإلدملصا  د ثشمب ث بفب 
 انعض افسهل.

 : السيارات
 إلدمب لإلدمب المشع م س اء سيلعاص ع    أ  اقب  إلدملص.ثشمب يميا السيلعاص المسث

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
ثشمب ميلعيف  ق خ المب يبا ث ظيف  ثدعي  العمللبا اإلثجلع  ثشايب الميااا ث لليف 

 اثاثلو الثيعيجيا ميلعيف  اداد الدعاسلصا ...ال .
 رأس المال العامل: 

 يععف جعأس الملب الال م لبثشايب )لث املص اليلعيب. ي  اجلعس اا اني ب اليلعيب القيل اد
 .(المث سا شه ع طي 3لفثعس د عس عأس الملب  مثعلعف ابيهل   

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
أا ام ما طثعس ثشايب المشع م.  يثم اسثجداب  بيثم اسثجداب انيل    سلئب الاقب  ب إلمس

 المعداص العئيسيب  س  ثعبيملص م عد الثقايب. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سا اص مقسمب ابى ادد السا اص لب ي ب  لى مث سا  10انعجلح لمدس  يي  ميم م يلط 
 .طثعاضيجلح السا يب إلالب امع المشع م ادانع 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
يعاي معدب العلئد الداإلبي لبمشع م مؤشعا لعج يب المشع م جعد انإلذ طي اداثجلع القيمب 
ال لليب لبثدطقلص الاقديب ال اعدس  ثبك اليلدعس ابى مدى العمع ادطثعاضي لبمشع م.  ي  
ب معدب الإليم الذي ثثعلدب ااده القيمب ال لليب ليلطي الثدطقلص الاقديب اليلدعس ما القيم

 ال لليب ليلطي الثدطقلص الاقديب ال اعدس. 



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يعاي معدب العلئد الداإلبي لعأس الملب مؤشعا لعج يب المشع م ما  يهب اظع المسليميا 

 جللمشع م )أي ل  عأس الملب(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

لاقديب لعلم م دد  اسجب مئ يب ما  يمللي ادسثيملعا  يإلثبف ي  اجلعس اا يلطي الثدطقلص ا
 ما الم آلإلع نا  د يأإلذ طي اداثجلع ث قيص الثدطقلص الاقديب.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
ي  الفعخ جيا القيمب ال لليب لبثدطقلص الاقديب ال اعدس  القيمب ال لليب لبثدطقلص الاقديب اليلدعس 

اضي لبمشع م.  ث س  ابى أسلس معدب إليم يع س سعع الفلئدس ابى إلالب العمع ادطثع 
 القع ض ا يبب انيب المعم ب ج  طي المااقب. 

 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 
 قثيلد ال ااي.يضيفهل المشع م لم  الص اد يي القيمب الثي

 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛
يي الفثعس ) يعجع ااهل جعدد السا اص( الال مب دسثعلدس الث لليف ادسثيملعيب لبمشع م ما 

 يلطي ثدطقلث  الاقديب.  ث س  يذه الفثعس ما جدايب الثشايب لبمشع م. 
 


