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البضاعة

المعدات التقنية الالزمة
- أنظمة

- كاميرات

- أدوات التغليف
- نظام الفاتورة اإللكترونية 

والدفع اإللكتروني
- تجهيزات الدفاع المدني

أعمال الترميم والديكور

- أعمال ترميم وسباكة وكهرباء

- األبواب والواجهة

- الحماية

- اللوحة

- المكيفات

- تصميم ومتابعة

- تنفيذ التصميم 

المعدات الالزمة

- تكاليف البضاعة (أول المدة)

البضاعة

- البلدية (الترميم)
- تأشيرات االستقدام

إجمالي الرسوم الحكومية

الدخل المتوقع

تكاليف تشغيلية (سنوية)تكاليف التأسيس

تكاليف البضاعة اليومية 

أو األسبوعية

إيجار  -

- رواتب الموظفين

- كهرباء

- مياه

إنترنت واتصاالت  -

- صيانة

تتطلب التعرف عىل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية والدخل

دراسة واختيار الموقع

االشتراطات والتراخيص الحكومية

شراء المعدات 

شراء البضاعة

التسويق وتقديم الخدمة

العمليات المحاسبية

دراســـة الـجــــدوى

 للدخول في نشاط  تغليف الهدايا يجب االطالع عىل إحصائيات السوق بشكل عام

المبيعات اليومية

- نسبة الربح
- إجمالي الربح

المبيعات السنوية

- صافي الربح الشهري
- نسبة صافي الربح

فترة االسترداد لرأس المالصافي الربح

- دراسة احتياج المنطقة ومعرفة المنافسين 
وعددهم

- اختيار الموقع المناسب للوصول للعمالء

- تحديد المنتجات
- تحديد الموردين

- تحديد األسعار

- ضبط حسابات المتجر ودفع الفواتير 
ورواتب الموظفين

- رفع اإلقرارات الضريبية والميزانية السنوية 
للجهات المختصة

- تقديم استشارات الختيار الهدايا
- توصيل الهدايا استيفاء االشتراطات الحكومية للنشاط 

سواء التنظيمية أو الصحية أو الرقابية

- شراء المعدات واألدوات األساسية للمتجر

- الحصول عىل الضمان وعقود الصيانة

إجمالي تكاليف التشغيل  - إجمالي الرسوم الحكومية

- البلدية (المحل)

- البلدية (جمع النفايات)

- البلدية (الشهادات الصحية)

- رسوم اإلقامة

- رسوم التأمين الطبي

- السجل التجاري

- الغرفة التجارية

- الدفاع المدني

خطوات افتتاح متجر تغليف الهدايا

30SRSR - 40%نسبة األرباح SR

خارطة الطريق الفتتاح متجر تغليف الهدايا 

01  تعدد المناسبات المرتبطة بالهدايا

02  يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع

03 يتناسب العمل فيه لكال الجنسين ولإلناث بشكل أكبر

04 ارتباطه بأكثر من نشاط (الورد، العطور، الشوكوالتة، األلعاب... إلخ)

05 مساحة جيدة لالبتكار

06 ال يوجد أعمال شاقة

07 سهولة تجهيز المتجر

08 رأس مال بسيط

09 سهولة الحصول عىل المواد

10 قلة االستهالك في المواد

مزايا محالت
تغليف الهدايا
مزايا محالت

تغليف الهدايا



التعاقد مع موردين 

إلكترونيًا  فتح السجل التجاري 
بعدالتأكد من الشروط التالية:

- أن ال يقل العمر  عن 18 سنة 
- أن ال يقل رأس المال عن 5,000 ريال

- أن ال يكون موظف حكومي
التسجيل في

 التأمينات االجتماعية

التسجيل في وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية

التسجيل في الهيئة 
العامة للزكاة والدخل

اشتراك الغرفة التجارية

فتح السجل التجاري
يمنحك تراخيص

في الجهات التالية:

تأسيس المنشأة لممارسة النشاط

مقترحات الختيار موقع المتجر

تجهيز البضاعة: يجب توفير أدوات التغليف والتعاقد مع الموردين لتوفيرها
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تحقيق االشتراطات البلدية للحصول عىل رخصة مزاولة النشاط

منصة 
بلدي

االشتراطات 
البلدية

 رخصة
الترميم

 رخصة
 ممارسة
النشاط

التسجيل في المنصة 
للحصول عىل الخدمات 

البلدية

- اشتراطات خارجية للمتجر
- اشتراطات داخلية للمتجر

الحصول عىل تصريح ترميم 
المتجر لتنفيذ االشتراطات

- تحقيق اشتراطات السالمة.
- تحقيق االشتراطات الصحية.
- تحقيق االشتراطات البلدية.

سهولة الوصول للمحل

البعد عن المنافسين

توقيع عقود إيجار لفترات طويلة

يفضل تواجدها بالقرب أو داخل المستشفيات

يفضل تواجدها بداخل المجمعات التجارية

بناء هوية وعالمة 
تجارية وتسجيلها 

للمتجر

توفير خدمة توصيل 
الهدايا 

االبتكار في طرق 
تغليف الهدايا

توفير برامج الوالء 
للعمالء

التعاقد مع تطبيقات 
التوصيل

التسويق اإللكتروني 
وتذكير العمالء 

بالمناسبات 

التجهيز للمناسبات

 (تجهيز غرفة المواليد)

توفير خدمة تخصيص 
عىل الهدايا 

مواد التغليفأدوات العرضأدوات التغليف

خدمات إضافية تميز متجر تغليف الهدايا وتزيد من الربحية

المتطلبات اإللزامية

تجهيز المتجر باألجهزة والمعدات األساسية

أن يكون المتجر عىل شارع تجاري

ال تقل المساحة عن 24م2

ال يقل عرض الواجهة عن 4م

توفير موقف واحد لكل 25م2 

مناسبة المساحة لعدد الموظفين

توفير حلول الدفع اإللكتروني 
المعتمدة من المدفوعات السعودية 

يجب مراعاة شروط السالمة 
للدفاع المدني

- التعاقد مع الموردين
- تحديد األسعار

- التفاوض للحصول عىل أسعار منافسة
- توفير المواد المطلوبة خصوصاً في المواسم
 


