
       
 

 

 شاشات دعائية الكتروني  مشروع إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

 إقامةإلى نهالف المشاااااااارو  لذا فإ  وسااااااااا ل جالنال  ل     إلى نظرًا لحاجة المنطقة 
العالنال م  الشاااشاااع اي  ننة فم المناطه الهامة ملل المناالن  وعقاطعاع الطره وايشاااراع 
المرورنة واألماك  السناحنة والعرفنهنة وذلك بهالف مسانر  العطور الذي عشهاله المنطقة وعلبنة 

  :لرغبة الكلنر م  رجال األ مال بالمنطقة.  وعكو  مواصفاع الشاشاع  اي  ننة كالعالم
معرًا مربعًا مما نعنى  42معرًا مربعًا أو حجم  20حجم الشاشة الحجم الكبنر حنث نبلغ  -1

 .بروزها فم المكا  الموضو ة فنه ونقع عركنز المشاهال  لنها منذ الوهلة األولى
القة الشااااااشاااااة عكو  الشااااااشاااااة ذاع القة وجوال   النة مما نعنى ظهور اي    بالشاااااكل  -2

 .ال  ه
هذا  ممعر مما نعنح لكل المعواجالن  ف 400ال عقل    ظهور الشاااااااااشااااااااة م  مسااااااااافة  -3

 النطاه مشاهال  اي  ناع العم عبث  لى الشاشة.
 

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
شهالع منطقة جازا  وال عزال معالالع  النة م  العنمنة والعطور فم كافة المجاالع، 

المشااارو اع العامة والةاصاااة، وقال صااااح  ومنها العنمنة العمراننة، حنث عم عنفنذ العالنال م  
ذلك القنام بالعالنال م  األنشاااااطة العجارنة والصااااانا نة لمواجهة احعناجاع الساااااكا ، وقال عطل  
األمر اي       هذه األنشاااااااطة بطره مةعلفة وأساااااااالن  معنو ة األمر الذي ال ا إلى طر  

المنطقة وعلبنة لرغبة الكلنر  هذا المشرو  والرغبة فم عنفنذه بهالف مسانر  العطور الذي عشهاله
  م  رجال األ مال بالمنطقة.

، والذي سااانسااااهم فم عنشااانط وال م نشاااجع  لى إقامة ملل هذا المشااارو  ذلك لذا فإ 
 . لذلك فإ  المشرو  نعمل  لى:السناحة اي  ننة

 عوفنر أماك  أ  ننة ذاع مرالوال جنال للزوار والمقنمن . -1
 فرصة معنو ة.  4وال حال معوفنر فرص  مل جالنال  ف -2
 

 ثالثًا: مكونات المشروع
 :شاشاع أ  ننة 4إلى  2نعكو  المشرو  م   الال  .1
عبالو أهمنة المشرو  فم حس  اةعنار المكا  المراال وضع الشاشة فنه ومالى وضو   .2

المكا  وظهوره، فاي    الجنال نفرض نفساااااااااااه  لى  ن  الرا م ونجبره  لى االنعباه 
 له.

 بصور  واضحة م  ة ل شاشة العرض للجمهور. سهولة وصول اي    .3



       
 

 

ععمنز شااااااااااشاااااااااة العرض بعنها ساااااااااوف ععرض أنوا  مةعلفة م  اي  ناع ألنشاااااااااطة  .4
 مةعلفة.

 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
نقام المشرو   لى أرض مسععجر  م  األمانة وهى  بار     أماك  صغنر  فم الحجم       

( ما ة 120) ااااا وي باااااااااااااااوقالر اينجار السن ،ا فم المنطقةولها أهمنة ةاصة فم أماك  انعشاره
 ( سنة.25بعقال إنجار لمال  )  و شرو  ألف لاير سنونا

 

 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع
موز ة  لى النحو  رناالً  2،832،000نقالر إجمالم رأس المال اللابع  للمشااااارو  بمبلغ      
 العالم:

 النسبة )%( القيمة البيان م
نشاءاع وعجهنزاع 1  6،53 185 مبانم وا 
 66،96 1،897 آالع ومعالاع 2
 3،18 90 ألاث وعجهنزاع 3
 3،67 104 وسا ل نقل وانعقال 4
 2،01 57 احعناطم 5
 17،65 500 مصروفاع ما قبل العشغنل 6

 100 2,832 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
إلف  لاير موز ة  لى النحو  681عقالر العكالنف العشاااااااغنل السااااااانونة  للمشااااااارو  بمبلغ 

 العالم:
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 17.92 120 اينجار 1
 8.22 56 الععمن  2
 3.67 25 المواال الةام 3
 20.85 142 الرواع  واألجور 4
 8.08 55 الكهرباء والمناه والمحروقاع 5
 11.01 75 مصروفاع العسونه 6
 21.73 148 المصروفاع ايالارنة والعمومنة 7
 8.81 60 مصروفاع الصنانة 8

 100 681 اإلجمالي



       
 

 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع :سابعاً 
لنو  لاير موز   لى النحو م 3،080نبلغ إجمالم رأس المال ال زم للمشرو  نحو 

 العالم:
 )%( النسبة القيمة البيان م
 91.98 2.833 رأس المال اللابع 1
 8.02 247 رأس المال العامل 2

 100 3080 اإلجمالي
 

 ثامنًا: اإليرادات المتوقعة للمشروع 
نبلغ معوسط اينراالاع المعوقعة السنونة للمشرو  فم حالة العمل بالطاقة القصوى  نحو      

 النحو العالم: لاير و لى 1،920،000
 القيمة البيان م
 1،920 إنراالاع الشاشاع اي  ننة 1

 1,920 اإلجمالي
 

 : اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروعتاسعاً 
نسااا ال المشاارو   لى االنععاق االقعصاااالي    طرنه اي    فم الشااوار  والمناالن   -1

 .بمنطقة جازا 
نساااااعو   ما نساااااا ال  لى المشااااارو   لى عشاااااغنل الشااااابا  فم منطقة جازا  حنث أنه  -2

 .م  العةصصاع المةعلفة ن و امل ن موظف 4مقالاره 
نعال المشااارو  إضاااافة لمكوناع الناعل المحلى للمنطقة حنث أنه نععبر م  االقعصااااالنة  -3

 .الةالمنة بمنطقة جازا 
 

 : المؤشرات المالية للمشروععاشراً 
 ألف لاير 440   ( ANPاألربا  )  فممعوسط صا -1
 14.29%  ( ROI السعلمار ) معالل العا ال  لى ا -2
 شهور  7واع و سن 5   ( PBPفعر  اسعرالاال رأس المال )  -3
 لاير 1.151.000    ( NPVالقنمة الحالنة )  فمصا -4
 لاير 1.332.000   ( Value Addedالقنمة المضافة )  -5



       
 

 

  17.33%   (  IRRمعالل العا ال الالاةلم )  -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
عشمل جمنع اآلالع والمعالاع للمصنع، بايضافة إلى عكالنف الشح  

 والعركن  المععلقة بهذه اآلالع. كما عشمل ألاث المكاع  ووسا ل النقل.
 اإلنشاءات والمباني: 

الةارجنة المعاحة لمواقف السناراع والةالماع، عشمل المبانم وعهن ة المساحة 
 وال عشمل عكلفة األرض نفسها.

 : السيارات
عشمل جمنع السناراع المسعةالمة لةالمة المشرو  سواء سناراع ركو  أو نقل 

 وةالماع.
 مصاريف ما قبل التشغيل:  

عشمل مصارنف حقوه الملكنة، عوظنف وعالرن  العمالة، اةعبار وعشغنل 
 نف اينعاج العجرنبم، مصارنف إ الاال الالراساع، ...الخ.المصنع، عكال

 رأس المال العامل: 
ونعرف برأس )هو  بار     األصول الجارنة ناقصا االلعزاماع الجارنة. 

 شهور فم 3المال ال زم للعشغنل لفعر  الور  رأس المال ومععارف  لنها   
 .(المعوسط
 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
أ وام م  فعر  عشغنل المشرو .  ةسعبالال األلاث ووسا ل النقل كل ةمسنعم ا

 ونعم اسعبالال المعالاع الر نسنة حس  ععلنماع مورال العقننة. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سنواع مقسمة  لى  الال السنواع  10األربا  لمال   مهو مجمو  صاف 
 .فعراضماالبا  السنونة ة ل  مر المشرو  للوصول إلى معوسط األر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
نعطم معالل العا ال الالاةلم للمشرو  مؤشرا لربحنة المشرو  بعال األةذ فم 
اال عبار القنمة الحالنة للعالفقاع النقالنة الوارال  وعلك الصاالر   لى مالى العمر 



       
 

 

االفعراضم للمشرو . وهو معالل الةصم الذي عععاالل  ناله القنمة الحالنة 
لعالفقاع النقالنة الصاالر  مع القنمة الحالنة لصافم العالفقاع النقالنة لصافم ا
 الوارال . 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
نعطم معالل العا ال الالاةلم لرأس المال مؤشرا لربحنة المشرو  م  وجهة 

 نظر المساهمن  بالمشرو  )أصحا  رأس المال(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

هو  بار     صافم العالفقاع النقالنة لعام محالال كنسبة م ونة م  إجمالم 
االسعلمار، ونةعلف م   ام آلةر ألنه ال نعةذ فم اال عبار عوقنع العالفقاع 

 النقالنة.
 :(NPVصافي القيمة الحالية) 

هو الفره بن  القنمة الحالنة للعالفقاع النقالنة الوارال  والقنمة الحالنة للعالفقاع 
لنقالنة الصاالر  ة ل العمر االفعراضم للمشرو . وعحس   لى أساس معالل ا

ةصم نعكس سعر الفا ال   لى القروض طونلة األجل المعمول به فم 
 المنطقة. 

 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 
 قعصاال الوطنم.نضنفها المشرو  لمكوناع اال هم القنمة العم

 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛
هم الفعر  )ونعبر  نها بعالال السنواع( ال زمة السععاال  العكالنف االسعلمارنة 
للمشرو  م  صافم عالفقاعه النقالنة. وعحس  هذه الفعر  م  بالانة العشغنل 

 للمشرو . 
 


