
       
 

 وحدات سكنية ) كمباوند ( مشروع إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

إلنشررررط  منيق  جيزان تبرز فكرة المشررررري  فت ااررررت مطر األر ضي  امراوررررت الممريك  مألر امفرار فت 
ألاب افول المياصفطت، أليث ايقيم المات مر اكني  ( يألرة 100) مجم  اكنى ) كمبطينر ( تألتيي عرى

رارة المشري .  بإنشط  يا 
 

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
إوررررررررطف  إلى تمتعهط ضر  عرر المرافق امييائي  فيهط التت تمترك مقيمطت ارررررررريطألي  فريرة، ي المنيق  نظرا ليبيع  

مشرررررري   فإنلذلك  م ل هذه المشرررررري . إضطم ذلك يشرررررج  عرى  فإنبخرمطت البني  التألتي  يالمرافق المارررررطنرة، 
 :يعمل عرىالمجم  الاكنى 

 .بطلمنيق  تيفير امطكن لإلييا  لرزيار يالمقيمين  -1
 .تيفير امطكن لرترفيه لرزيار يالمقيمين -2
  .فرص  متنيع   20تيفير فرص عمل جريرة فت ألرير  -2
 

 ثالثًا: مكونات المشروع 
 من:يتكون المشروع 

 لمكينطت المجم  الاكنت الايطألت:
 متر مرب . 400فر  ريبركس ريرين ماطأل  الياألرة  20   -
 متر مرب . 120فر  ايطألي  مفريش  رير ياألر ماطأل  الياألرة   50   -
 متر مرب . 150فر  ايطألي  مفريش  رير ياألر ماطأل  الياألرة   30   -
 .2م2000صطلتين ريطوي  فت ماطأل     -
 رصف الشيار  الراخري .   - . 2م7000منطيق خورا  فت ماطأل     -

المياصررفطت  ليارريف يتم تصررميم المجم  الارركنت بلألرث النظم الهنرارري  بطإلوررطف  إلى اختيطر افورر
 فت البنط  يالتشييب يعرى اعرى الماتييطت الفني .

 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
( متر 34.500) بررررررررررررررررررك  مألر امفرار، يعرى ماررررطأل  تقرر يقطم المشررررري  عرى ارت ماررررتلجرة يممري 

( 20.500، يقطم عريهط مبطنت تبرغ مارررريألطت بنطئهط أليالت )%40مرب ، أليث تبرغ الماررررطأل  الماررررت ر  منهط 
 ( ان .25( لاير يذلك بعقر إيجطر لمرة )138.000ن الف )يمتر مرب ، يضرر اإليجطر الانيي ب مطني  يتاع

 ستثمارية للمشروعخامسًا: التكاليف اال



       
 

 لاير ميزع  عرى النألي التطلت: 38.815.000يقرر إجمطلت راس المطل ال طبت  لرمشري  بمبرغ 
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
نشط ات يتجهيزات 1  86.15 33.438 مبطنت يا 
 1.55 600 اآلالت يمعرات 2
 8.05 3.125 ا طث يتجهيزات 3
 0.31 120 ياطئل نقل يانتقطل 4
 2.40 932 األتيطيت 5
 1.55 600 مصريفطت مط ضبل التش يل 6

 100 38.815 إجمالي رأس المال الثابت
 

 
 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية

 لاير ميزع  عرى النألي التطلت: 2.859.000 تقرر التكطليف التش يل الانيي   لرمشري  بمبرغ
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 4.83 138 اإليجطر 1
 6.60 189 التلمين 2
 4.55 130 الميار الخطم 3
 18.54 530 الرياتب يامجير 4
 12.00 343 الكهربط  يالميطه يالمألريضطت 5
 13.99 400 مصريفطت التاييق 6
 3.84 110 المصريفطت اإلراري  يالعميمي  7
 35.65 1.019 مصريفطت الصيطن  8

 100 2.859 اإلجمالي
 



       
 

 ال الالزم للمشروعإجمالي رأس الم :سابعاً 
 :لاير ميز  عرى النألي التطلت 39.564راس المطل الالزم لرمشري  نألي  يبرغ إجمطلت

 
 النسبة )%( القيمة البيان م
 98.10 38.815 راس المطل ال طبت 1
 1.90 749 راس المطل العطمل 2

 100 39.564 اإلجمالي
 

 ثامنًا: اإليرادات المتوقعة للمشروع  
لاير  14.175.000اإليرارات المتيضع  الارررنيي  لرمشرررري  فت ألطل  العمل بطليطض  القصررري   نألي  تبرغ

 :يعرى النألي التطلت
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 9.87 1.400 إيجطرات الفرل الريبركس  1
 51.50 7.300 لريألرة(/2م120إيجطرات الفرل الايطألي  )  2
 38.63 5.475 لريألرة(/2م150إيجطرات الفرل الايطألي  )  3

 100 14.175 اإلجمالي
 

 
 : اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروعتاسعاً 
 كمط ياررررطعر عرى يجير منطيق إييا   لرمقيمين ،ياررررطعر المشررررري  عرى جذب مزير من الارررريط  لرمنيق  -1

 .يالزيار فت منيق  جطزان
من  يعطمال   ط  ميظف 20أليث انه يارررررتيعب  ،يارررررطعر المشرررررري  عرى تشررررر يل الشررررربطب فت منيق  جطزان -2

 .التخصصطت المخترف 
يعر المشري  إوطف  لمكينطت النطتج المألرى لرمنيق  أليث انه يعتبر من المشريعطت الايطألي  اإلييائي   -3

 رمنيق .ليياطهم فت زيطرة الايطأل  الراخري  يالخطرجي  ، بطلجزيرة
 



       
 

 اشرًا: المؤشرات المالية للمشروعع
 ريطال   6.045.000   ( ANPامربط  )  فتمتياي صط -1
 15.27%  ( ROI معرل العطئر عرى االات مطر )  -2
 شهير  4يات ي ان 6   ( PBPفترة ااتررار راس المطل )  -3
 ريطال   2.664.000   ( NPVالقيم  الألطلي  )  فتصط -4
 ريطال   12.930.000   ( Value Addedالقيم  الموطف  )  -5
   11.54%   (  IRRمعرل العطئر الراخرت )  -6



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تكطليف الشألن يالتركيب المتعرق  بهذه تشمل جمي  اآلالت يالمعرات لرمصن ، بطإلوطف  إلى 

 اآلالت. كمط تشمل ا طث المكطتب يياطئل النقل.
 اإلنشاءات والمباني: 

تشمل المبطنت يتهيئ  الماطأل  الخطرجي  المتطأل  لمياضف الايطرات يالخرمطت، يال تشمل تكرف  
 امرت نفاهط.

 : السيارات
 ا  ايطرات ركيب اي نقل يخرمطت.تشمل جمي  الايطرات الماتخرم  لخرم  المشري  اي 

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشمل مصطريف ألقيق المركي ، تيظيف يترريب العمطل ، اختبطر يتش يل المصن ، تكطليف 

 اإلنتطج التجريبت، مصطريف إعرار الررااطت، ...الخ.
 رأس المال العامل: 

ييعرف براس المطل الالزم لرتش يل )هي عبطرة عن امصيل الجطري  نطضصط االلتزامطت الجطري . 
 .(المتياي شهير فت 3لفترة ريرة راس المطل يمتعطرف عريهط ب 

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
اعيام من فترة تش يل المشري . ييتم ااتبرال   يتم ااتبرال ام طث يياطئل النقل كل خما

 المعرات الرئياي  ألاب تعريمطت ميرر التقني . 
 (:ANPط صافى األرباح )متوس

انيات مقام  عرى عرر الانيات لريصيل إلى متياي  10امربط  لمرة  تهي مجمي  صطف 
 .فتراوتبط  الانيي  خالل عمر المشري  االامر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
يعيت معرل العطئر الراخرت لرمشري  مؤشرا لربألي  المشري  بعر امخذ فت االعتبطر القيم  
الألطلي  لرترفقطت النقري  الياررة يترك الصطررة عرى مر  العمر االفتراوت لرمشري . يهي 
معرل الخصم الذي تتعطرل عنره القيم  الألطلي  لصطفت الترفقطت النقري  الصطررة م  القيم  

   لصطفت الترفقطت النقري  الياررة. الألطلي



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يعيت معرل العطئر الراخرت لراس المطل مؤشرا لربألي  المشري  من يجه  نظر الماطهمين 

 بطلمشري  )اصألطب راس المطل(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

عطم مألرر كناب  مئيي  من إجمطلت االات مطر، ييخترف هي عبطرة عن صطفت الترفقطت النقري  ل
 من عطم آلخر منه ال يلخذ فت االعتبطر تيضيت الترفقطت النقري .

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
هي الفرق بين القيم  الألطلي  لرترفقطت النقري  الياررة يالقيم  الألطلي  لرترفقطت النقري  الصطررة 
خالل العمر االفتراوت لرمشري . يتألاب عرى ااطس معرل خصم يعكس اعر الفطئرة عرى 

 القريت ييير  امجل المعميل به فت المنيق . 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 ضتصطر اليينت.يويفهط المشري  لمكينطت اال تتهت القيم  ال
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

هت الفترة )ييعبر عنهط بعرر الانيات( الالزم  الاتعطرة التكطليف االات مطري  لرمشري  من 
 صطفت ترفقطته النقري . يتألاب هذه الفترة من براي  التش يل لرمشري . 

 


