
       
 

 

      شركة مقاوالتمشروع 
 مبررات المشروع أواًل:
 .زيادة الكثافة السكانية ومن ثم زيادة الطلب على اإلسكان في منطقة جازان 

 .توفير معظم المواد الخام الالزمة ألعمال البناء في منطقة جازان 

  التطورات االقتصااادية التي تداا دنا منطقة جازان دالمدينة االقتصاااديةي مداااريا البنى التمتيةي المدينة
الصااناعيةي المنطقة الصااناعيةي المداااريا السااياميةإ وكءلج منداااء جامعة جازان كل ا إمور ت د  ملى 

 زيادة الماجة ملى اإلسكان.
 
 

 التعريف بمكونات المشروع: ثانياً 
الدركة بإنداء المساكن وإعمال المعمار والبنية التمتية وإعمال الصيانة للمباني ومياه سوف تقوم  

 الدرب والصرف الصمي والطرق.
 
 

 المالمح الرئيسة للفرصة االستثمارية: ثالثاً 
 2م4000 مسامة األرض 1
 مليون لاير 500 التكاليف االستثمارية 2
 مليون لاير 350 التكاليف التدغيلية  3
 مليون لاير 266 اإليرادات السنوية 4
 مليون لاير 84 األرباح السنوية 5
 %16 معدل العائد على االستثمار 6
 سنوات  5 فترة استرداد المال 7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تكاليف الدمن والتركيب المتعلقة ب ءه  تدمل جميا اآلالت والمعدات للمصناي باإلضافة ملى

 اآلالت. كما تدمل إثاث المكاتب ووسائل النقل.
 اإلنشاءات والمباني: 

تدمل المباني وت يئة المسامة الخارجية المتامة لمواقف السيارات والخدماتي وال تدمل تكلفة 
 األرض نفس ا.

 : السيارات
 واء سيارات ركوب إو نقل وخدمات.تدمل جميا السيارات المستخدمة لخدمة المدروع س

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تدمل مصاريف مقوق الملكيةي توظيف وتدريب العمالةي اختبار وتدغيل المصناي تكاليف 

 اإلنتاج التجريبيي مصاريف معداد الدراساتي ...الخ.
 رأس المال العامل: 

ويعرف برإس المال الالزم للتدغيل دنو عبارة عن األصول الجارية ناقصا االلتزامات الجارية. 
 .إالمتوسط د ور في 3لفترة دورة رإس المال ومتعارف علي ا ب 

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
إعوام من فترة تدغيل المدروع. ويتم استبدال  ةيتم استبدال األثاث ووسائل النقل كل خمس

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

سنوات مقسمة على عدد السنوات للوصول ملى متوسط  10األرباح لمدة  ينو مجموع صاف 
 .فتراضيباح السنوية خالل عمر المدروع االاألر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
ة يعطي معدل العائد الداخلي للمدروع م درا لربمية المدروع بعد األخء في االعتبار القيم

المالية للتدفقات النقدية الواردة وتلج الصادرة على مدى العمر االفتراضي للمدروع. ونو 
معدل الخصم الء  تتعادل عنده القيمة المالية لصافي التدفقات النقدية الصادرة ما القيمة 

 المالية لصافي التدفقات النقدية الواردة. 



       
 

 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يعطي معدل العائد الداخلي لرإس المال م درا لربمية المدروع من وج ة نظر المسانمين 

 بالمدروع دإصماب رإس المالإ.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

نو عبارة عن صافي التدفقات النقدية لعام ممدد كنسبة مئوية من مجمالي االستثماري ويختلف 
 عتبار توقيت التدفقات النقدية.من عام آلخر ألنه ال يأخء في اال

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
نو الفرق بين القيمة المالية للتدفقات النقدية الواردة والقيمة المالية للتدفقات النقدية الصادرة 
خالل العمر االفتراضي للمدروع. وتمسب على إساس معدل خصم يعكس سعر الفائدة على 

 في المنطقة.  القروض طويلة األجل المعمول به
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 قتصاد الوطني.يضيف ا المدروع لمكونات اال ني القيمة التي
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

ني الفترة دويعبر عن ا بعدد السنواتإ الالزمة الستعادة التكاليف االستثمارية للمدروع من 
 لفترة من بداية التدغيل للمدروع. صافي تدفقاته النقدية. وتمسب نءه ا

 


