
       
 

 

  شركة للتطوير العقاري واالسكانمشروع 
 مبررات المشروع أواًل:
 .ال توجد بالمنطقة شركة تقوم بهذا النشاط 

    شكككككككككق  توفر الكثافة السككككككككككانقة بالمنطقة وطاجة المنطقة  لأ مسكككككككككاكة بفنوا ها الم ت  ة  ف    فناد
 م روشة.

 .طاجة رجا  األ ما  والمستثمرقة  لأ أراضي جاهزة بالبنقة التطتقة إلقامة المشرو ات االستثمارقة 

 .قتماشأ المشروع مع سقاسات التنمقة المتوازنة وتوجهات  طط التنمقة في المم كة 
 
 
 

 المالمح الرئيسة للمشروع: ثانياً 
 شركة ذات مسؤولقة مطدودة شك  المشروع 1
 م قوة لاير 300 رأس ما  المشروع 2

 م قوة لاير 160 ققمة الط ب المتوقع   أ  دمات الشركة 3
 م قوة لاير 150 الطاقة اإلنتاجقة ل مشروع 4
 ألف متر مربع 100 مساطة األرض المط وبة 5
 م قوة لاير 275 اإلقرادات السنوقة 6
 م قوة لاير 140 تكالقف ال دمات السنوقة 7
 م قوة لاير 135 السنوقة األرباح 8
 %45 معد  العائد   أ االستثمار 9

 سنوات 3 فترة استرداد رأس الما  10
 



       
 

 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تشم  جمقع اآلالت والمعدات ل مصنع  باإلضافة  لأ تكالقف الشطة والتركقب المتع قة بهذه 

 تشم  أثاث المكاتب ووسائ  النق .اآلالت. كما 
 اإلنشاءات والمباني: 

تشم  المباني وتهقئة المساطة ال ارجقة المتاطة لمواقف السقارات وال دمات  وال تشم  تك  ة 
 األرض ن سها.

 : السيارات
 تشم  جمقع السقارات المست دمة ل دمة المشروع سواء سقارات ركوب أو نق  و دمات.

 شغيل: مصاريف ما قبل الت 
تشم  مصارقف طقو  الم كقة  توظقف وتدرقب العمالة  ا تبار وتشغق  المصنع  تكالقف 

 اإلنتاج التجرقبي  مصارقف   داد الدراسات  ...الخ.
 رأس المال العامل: 

وقعرف برأس الما  الالزم ل تشغق  )هو  بارة  ة األصو  الجارقة ناقصا االلتزامات الجارقة. 
 .(المتوسط شهور في 3ا  ومتعارف   قها ب ل ترة دورة رأس الم

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
أ وام مة فترة تشغق  المشروع. وقتم استبدا   ةقتم استبدا  األثاث ووسائ  النق  ك   مس

 المعدات الرئقسقة طسب تع قمات مورد التقنقة. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سنوات مقسمة   أ  دد السنوات ل وصو   لأ متوسط  10األرباح لمدة  يهو مجموع صاف 
 .فتراضيباح السنوقة  ال   مر المشروع االاألر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
قعطي معد  العائد الدا  ي ل مشروع مؤشرا لربطقة المشروع بعد األ ذ في اال تبار الققمة 

الصادرة   أ مدى العمر االفتراضي ل مشروع. وهو الطالقة ل تدفقات النقدقة الواردة وت ك 
معد  ال صم الذي تتعاد   نده الققمة الطالقة لصافي التدفقات النقدقة الصادرة مع الققمة 

 الطالقة لصافي التدفقات النقدقة الواردة. 



       
 

 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
شرا لربطقة المشروع مة وجهة نظر المساهمقة قعطي معد  العائد الدا  ي لرأس الما  مؤ 

 بالمشروع )أصطاب رأس الما (.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

هو  بارة  ة صافي التدفقات النقدقة لعام مطدد كنسبة مئوقة مة  جمالي االستثمار  وق ت ف 
 مة  ام آل ر ألنه ال قف ذ في اال تبار توققت التدفقات النقدقة.

 :(NPVالحالية)  صافي القيمة
هو ال ر  بقة الققمة الطالقة ل تدفقات النقدقة الواردة والققمة الطالقة ل تدفقات النقدقة الصادرة 
 ال  العمر االفتراضي ل مشروع. وتطسب   أ أساس معد   صم قعكس سعر ال ائدة   أ 

 القروض طوق ة األج  المعمو  به في المنطقة. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 قتصاد الوطني.قضق ها المشروع لمكونات اال هي الققمة التي
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

هي ال ترة )وقعبر  نها بعدد السنوات( الالزمة الستعادة التكالقف االستثمارقة ل مشروع مة 
 صافي تدفقاته النقدقة. وتطسب هذه ال ترة مة بداقة التشغق  ل مشروع. 

 


