
       
 

 

  مشروع شركة في مجال النقل للطالبات والموظفات
 أواًل: مقدمات ومبررات المشروع 

زيادة الطلب على هذه الخدمات مع زيادة عدد الطالبات والمدرسااات والمواتات باافااالى ولى وأود  منر م  
  لف طالب وطالبى لي أامعى أازا  . 50
 

 ثانيًا: السوق المستهدف 
 طالبات أامعى أازا  وطالبات المدارس والمواتات لي التربيى والتعليم ووزارة الصحى والأهات األخرى .

ر لرص عمل أديدة ، وتولير خدمات النقل والحد م  المنالى المروريى ، باافااااااااااالى ولى توزيع المواتي  تولي
 للعمل وزيادة اانتاأيى .

 

 ثالثًا: التأثير االقتصادي للفرص 
 تحقيق التمامل االقتصادي وزيادة التبادل التأاري مع دولى اليم  وتولير لرص عمل أديدة .



       
 

 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تشمل أميع اآلالت والمعدات للمصنع، باافالى ولى تماليف الشح  والترميب المتعلقى بهذه 

 اآلالت. مما تشمل  ناث المماتب ووسائل النقل.
 اإلنشاءات والمباني: 

لمواقف السيارات والخدمات، وال تشمل تملتى  تشمل المباني وتهيئى المساحى الخارأيى المتاحى
 األرض نتسها.

 : السيارات
 تشمل أميع السيارات المستخدمى لخدمى المشروع سواء سيارات رموب  و نقل وخدمات.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشمل مصاريف حقوق الملميى، توايف وتدريب العمالى، اختبار وتشغيل المصنع، تماليف 

 يبي، مصاريف وعداد الدراسات، ...الخ.اانتاج التأر 
 رأس المال العامل: 

ويعرف بر س المال الالزم للتشغيل )هو عبارة ع  األصول الأاريى ناقصا االلتزامات الأاريى. 
 .(المتوسط شهور لي 3لتترة دورة ر س المال ومتعارف عليها ب 

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
 عوام م  لترة تشغيل المشروع. ويتم استبدال  ىووسائل النقل مل خمسيتم استبدال األناث 

 المعدات الرئيسيى حسب تعليمات مورد التقنيى. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سنوات مقسمى على عدد السنوات للوصول ولى متوسط  10األرباح لمدة  يهو مأموع صال 
 .لترافيباح السنويى خالل عمر المشروع االاألر 

 (:  IRRل العائد الداخلي) معد
يعطي معدل العائد الداخلي للمشروع مؤشرا لربحيى المشروع بعد األخذ لي االعتبار القيمى 
الحاليى للتدلقات النقديى الواردة وتلك الصادرة على مدى العمر االلترافي للمشروع. وهو 

ى الصادرة مع القيمى معدل الخصم الذي تتعادل عنده القيمى الحاليى لصالي التدلقات النقدي
 الحاليى لصالي التدلقات النقديى الواردة. 



       
 

 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يعطي معدل العائد الداخلي لر س المال مؤشرا لربحيى المشروع م  وأهى نار المساهمي  

 بالمشروع ) صحاب ر س المال(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 
ع  صالي التدلقات النقديى لعام محدد منسبى مئويى م  وأمالي االستنمار، ويختلف هو عبارة 

 م  عام آلخر ألنه ال يأخذ لي االعتبار توقيت التدلقات النقديى.
 :(NPVصافي القيمة الحالية) 

هو الترق بي  القيمى الحاليى للتدلقات النقديى الواردة والقيمى الحاليى للتدلقات النقديى الصادرة 
خالل العمر االلترافي للمشروع. وتحسب على  ساس معدل خصم يعمس سعر التائدة على 

 القروض طويلى األأل المعمول به لي المنطقى. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 قتصاد الوطني.يفيتها المشروع لممونات اال تيهي القيمى ال
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

هي التترة )ويعبر عنها بعدد السنوات( الالزمى الستعادة التماليف االستنماريى للمشروع م  
 صالي تدلقاته النقديى. وتحسب هذه التترة م  بدايى التشغيل للمشروع. 

 


