
       
 

 نجومخمس فندق  إقامةمشروع 
 أواًل: وصف )المشروع(

اذأكقوإننتتتتتد قق ازاناستتتتت أحد قطع قألراقا  امتتتتتلقاأح دعبقأط ة ا قوحنرشبقاأما نابقاأنتتتتتحدألقوح انبق
ا ندحقعستتأقطفمتتمقاأحاا تتعدلقاأ دأحابقا نتت اط ق(قغ فبق170نقفئبقخحستتبقن ايقاع اعقىطعقى  ق فن ققح

ق.حنقألومقطع عقن مدلقاإل ا ةقاأ دأحابقاأح خ  ب
 

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
ق:حن اعقاأعن ققا حمقىطعقفإننظ ًاقأعد بقحنرشبق دزانقإأعقاأحن اىدلقاأسادعابقاأ دذوبقأطسادحق

ق.حنقفئبق  دمقا ىحدمققااأحشاحانقأطزاا  افا قح افققإااا قحندسوبقق-1
ق افا قألدىبقأطحؤ ح القااال  حدىدلقاأشد الق  دمقا ىحدم.ق-2
ق افا ق دأبقأالع عداللقاا ى اس.ق-3
قف  بقح ناىب.قق95ع ا ققفل افا قف صقىحمق  ا ةقق-4
 

 ثالثًا: مكونات المشروع
قق2ي4800حع  ةقوحسدعبقإ حدأابققغ فبق120قق-ىطعق:قان حمقاأعن قق

ق2ي800وحسدعبقإ حدأابقق2حر يقى  قق-قق.2ي4100 ندحقوحسدعبقإ حدأابقق50
ق2ي800وحسدعبقإ حدأابققند يق علق ادمل
ق2ي580وحسدعبقإ حدأابقق6ى  قق داللقا  حدىدل

ق2ي600وحسدعبقإ حدأابققخ حدل ح دسم،ع اسبق،قح دى قودنا احاب(
ق2يق16000وحسدعبقإ حدأابققحسوحقاحالىأقاحندرققخم ا قار ق

ق2يق7200وحسدعبقإ حدأاباألفقساد القحاق
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة 
(ق20.000 ازانقاىطعقحستتدعبق وح انبققاأنتتحدألحنرشبقاأما نابققفلاشديقهذاقاأحنتت اعقىطعقط مقحستت ة  ةق

ستتتتتتتتتتتنبقا وط قاأحستتتتتتتتتتتدعبقق25اذأكقو ش قإا د قأح ةقق،لايرقطأفق(61 قاش  قوعااألققستتتتتتتتتتتنايح  قح واقاوإا د ق
قق.(قح  قح وا14.100احسرعدلقاأوند قعااألق قق%30حدقنسو  ققلاأحس  طبقحنقا  ام

ق
 
 

 ليف االستثمارية للمشروعخامسًا: التكا
ق:لايرقحازىبقىطعقاأنعاقاأ دألحطاانقق59.752اش  قإ حدألق طسقاأحدمقاأأدولققأطحن اعقوحوط ق



       
 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
نند القا  هازالق1 ق71.70ق42.841قحودنلقاا 
ق12.01ق7.177قطآلاللقاح  الق2
ق0.77ق461قاسدئمقنشمقاان شدمق3
ق8.67ق5.180قطأدثقا  هازالق4
ق2.33ق1.392قاع ادرلقاع  ازيق5
ق4.52ق2.700قح  افدلقحدقألومقاأ ن امق6

 100 59.752 إجمالي رأس المال الثابت
ق

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
قلايرقحازىبقىطعقاأنعاقاأ دأل:ق10.738فقاأ ن امقاأسناابقأطحن اعقوحوط ق ش  قاأ مدأا

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
ق0.57ق61قاإلا د ق1
ق2.59ق278قاأ ةحانق2
ق23.28ق2.500قاأحاا قاأخديق3
ق24.44ق2.624قاأ اا أقاا  ا ق4
ق12.29ق1.320قاأ دحبق اأمه ود قااأحادهقااأحع األدل(اأحندفاقق5
ق18.62ق2.000قح  افدلقاأ سااقق6
ق3.72ق400قاأح  افدلقاإل ا ابقااأ حاحابق7
ق14.49ق1.556قح  افدلقاأ ادنبق8

 100 10.738 اإلجمالي
 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع :سابعاً 
قل:لايرقحازعقىطعقاأنعاقاأ دأق62.451.000اوط قإ حدألق طسقاأحدمقاأالزيقأطحن اعقنعاق

 النسبة )%( القيمة البيان م
ق95.67ق59.752ق طسقاأحدمقاأأدولق1
ق4.33ق2.700ق طسقاأحدمقاأ دحمق2

 100 62.451 اإلجمالي
 



       
 

 المتوقعة للمشروع ثامنًا: اإليرادات
اوط قح استتتتتتتتتتتتتترقاإلا ا القاأح األ بقاأستتتتتتتتتتتتتتناابقأطحنتتتتتتتتتتتتتت اعقفلقعدأبقاأ حمقودأردألبقاأش تتتتتتتتتتتتتتاعققنعاق

قلايرقاىطعقاأنعاقاأ دأل:ق36.420.000
 النسبة القيمة البيان م
ق54.11ق19.710.000ق(ق365×450×120إا ا القاأ  فق قق1
ق18.53ق6.570.000ق(ق365×600×30 قيقق70إا ا القا  نعبقق2
ق16.03ق5.840.000ق(ق365×800×20 قيقق100إا ا القا  نعبقق
ق5.21ق1.900.000قإا ا القألدىبقاالع عداللقااال  حدىدلق3
ق4.39ق1.600.000قإا ا القاأحر يقااأحشهعقق4
ق2.19ق8.00.000قإا ا القطخ عق اأح سطبقا  افبقاطخ عق(ق5

 100 36.420.000 اإلجمالي
 

 المتوقعة للمشروع: اآلثار اإليجابية تاسعاً 
استتتدى قاأحنتتت اعقىطعقستتت قاأع اةقاإلااائابقاأخد تتتبقوحنرشبق دزانقعاثقطنقاأحنرشبقاعستتتأقاأ  استتتدلقق-1

قيق2020غ فبقفن ألابقوعطامقىديقق714اأساألابقوعد بقإأعقنعاق
حاظفقاىدحمقحنقق95استتتتتتدى قاأحنتتتتتت اعقىطعق نتتتتتت امقاأنتتتتتتودأقفلقحنرشبق دزانقعاثقطن قاستتتتتت اىأقق-2

ق. طعباأ خ  دلقاأحخ
اأستتادعابقعاثقطن قا  و قحنقحنتت اىدلقاإلااا قق،ا  قاأحنتت اعقإمتتدفبقأحماندلقاأند مقاأحعطعقأطحنرشبق-3

قاأسادعبقاأ اخطابقااأخد  ابقودأحنرشب.قا ننارقا ع امق ا قااسدهيقفلقزاد ة
 

 : المؤشرات المالية للمشروععاشراً 
قلايرق10.105.000ققق(قANPا  ودحق ققفلح اسرق دق-1
ق%16.08قق(قROI ح  مقاأ دئ قىطعقاالس أحد ق قق-2
قنها ق9اققسنبق5ققق(قPBPف  ةقاس   ا ق طسقاأحدمق قق-3
قلايرق11.240.042ققق(قNPVاأشاحبقاأعدأابق ققفل دق-4
قلايرق23.689.000ققق(قValue Addedاأشاحبقاأحمدفبق قق-5
ققق%13.98ققق(ققIRRح  مقاأ دئ قاأ اخطلق قق-6



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
 نحمق حااقاآلاللقااأح  القأطح نا،قودإلمدفبقإأعق مدأافقاأنعنقااأ  ماأقاأح  طشبقوهذهق

قاآلالل.قمحدق نحمقطأدثقاأحمد أقااسدئمقاأنشم.
 اإلنشاءات والمباني: 

أحااألفقاأساد القااأخ حدل،قاالق نحمق مطعبقق نحمقاأحودنلقا هائبقاأحسدعبقاأخد  ابقاأح دعب
قا  مقنعسهد.

 : السيارات
ق نحمق حااقاأساد القاأحس خ حبقأخ حبقاأحن اعقساا قساد الق ماأقطاقنشمقاخ حدل.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
 نحمقح د افقعشاققاأحطماب،ق اظافقا   اأقاأ حدأب،قاخ ود قا ن امقاأح نا،ق مدأافق

قاول،قح د افقإى ا قاأ  اسدل،ق...اأخ.اإلن دجقاأ   ق
 رأس المال العامل: 

اا  فقو طسقاأحدمقاأالزيقأط ن امق هاقىود ةقىنقا  امقاأ د ابقندأل دقاالأ زاحدلقاأ د اب.ق
ق.(اأح اسرقنها قفلق3أع  ةق ا ةق طسقاأحدمقاح  د فقىطاهدقأق

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
طىاايقحنقف  ةق ن امقاأحن اع.قاا يقاس و امققبسدئمقاأنشمقممقخحسا يقاس و امقا أدثقااق

قاأح  القاأ ئاسابقعسأق  طاحدلقحا  قاأ شناب.ق
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سناالقحشسحبقىطعقى  قاأسناالقأطا امقإأعقح اسرقق10ا  ودحقأح ةققلهاقح حاعق دف 
ق.ف  املودحقاأسناابقخالمقىح قاأحن اعقاالا  ق

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
ا رلقح  مقاأ دئ قاأ اخطلقأطحن اعقحؤن اقأ وعابقاأحن اعقو  قا خذقفلقاالى ود قاأشاحبق
قاهاق قىطعقح عقاأ ح قاالف  املقأطحن اع. قا طكقاأ د  ة قاأاا  ة قأط  فشدلقاأنش اب اأعدأاب

ش ابقاأ د  ةقحاقاأشاحبقح  مقاأخ يقاأذيق   د مقىن هقاأشاحبقاأعدأابقأ دفلقاأ  فشدلقاأن
قاأعدأابقأ دفلقاأ  فشدلقاأنش ابقاأاا  ة.ق



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
ا رلقح  مقاأ دئ قاأ اخطلقأ طسقاأحدمقحؤن اقأ وعابقاأحن اعقحنقا هبقنظ قاأحسدهحانق

قودأحن اعق ط عدأق طسقاأحدم(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

ىود ةقىنق دفلقاأ  فشدلقاأنش ابقأ ديقحع  قمنسوبقحئاابقحنقإ حدألقاالس أحد ،قااخ طفقهاق
قحنقىديقآلخ ق ن قالقاةخذقفلقاالى ود ق األالقاأ  فشدلقاأنش اب.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
أ د  ةقهاقاأع ققوانقاأشاحبقاأعدأابقأط  فشدلقاأنش ابقاأاا  ةقااأشاحبقاأعدأابقأط  فشدلقاأنش ابقا

خالمقاأ ح قاالف  املقأطحن اع.قا عسأقىطعقطسدسقح  مقخ يقا مسقس  قاأعدئ ةقىطعق
قاأش امقرااطبقا  مقاأح حامقو قفلقاأحنرشب.ق

 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 
قأل  د قاأارنل.اماعهدقاأحن اعقأحماندلقاالقهلقاأشاحبقاأ ل

 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛
قاأ مدأافقاالس أحد ابقأطحن اعقحنق قو   قاأسناال(قاأالزحبقالس  د ة هلقاأع  ةق اا و قىنهد

ق دفلق  فشد  قاأنش اب.قا عسأقهذهقاأع  ةقحنقو اابقاأ ن امقأطحن اع.ق
 


