
       
 

 فندق ثالث نجوم إقامةمشروع 
 أواًل: وصف )المشروع(

اذأكقوإننتتتتتد قق ازاناستتتتت أحد قطع قألراقا  امتتتتتلقاأح دعبقأط ة ا قوحنرشبقاأما نابقاأنتتتتتحدألقوح انبق
ا ندحقعستتتفقطفمتتتاقاأحاالتتتمدةقاأشدأحابقا نتتت اط ق(قغ فبق140نقفئبقأالثقن امقاع اىقعطىقع  ق)فن ققح

ق.حنقألواقطع ىقن مدةقاإل ا ةقاأشدأحابقاأح خللب
 

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
ق:حن اعقاأمن ققاشحاقعطىقفإننظ ًاقأعد بقحنرشبق دزانقإأىقاأحن اعدةقاأسادعابقاأ دذوبقأطسادحق

قااأحشاحان.قأطزاا  افا قح افققإااا قحندسوبقق-1
ق افا قألدعبقأطحؤ ح اةقااال  حدعدةقاأشد اةق  داقا عحدا.ق-2
ق افا قلدأبقأالع مدالةقاا ع اس.ق-3
قف لبقح ناعب.قق73ع ا ققفل افا قف صقعحاق  ا ةقق-4
 

 ثالثًا: مكونات المشروع
ق:(ق ندحقا  مانقحن20)(قغ فبقا120ان حاقاأمن ققعطىق)

ق:عطىق  ملاع ايقاأردوققاردوققط مىقاط وشبقط اا قح م  ةق
قققققققققققققققققق.لدالةقاالس شوداققااالن ظد ق-1
 .ألدعبقأال  حدعدةق-ق2

ققققققققققققققققققققققققق.حردعمقاحروخق ئاسلق-3
 ق.حمد فقإ ا ابق-ق4

ق. ندح(ق5)ق(قغ فبقاق30عطىق)قحنهداع اىقماق ا قطحدقا  اا قا  واقاأح م  ةقف
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة 
(ق10.000 ازانقاعطىقحستتدعبق)وح انبققاأنتتحدألحنرشبقاأما نابققفلاشدمقهذاقاأحنتت اعقعطىقط مقحستت ة  ةق

ستتتتتتتتتتتنبقا وط قاأحستتتتتتتتتتتدعبقق25اذأكقوشش قإا د قأح ةقق،لايرقطأفق(49)قاش  قوعااألققستتتتتتتتتتتنايح  قح واقاوإا د ق
قق.(قح  قح وا8.000احسرعدةقاأوند قعااألق)قق%30حدقنسو  ققلاأحس  طبقحنقا  ام

 



       
 

 ليف االستثمارية للمشروعخامسًا: التكا
ق:لايرقحازعبقعطىقاأنعاقاأ دألق28.311.000اش  قإ حدألق طسقاأحداقاأأدوةققأطحن اعقوحوط ق

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
نند اةقا  هازاةق1 ق56.96ق16.125قحودنلقاا 
ق18.99ق5.375قطآلالةقاحش اةق2
ق0.74ق210قاسدئاقنشاقاان شداق3
ق15.97ق4.520قطأدثقا  هازاةق4
ق2.32ق656قاع ادرلقاع  ازيق5
ق5.03ق1.425قحل افدةقحدقألواقاأ ن ااق6

 100 28.311 إجمالي رأس المال الثابت
ق

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
قلايرقحازعبقعطىقاأنعاقاأ دأل:ق5.359.000فقاأ ن ااقاأسناابقأطحن اعقوحوط ق ش  قاأ مدأا

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
ق0.91ق49قاإلا د ق1
ق10.73ق575قاأ ةحانق2
ق16.79ق900قاأحاا قاأخدمق3
ق33.26ق1.783قاأ اا فقاا  ا ق4
ق11.19ق600قاأحندفاقاأشدحبق)اأمه ود قااأحادهقااأحع األدة(ق5
ق4.48ق240قحل افدةقاأ سااقق6
ق11.19ق600قاأحل افدةقاإل ا ابقااأشحاحابق7
ق11.44ق613قحل افدةقاألادنبق8

 100 5.359 اإلجمالي
 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع :سابعاً 
قل:لايرقحازعقعطىقاأنعاقاأ دأق30.130.000اوط قإ حدألق طسقاأحداقاأالزمقأطحن اعقنعاق

 النسبة )%( القيمة البيان م
ق93.96ق28.311ق طسقاأحداقاأأدوةق1
ق6.04ق1.819ق طسقاأحداقاأشدحاق2

 100 30.130 اإلجمالي
 



       
 

 المتوقعة للمشروع ثامنًا: اإليرادات
اوط قح استتتتتتتتتتتتتترقاإلا ا اةقاأح األشبقاأستتتتتتتتتتتتتتناابقأطحنتتتتتتتتتتتتتت اعقفلقعدأبقاأشحاقودأردألبقاأشلتتتتتتتتتتتتتتاىققنعاق

قلايرقاعطىقاأنعاقاأ دأل:ق16.500.000
 النسبة القيمة البيان م
ق66.36ق10.950.000ق(ق365×250×120إا ا اةقاأ  فق)قق1
ق15.48ق2.555.000ق(ق365×350×20إا ا اةقا  نعبق)قق2
ق7.58ق1.250.000قإا ا اةقألدعبقاالع مدالةقااال  حدعدةق3
ق8.48ق1.400.000قإا ا اةقاأحرشمقااأحشهىقق4
ق2.06ق345.000قإا ا اةقطخ ىق)اأح سطبقال افبقاطخ ىق(ق5

 100 16.500.000 اإلجمالي
 

 المتوقعة للمشروع : اآلثار اإليجابيةتاسعاً 
استتتدع قاأحنتتت اعقعطىقستتت قاأم اةقاإلااائابقاأخدلتتتبقوحنرشبق دزانقعاثقطنقاأحنرشبقاعستتتفقاأ  استتتدةقق-1

قمق2020غ فبقفن ألابقوعطااقعدمقق714اأساألابقوعد بقإأىقنعاق
حاظفقاعدحاقحنقق73استتتتتتدع قاأحنتتتتتت اعقعطىق نتتتتتت ااقاأنتتتتتتودفقفلقحنرشبق دزانقعاثقطن قاستتتتتت اعفقق-2

ق.خ طمباأ خللدةقاأح
اأستتادعابقعاثقطن قاش و قحنقحنتت اعدةقاإلااا قق،اش قاأحنتت اعقإمتتدفبقأحماندةقاأند مقاأحعطىقأطحنرشبق-3

قاأسادعبقاأ اخطابقااأخد  ابقودأحنرشب.قا ننارقا مشااق ا قااسدهمقفلقزاد ة
 

 : المؤشرات المالية للمشروععاشراً 
قلايرق5.232.000ققق(قANPا  ودحق)ققفلح اسرقلدق-1
ق%17.36قق(قROI حش اقاأشدئ قعطىقاالس أحد ق)قق-2
قنها ق10اققسنبق4ققق(قPBPف  ةقاس   ا ق طسقاأحداق)قق-3
قلايرق10.898.631ققق(قNPVاأشاحبقاأعدأابق)ققفللدق-4
قلايرق11.747.000ققق(قValue Addedاأشاحبقاأحمدفبق)قق-5
ققق%17.73ققق(ققIRRحش اقاأشدئ قاأ اخطلق)قق-6
 

 

 



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
 نحاق حااقاآلالةقااأحش اةقأطحلنا،قودإلمدفبقإأىق مدأافقاأنعنقااأ  مافقاأح شطشبقوهذهق

قاآلالة.قمحدق نحاقطأدثقاأحمد فقااسدئاقاأنشا.
 اإلنشاءات والمباني: 

أحااألفقاأساد اةقااأخ حدة،قاالق نحاق مطمبقق نحاقاأحودنلقا هائبقاأحسدعبقاأخد  ابقاأح دعب
قا  مقنمسهد.

 : السيارات
ق نحاق حااقاأساد اةقاأحس خ حبقأخ حبقاأحن اعقساا قساد اةق مافقطاقنشاقاخ حدة.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
 نحاقحلد افقعشاققاأحطماب،ق اظافقا   افقاأشحدأب،قاخ ود قا ن ااقاأحلنا،ق مدأافق

قاأ   اول،قحلد افقإع ا قاأ  اسدة،ق...اأخ.اإلن دجق
 رأس المال العامل: 

ااش فقو طسقاأحداقاأالزمقأط ن ااق)هاقعود ةقعنقا لااقاأ د ابقندأللدقاالأ زاحدةقاأ د اب.ق
ق.(اأح اسرقنها قفلق3أم  ةق ا ةق طسقاأحداقاح شد فقعطاهدقفق

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
طعاامقحنقف  ةق ن ااقاأحن اع.قاا مقاس و ااققبدثقااسدئاقاأنشاقماقخحسا مقاس و ااقا أ

قاأحش اةقاأ ئاسابقعسفق شطاحدةقحا  قاأ شناب.ق
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

سنااةقحشسحبقعطىقع  قاأسنااةقأطالااقإأىقح اسرقق10ا  ودحقأح ةققلهاقح حاعقلدف 
ق.ف  املودحقاأسناابقخالاقعح قاأحن اعقاالا  ق

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
اشرلقحش اقاأشدئ قاأ اخطلقأطحن اعقحؤن اقأ وعابقاأحن اعقوش قا خذقفلقاالع ود قاأشاحبق
قاهاق قعطىقح ىقاأشح قاالف  املقأطحن اع. قا طكقاألد  ة قاأاا  ة قأط  فشدةقاأنش اب اأعدأاب

ش ابقاألد  ةقحاقاأشاحبقحش اقاأخلمقاأذيق  شد اقعن هقاأشاحبقاأعدأابقألدفلقاأ  فشدةقاأن
قاأعدأابقألدفلقاأ  فشدةقاأنش ابقاأاا  ة.ق



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
اشرلقحش اقاأشدئ قاأ اخطلقأ طسقاأحداقحؤن اقأ وعابقاأحن اعقحنقا هبقنظ قاأحسدهحانق

قودأحن اعق)طلعدفق طسقاأحدا(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 
 ةقعنقلدفلقاأ  فشدةقاأنش ابقأشدمقحع  قمنسوبقحئاابقحنقإ حدألقاالس أحد ،قااخ طفقهاقعود

قحنقعدمقآلخ ق ن قالقاةخذقفلقاالع ود ق األاةقاأ  فشدةقاأنش اب.
 :(NPVصافي القيمة الحالية) 

  ةقهاقاأم ققوانقاأشاحبقاأعدأابقأط  فشدةقاأنش ابقاأاا  ةقااأشاحبقاأعدأابقأط  فشدةقاأنش ابقاألد
خالاقاأشح قاالف  املقأطحن اع.قا عسفقعطىقطسدسقحش اقخلمقاشمسقسش قاأمدئ ةقعطىق

قاأش امقرااطبقا  اقاأحشحااقو قفلقاأحنرشب.ق
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

قأل لد قاأارنل.امامهدقاأحن اعقأحماندةقاالقهلقاأشاحبقاأ ل
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

قاأ مدأافقاالس أحد ابقأطحن اعقحنق قوش  قاأسنااة(قاأالزحبقالس شد ة هلقاأم  ةق)ااشو قعنهد
قلدفلق  فشد  قاأنش اب.قا عسفقهذهقاأم  ةقحنقو اابقاأ ن ااقأطحن اع.ق

 


