
       
 

 مجمع شقق مفروشة بجزيرة فرسان مشروع إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

تبرز فكرة المشررررري  فت ااررررت مطر األر ضي  امراوررررت الممريك  مألر امفرار فت إلزشرة فراررررط    شررررط  
( يألرة ألاب افول المياصفطت، ألشث اشقيم المات مر بإ شط  100) مفريش  فطخرة تألتيي عرى مب ى شقق

رارة المشري .  يا 
 

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
 ظرا ليبشع  الإلزشرة التت تمترك مقيمطت ارررشطألش  فرشرة، يلقر  عرر الشرررقق المفريشررر  فش ط،  ورررطف   لى تمتع ط 

مشررررررري   فإ لذلك  المشررررررري .  ضطم  م ل هذا  عرى ذلك ششررررررإل فإ بخرمطت الب ش  التألتش  يالمرافق الماررررررط رة، 
 :الشقق المفريش  شعمل عرى

 تيفشر امطك  لإلشيا  لرزيار يالمقشمش  بإلزشرة فراط . -1
 .تيفشر امطك  لرترفشه لرزيار يالمقشمش  -2
  .فرص  مت يع   38تيفشر فرص عمل إلرشرة فت ألرير  -2
 

 ثالثًا: مكونات المشروع 
 يتكون المشروع من:

رارة يشألتيي:  يطبق اروت ي ال   اريار متكررة يا 
 :اليطبق امروت اشتم تخصشصه لرخرمطت اماطاش  م ل 

 .صطالت ااتقبطل يا تظطر ع ر مراخل الف رق 

 مطركت. مش ت 

 . مكطتب  رارش 

 ( ييابق: شألتيي الررريرش  اميل يال ررط ت 3الييابق المتكررة ) يألرررة، امررط الرررير  34عرى كررل م  مررط
 يألرة. 32فشألتيي عرى ال طلث 

  كمط اشخصص إلز  م  الميض  مياضف لراشطرات يبقش  الخرمطت الماط رة لرمشري  م  غرف ميلرات
 يخزا طت اروش  ياك  لرعطمرش .

 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
( 5.000شقطم المشري  عرى ارض ماتأإلرة يممريك  مألر امفرار، يعرى ماطأل  تقرر بخما  آالف )

، شقطم عرش ط مبط ت تبرغ مارررررررررررررريألطت ب ط  ط أليالت %50متر مرب ، ألشث تبرغ المارررررررررررررررطأل  الماررررررررررررررت ر  م  ط 



       
 

 شإلطر ( لاير يذلك بعقر 98.000  الف )لارررررر يي ب مط ش  يتاررررررعش( متر مرب ، يضرر ا شإلطر ا80.000)
 ( ا  .15لمرة )

 
 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع

 لاير ميزع  عرى ال ألي التطلت: 15.990.000شقرر  إلمطلت راس المطل ال طبت  لرمشري  بمبرغ 
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 77.92 12460 مبط ت يا  شط ات يتإل شزات 1
 1.84 295 اآلالت يمعرات 2
 15.95 2550 يتإل شزاتا طث  3
 1.25 200 ياط ل  قل يا تقطل 4
 2.43 388 األتشطيت 5
 0.61 97 مصريفطت مط ضبل التش شل 6

 100 15990 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 لاير ميزع  عرى ال ألي التطلت: 2.447.000 تقرر التكطلشف التش شل الا يش   لرمشري  بمبرغ

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 4.00 98 ا شإلطر 1
 13.28 325 التأمش  2
 6.13 150 الميار الخطم 3
 40.01 979 الرياتب يامإلير 4
 6.13 150 الك ربط  يالمشطه يالمألريضطت 5
 7.36 180 مصريفطت التايشق 6
 9.52 233 المصريفطت ا رارش  يالعميمش  7
 13.57 332 مصريفطت الصشط   8

 100 2.447 اإلجمالي
 



       
 

 ال الالزم للمشروعإجمالي رأس الم :سابعاً 
 :ميز  عرى ال ألي التطلت رشطالا  16.789.000راس المطل الالزم لرمشري   ألي  شبرغ  إلمطلت

 
 النسبة )%( القيمة البيان م
 95.24 15.990 راس المطل ال طبت 1
 4.76 799 راس المطل العطمل 2

 100 16.789 اإلجمالي
 

 ثامنًا: اإليرادات المتوقعة للمشروع  
لاير  8.250.000ا شرارات المتيضع  الارررررر يش  لرمشررررررري  فت ألطل  العمل بطليطض  القصرررررري    ألي  تبرغ

 :يعرى ال ألي التطلت
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 88.48 7.300 شيم عمل(365×لاير 200×يألرة 100 شرارات اليألرات ) 1
 4.24 350  شرارات الم ار   2
 7.27 600  شرارات اخر  )الميعم يالمق ى( 3

 100 8.250 اإلجمالي
 

 : اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروعتاسعاً 
كمط شاررررطعر عرى يإلير م طيق  شيا   لرمقشمش   ،شاررررطعر المشررررري  عرى إلذب مزشر م  الاررررشط  لرم يق  -1

 .يالزيار فت م يق  إلطزا 
م   يعطمالا  طا ميظف 38ألشث ا ه شارررررتيعب  ،المشرررررري  عرى تشررررر شل الشررررربطب فت م يق  إلطزا شارررررطعر  -2

 .التخصصطت المخترف 
شعر المشري   وطف  لمكي طت ال طتج المألرى لرم يق  ألشث ا ه شعتبر م  المشريعطت الاشطألش  ا شيا ش   -3

 رم يق .ليشاطهم فت زشطرة الاشطأل  الراخرش  يالخطرإلش  ، بطلإلزشرة
 



       
 

 اشرًا: المؤشرات المالية للمشروعع
 رشطالا  3.250.000   ( ANPامربط  )  فتمتياي صط -1
 19.35%  ( ROI معرل العط ر عرى االات مطر )  -2
 ش ير 5ي  ا   5   ( PBPفترة ااتررار راس المطل )  -3
 رشطالا  5.940.000   ( NPVالقشم  الألطلش  )  فتصط -4
 رشطالا  7.334.000   ( Value Addedالقشم  الموطف  )  -5
   17.39%   (  IRRمعرل العط ر الراخرت )  -6
 



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تشمل إلمش  اآلالت يالمعرات لرمص  ، بط وطف   لى تكطلشف الشأل  يالتركشب المتعرق  ب ذه 

 ال قل.اآلالت. كمط تشمل ا طث المكطتب يياط ل 
 اإلنشاءات والمباني: 

تشمل المبط ت يت ش   الماطأل  الخطرإلش  المتطأل  لمياضف الاشطرات يالخرمطت، يال تشمل تكرف  
 امرض  فا ط.

 : السيارات
 تشمل إلمش  الاشطرات الماتخرم  لخرم  المشري  ايا  اشطرات ركيب اي  قل يخرمطت.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
لمركش ، تيظشف يتررشب العمطل ، اختبطر يتش شل المص  ، تكطلشف تشمل مصطرشف ألقيق ا

 ا  تطج التإلرشبت، مصطرشف  عرار الررااطت، ...الخ.
 رأس المال العامل: 

يشعرف براس المطل الالزم لرتش شل )هي عبطرة ع  امصيل الإلطرش   طضصط االلتزامطت الإلطرش . 
 .(المتياي فت ش ير 3لفترة ريرة راس المطل يمتعطرف عرش ط ب 

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
اعيام م  فترة تش شل المشري . يشتم ااتبرال   شتم ااتبرال ام طث يياط ل ال قل كل خما

 المعرات الر شاش  ألاب تعرشمطت ميرر التق ش . 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

ا يات مقام  عرى عرر الا يات لريصيل  لى متياي  10امربط  لمرة  تهي مإلمي  صطف 
 .فتراوتبط  الا يش  خالل عمر المشري  االامر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
شعيت معرل العط ر الراخرت لرمشري  مؤشرا لربألش  المشري  بعر امخذ فت االعتبطر القشم  
الألطلش  لرترفقطت ال قرش  الياررة يترك الصطررة عرى مر  العمر االفتراوت لرمشري . يهي 
معرل الخصم الذي تتعطرل ع ره القشم  الألطلش  لصطفت الترفقطت ال قرش  الصطررة م  القشم  

   لصطفت الترفقطت ال قرش  الياررة. الألطلش



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
شعيت معرل العط ر الراخرت لراس المطل مؤشرا لربألش  المشري  م  يإل    ظر الماطهمش  

 بطلمشري  )اصألطب راس المطل(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

عطم مألرر ك اب  م يش  م   إلمطلت االات مطر، يشخترف هي عبطرة ع  صطفت الترفقطت ال قرش  ل
 م  عطم آلخر م ه ال شأخذ فت االعتبطر تيضشت الترفقطت ال قرش .

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
هي الفرق بش  القشم  الألطلش  لرترفقطت ال قرش  الياررة يالقشم  الألطلش  لرترفقطت ال قرش  الصطررة 
خالل العمر االفتراوت لرمشري . يتألاب عرى ااطس معرل خصم شعكس اعر الفط رة عرى 

 القريض ييشر  امإلل المعميل به فت الم يق . 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 ضتصطر اليي ت.شوشف ط المشري  لمكي طت اال تتهت القشم  ال
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

هت الفترة )يشعبر ع  ط بعرر الا يات( الالزم  الاتعطرة التكطلشف االات مطرش  لرمشري  م  
 صطفت ترفقطته ال قرش . يتألاب هذه الفترة م  براش  التش شل لرمشري . 

 


