
       
 

 استراحة ريفية بأبي عريش   مشروع إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

لان متكمن فكرة المشررررفي فس اجرررتحد ر مزا الملاري الممحفكا فزا اففراا فالف حما فس المل يف الرمدما لماملا د
إللشرررر د فزااو ءمفاد رمدما طاو ي مر نمرالس مزحس تتممل م لمجرررر يا فم جررررتلاا  مفاا مزحما  جرررر   الللم   

 .الخ( فمصلفنا مأماي مزحما  فتكفن مز فظا نحى الممحا المزميا مه ..دطفي مشد ر 
 

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
زفف لحجرررر حس فلجررررك ن المليفا   رررر د لظرا لم  متمتر مه المشرررررفي من لصررررفصررررما طاو ي مر رمدس ت

ف و فراغه م ماا نن لز   ف ررررررررررررررف ررررررررررررررر د الزم ة الزام،ا لحتمتر مدم   فلف د اليمم ا  فللم اة اليح  نحى 
م،  هطا المشرررررفي جررررمجرررر ه  فس تلشررررمي  ء  ما فإنالجررررم زا الرمدما فلفحا ناا المشرررر رمر المم ،حا فس المليفا  

 :مشرفي اجترازا رمدما مأمس نرمش م م  نحى فإنلطلك  فان  الجم زا الرمدما.
 نرمش. لحترفمه فاللفار فالمفمممن مأمس ء  ماتففمر مم كن  -1
 فرصا متلفنا.  37تففمر فرص نم  داماة فس زافا  -2

 
 ثالثًا: مكونات المشروع
 يتكون المشروع من: 

ي    فغر  اللف  لحفزاة  تتكفن ك  فزاة من ص لا دحفس فص لا  2 100فزاة ممج زا  50ناا  .1
ال شرررررررررررش  مم  محزف و الفزاة من افر المم ت فالميمخ فتملى  رررررررررررمن الفزاة فمن  افهس مملما ميرمف

 مفاا المل د الفامما المجتلاما فس المليفا.
ك  فزاة تكفن مؤ،،ا فمدهلة م ل اا فافافاو الاللما فمزمي مه  جرررررفر ل ردس من اللشررررر  لدصررررر   .2

 فإل  فا مملة االجتفاللما له .الفزااو نن م  ه  الم ض 

 مكت  اجتفم    مك ت  ءاارما  جكن ن محمن. .3

   فمملى ميرمفا ال شش.2 80م ركو  مج زا ك  دلد  مملس 1كشك  ناا  2مرم   ناا ك فت 2ناا  .4

تلصررمص مجرر زا لحت ر  نحى يرف اللرانا فالري الفامما  ء رر فا ءلى تلصررمص مجرر زا لمشرر هاة  .5
 الزمفال و افلمدا.

 متففر فس المشرفي ممراو مش ة فمم كن دحفس لالجتمت ي مأدفاد الرم . .6

 



       
 

ء ررر فا ءلى تففمر الملما افجررر جرررما الاللما من شرررمكا مم ت فشرررمكا صرررر  صرررزس فكهرم د  فكطلك 
 تلصمص مفا   لحجم راو.

 
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
     مرم  ا  ( متر 15.000مل    مف   المشررررفي نحى ملرنا مجرررتأدرة فنحى مجررر زا تفار ملمجرررا نشرررر

اإلمد ر الجررررررررررررررلفي مم حا مل   ر  ف ا   مرم  ا  ( متر 6.130مف   نحمه  فزااو تمحغ مجرررررررررررررريز و مل حه  زفالس  
 ( جلا.15( لاير فطلك م فا ءمد ر لماة  100.000 
 

 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع
 لاير مفلنا نحى اللزف الت لس: 7.638.000مفار ءدم لس رمس الم   ال، مو  لحمشرفي مممحغ 

 النسبة )%( القيمة البيان م
لش داو فتدهملاو 1  63.63 4.860 مم لس فا 
 15.97 1.220 مآلالو فم ااو 2
 14.93 1.140 م، ث فتدهملاو 3
 1.77 135 فج ح  لف  فالتف   4
 2.41 184 ازتم يس 5
 1.30 99 مصرفف و م   م  التشغم  6

 100 7.638 رأس المال الثابتإجمالي 
 
 



       
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 مفلنا نحى اللزف الت لس: رم ال   2.312.000تفار التك لم  التشغم  الجلفما  لحمشرفي مممحغ 

 النسبة )%( القيمة البيان م
 4.33 100 اإلمد ر 1
 6.92 160 التأممن 2
 8.65 200 المفاا الل   3
 34.82 805 فافدفرالرفات   4
 8.65 200 الكهرم د فالمم ت فالمزرف  و 5
 9.95 230 مصرفف و التجفمف 6
 19.46 450 المصرفف و اإلاارما فال مفمما 7
 7.22 167 مصرفف و الصم لا 8

 100 2.312 اإلجمالي
 

 إجمالي رأس المال الالزم للمشروع  :سابعاً 
 :لاير مفلي نحى اللزف الت لس 8.425.000لزف ممحغ ءدم لس رمس الم   الالل  لحمشرفي 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 90.66 7.638 رمس الم   ال، مو 1
 9.34 787 رمس الم   ال  م  2

 100 8.425 اإلجمالي
 

 ثامنًا: اإليرادات المتوقعة للمشروع
 4.950.000ممحغ متفجي اإلمراااو المتف  ا الجلفما لحمشرفي فس ز لا ال م  م لي  ا الفصفى  لزف 

 :لاير فنحى اللزف الت لس
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 77.78 3.850 ءمراااو اللش ي الرحمجس 1
 22.22 1.100 ءمراااو ملرى 2

 100 4.950 اإلجمالي
 



       
 

 اإليجابية المتوقعة للمشروع: اآلثار تاسعاً 
مجررررر نا المشررررررفي نحى دط  ملما من الجرررررم س لحمليفا كم  مجررررر نا نحى فدفا مل يف داماة  لحدط   -1

 .الجم زس لحمفمممن فاللفار فس مليفا د لان
من  فن مال      مفظد 37مجرررررر نا المشرررررررفي نحى تشررررررغم  الشررررررم   فس مليفا د لان زمث مله مجررررررتفن   -2

 .التلصص و الملتحدا
م ا المشرفي ء  فا لمكفل و الل تج المزحى لحمليفا زمث مله م تمر من المشرفن و الجم زما اإلمفاحما  -3

 حمليفا. اة الجم زا الاالحما فالل ردما لفمج ه  فس لم
 

 المؤشرات المالية للمشروع :عاشراً 
 لاير ANP )   1.508.000افرم س    فسمتفجي ص  -1
 ROI )  17.89% م ا  ال  حا نحى االجت،م ر    -2
 شهفر 10فاو ف جل PBP )   4فترة اجترااا رمس الم      -3
 لاير NPV )   2.952.000الفمما الز لما    فسص  -4
 لاير Value Added )   3.749.000الفمما الم  فا    -5
   IRR  )   17.73%م ا  ال  حا الاالحس    -6



       
 

 المالية المستخدمة في الدليل  تعاريف المصطلحات
 

 اآلالت والمعدات:
تشم  دممر اآلالو فالم ااو لحمصلر  م إل  فا ءلى تك لم  الشزن فالتركم  المت حفا مهطت 

 اآلالو. كم  تشم  م، ث المك ت  ففج ح  اللف .
 اإلنشاءات والمباني: 

فاللام و  فال تشم  تكحدا  تشم  المم لس فتهمحا المج زا الل ردما المت زا لمفا   الجم راو
 افرض لدجه .

 : السيارات
 تشم  دممر الجم راو المجتلاما للاما المشرفي جفاد جم راو ركف  مف لف  فلام و.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشم  مص رم  زففف المحكما  تفظم  فتارم  ال م لا  التم ر فتشغم  المصلر  تك لم  

 ا الاراج و  ...الخ.اإللت ج التدرممس  مص رم  ءناا
 رأس المال العامل: 

فم ر  مرمس الم   الالل  لحتشغم   هف نم رة نن افصف  الد رما ل  ص  االلتلام و الد رما. 
 .(المتفجي شهفر فس 3لدترة افرة رمس الم   فمت  ر  نحمه    

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
منفا  من فترة تشغم  المشرفي. فمت  اجتماا   المجمت  اجتماا  اف، ث ففج ح  اللف  ك  

 الم ااو الرحمجما زج  ت حمم و مفرا التفلما. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

جلفاو مفجما نحى ناا الجلفاو لحفصف  ءلى متفجي  10افرم س لماة  سهف مدمفي ص ف 
 .فترا سم س الجلفما لال  نمر المشرفي االافر 

 (:  IRRالداخلي) معدل العائد 
م يس م ا  ال  حا الاالحس لحمشرفي مؤشرا لرمزما المشرفي م ا افلط فس االنتم ر الفمما 
الز لما لحتافف و اللفاما الفاراة فتحك الص ارة نحى ماى ال مر االفترا س لحمشرفي. فهف 

مر الفمما  م ا  اللص  الطي تت  ا  نلات الفمما الز لما لص فس التافف و اللفاما الص ارة
 الز لما لص فس التافف و اللفاما الفاراة. 



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
م يس م ا  ال  حا الاالحس لرمس الم   مؤشرا لرمزما المشرفي من فدها لظر المج هممن 

 م لمشرفي  مصز   رمس الم  (.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

لتافف و اللفاما ل    مزاا كلجما محفما من ءدم لس االجت،م ر  فملتح  هف نم رة نن ص فس ا
 من ن   آللر فله ال مألط فس االنتم ر تف مو التافف و اللفاما.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
هف الدرف ممن الفمما الز لما لحتافف و اللفاما الفاراة فالفمما الز لما لحتافف و اللفاما الص ارة 
لال  ال مر االفترا س لحمشرفي. فتزج  نحى مج س م ا  لص  م كس ج ر الد حاة نحى 

 الفرفض يفمحا افد  الم مف  مه فس المليفا. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

  تص ا الفيلس.م مده  المشرفي لمكفل و اال تسهس الفمما ال
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

هس الدترة  فم مر نله  م اا الجلفاو( الاللما الجت  اة التك لم  االجت،م رما لحمشرفي من 
 ص فس تافف ته اللفاما. فتزج  هطت الدترة من مااما التشغم  لحمشرفي. 

 


