
       
 

 مكتب تنظيم رحالت سياحية مشروع إقامة
 (وصف )المشروع أواًل:

تتلخص فكرة المشررررري  فت ااررررت الر اتب المكلتق فت مان ل الياه لتشررررتنلي كمكتق لتا ن  الرت   
 الانلتنل يتصمن  برامج لينلرة األملكه الانلتنل فنهل تنث نتكيه المشري  مه 

 برامج انلتنل مايعل. –األبالء يالمرشبنه الانلتننه  –يال ل ا ل الال تنه 
  

 المشروع إقامةثانيًا: مبررات 
تتمني مان ل الياه بياهي اارررررلارررررنل لارررررنلتل الشررررريانا يالارررررنلتل البترنل ياالارررررتاملمنل كمل تمتل  م يمل  

مثل  إقلملذل  نشرررراى علت  فإه، إضررررلفل إلت تمتبهل بخبمل  البانل التتتنل يالمرافم الماررررلابة، اررررنلتنل فرنبة
 :نبمل علت مكتق تا ن  الرت   الانلتنلمشري   فإهلذل   هذه المشري .

 .يال ل لا ل الال تنهتيفنر  -1
 .للييار يالم نمنهتيفنر خبمل األبالء يالمرشبنه  -2
  .فرصل متايعل  18تيفنر فرص عمل ابنبة فت تبيب  -2
 

 
 ثالثًا: مكونات المشروع 

 يتكون المشروع من:
ت رنبًل فت اتب األملكه ال رنبل مه الخبمل   متر مربى 200نتكيه المشررررررررررررررري  مه مكتق بماررررررررررررررلتل 

 ياهلل اليصيل إلني فت يان المبنال . 
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
يقبر اإلنالر متر مربى  200مكتق مارررررتوار اي فن  مارررررتوارة بمارررررلتل تيالت ن ل  المشرررررري  علت 

 ( اال.15( لاير يذل  بب ب إنالر لمبة )75.000) باتي الاايي 

 



       
 

 خامسًا: التكاليف االستثمارية للمشروع
 لاير مييعل علت الاتي التللت: 1.167.000ن بر إامللت راس الملل الثلب   للمشري  بمبلغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
اشلءا  يتاهنيا  1  - - مبلات يا 
 14.70 172 اآلال  يمببا  2
 7.28 85 اثلث يتاهنيا  3
 71.82 838 ياات لليال ل ا ل  4
 2.34 27 اتتنلنت 5
 3.86 45 مصريفل  مل قبل التشتنل 6

 100 1.167 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 لاير مييعل علت الاتي التللت: 8.870.000 ت بر التكللنف التشتنل الااينل  للمشري  بمبلغ

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 0.85 75 اإلنالر 1
 0.25 22 التومنه 2
 72.72 6.450 برامج يخبمل  انلتنل 3
 17.61 1.562 الرياتق ياألاير 4
 3.87 343 الكهربلء يالمنله يالمتريقل  5
 2.76 245 مصريفل  التاينم 6
 0.88 78 المصريفل  اإلبارنل يالبميمنل 7
 1.07 95 مصريفل  الصنلال 8

 100 8.870 اإلجمالي
 

 ال الالزم للمشروعإجمالي رأس الم :سابعاً 
 :ميي  علت الاتي التللت رنلالً  3.403.000راس الملل ال ي  للمشري  اتي  نبلغ إامللت

 
 النسبة )%( القيمة البيان م
 34.29 1.167 راس الملل الثلب  1
 65.71 2.236 راس الملل البلمل 2



       
 

 100 3.403 اإلجمالي
 

 ثامنًا: اإليرادات المتوقعة للمشروع  
لاير  10.435.000اإلنرابا  المتيقبل الاررراينل للمشرررري  فت تللل البمل بللنلقل ال صررري   اتي  تبلغ

 :يعلت الاتي التللت
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 100 10.435 تا ن  الرت   الانلتنلإنرابا   1

 100 10.435 اإلجمالي
 

 اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروع: تاسعاً 
كمل ناررررلعب علت يايب مالنم إنياء  للم نمنه  ،ناررررلعب المشررررري  علت اذق مينب مه الاررررنل  للمان ل -1

 .يالييار فت مان ل الياه
مه  يعلم ً  لً مي ف 18تنث ااي نارررررتيعق  ،نارررررلعب المشرررررري  علت تشرررررتنل الشررررربلق فت مان ل الياه -2

 .التخصصل  المختلفل
نبب المشري  إضلفل لمكيال  الالتج المتلت للمان ل تنث ااي نبتبر مه المشريعل  الانلتنل اإلنيا نل  -3

 لمان ل.ليناله  فت ينلبة الانلتل الباخلنل يالخلرانل باينرة فراله ، 
 

 اشرًا: المؤشرات المالية للمشروعع
 رنلالً  856.000   ( ANPاألربل  )  فتمتيان صل -1
 25.14%  ( ROI علت االاتثملر )  مببل البل ب -2
 شهراً  11ي  اال 4   ( PBPفترة ااترباب راس الملل )  -3
 رنلالً  2.322.000   ( NPVال نمل التللنل )  فتصل -4
 رنلالً  2.848.000   ( Value Addedال نمل المضلفل )  -5
   21.88%   (  IRRمببل البل ب الباخلت )  -6
 
 

 

 

 

 

 

 



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 اآلالت والمعدات:
تشمل امنى اآلال  يالمببا  للمصاى، بلإلضلفل إلت تكللنف الشته يالتركنق المتبل ل بهذه 

 اآلال . كمل تشمل اثلث المكلتق ييال ل الا ل.
 اإلنشاءات والمباني: 

لمياقف الانلرا  يالخبمل ، يال تشمل تكلفل  تشمل المبلات يتهن ل المالتل الخلرانل المتلتل
 األرض افاهل.

 : السيارات
 تشمل امنى الانلرا  الماتخبمل لخبمل المشري  اياء انلرا  ركيق اي ا ل يخبمل .

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشمل مصلرنف ت يم الملكنل، تي نف يتبرنق البمللل، اختبلر يتشتنل المصاى، تكللنف 

 التارنبت، مصلرنف إعباب البراال ، ...الخ.اإلاتلج 
 رأس المال العامل: 

ينبرف براس الملل ال ي  للتشتنل )هي عبلرة عه األصيل الالرنل القصل االلتيامل  الالرنل. 
 .(المتيان شهير فت 3لفترة بيرة راس الملل يمتبلرف علنهل ق 

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
اعيا  مه فترة تشتنل المشري . ينت  ااتببال  للث ييال ل الا ل كل خمانت  ااتببال األث

 المببا  الر نانل تاق تبلنمل  ميرب الت انل. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

اايا  م امل علت عبب الاايا  لليصيل إلت متيان  10األربل  لمبة  تهي مامي  صلف 
 .فتراضتبل  الااينل خ ل عمر المشري  االاألر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
نبنت مببل البل ب الباخلت للمشري  مؤشرا لربتنل المشري  ببب األخذ فت االعتبلر ال نمل 
التللنل للتبف ل  الا بنل الياربة يتل  الصلبرة علت مب  البمر االفتراضت للمشري . يهي 

 بنل الصلبرة مى ال نمل مببل الخص  الذي تتبلبل عابه ال نمل التللنل لصلفت التبف ل  الا
 التللنل لصلفت التبف ل  الا بنل الياربة. 



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
نبنت مببل البل ب الباخلت لراس الملل مؤشرا لربتنل المشري  مه ياهل ا ر المالهمنه 

 بللمشري  )اصتلق راس الملل(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 
رة عه صلفت التبف ل  الا بنل لبل  متبب كاابل م ينل مه إامللت االاتثملر، ينختلف هي عبل

 مه عل  آلخر ألاي ال نوخذ فت االعتبلر تيقن  التبف ل  الا بنل.
 :(NPVصافي القيمة الحالية) 

هي الفرم بنه ال نمل التللنل للتبف ل  الا بنل الياربة يال نمل التللنل للتبف ل  الا بنل الصلبرة 
خ ل البمر االفتراضت للمشري . يتتاق علت االس مببل خص  نبكس ابر الفل بة علت 

 ال ريض نينلل األال المبميل بي فت المان ل. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 قتصلب الينات.نضنفهل المشري  لمكيال  اال تتهت ال نمل ال
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

هت الفترة )ينببر عاهل بببب الاايا ( ال يمل الاتبلبة التكللنف االاتثملرنل للمشري  مه 
 صلفت تبف لتي الا بنل. يتتاق هذه الفترة مه ببانل التشتنل للمشري . 

 


