
       
 

 مدينة ترفيهية بمدينة جيزان إقامة عمشرو 
 (وصف )المشروع أواًل:

مدينة ترفيهية على أحدى قطع األراضرررررررر  المتاحة لفيررررررررت  ار ف   إقامةتتلخص فكرة المشررررررررر   ف  
بحيث يعطى المشررر   فر ررة ألاز  ازان من المنيمين  الزا رين بنضررا  أمتع األ قاد  أيررعداا   يزان،مدينة 

 كما يضيف لز ار المنطنة ف  الم ايم اليياحية فر ة لفيتمتا   المرح 
 

 المشروع  إقامةثانيًا: مبررات 
إضافة إلى زيادة فرص  ،المشر   يعمز على  ذب  تش يع اليياحة فإننظرا لطبيعة منطنة  ازان اليياحية 

 ب يزانمشرر   المدينة الترفيهية  فإنلذل  . العمز ليركانها نااي  عن  ذب ايرتاماراد أخرى ب انب المشرر  
 :يعمز على

 ت فير أماكن للترفيه للز ار  المنيمين. -1
 فر ة متن عة.   44ت فير فرص عمز  ديدة ف  حد د  -2
 

 ثالثًا: مكونات المشروع
 :منيتك ن المشر   

 .منطنة العاب كبار ميكانيكية 
  الة مغلنة تحت ى على العاب كبار الكتر نية إضافة إلى العاب أطفاز   غار ميكانيكية  الكتر نية 

 من عة.
 :مطعم  منهى 
 .العديد من األكشا  المنتشرة ف  الم قع 
 .مياحاد خضرا   ممراد مشاه 
 . م لى  د راد مياه للر از  النيا 
  الم قع م اقف لليياراد  بنية الخدماد المياندة للمشر   من غرف م لداد كما ييخ ص  ز  من

  خزاناد أرضية  يكن للعاملين.
 



       
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
منطنة الك رنيش   على ميرررررراحة تندر بخميررررررة عشررررررر ألف  ينام المشررررررر   على أرج ميررررررت  رة  ف 

، ينام عليها مبان  تبلغ ميرررررررطحاد بنا ها %50( متر مربع، حيث تبلغ الميررررررراحة الميرررررررتغلة منها 15.000)
( لاير  ذلر  بعنرد إي رار لمردة 30.000ن ألف  )ي،  قردر ايي رار اليررررررررررررررن   بافاا  مربعر ا  ( متر 4.875ح ال  )

 ( ينة.25)

 
 كاليف االستثمارية للمشروع خامسًا: الت

 لاير م زعة على النح  التال : 19.873.000رأس الماز الاابد  للمشر   بمبلغ يندر إ مال  
 النسبة )%( القيمة البيان م
نشا اد  ت هيزاد 1  21.91 4.354.000 مبان   ا 
 68.17 13.548.000 أآلالد  معداد 2
 4.05 805.000 أااث  ت هيزاد 3
 1.06 210.000 ننز  انتناز يا ز  4
 2.38 473.000 احتياط  5
 2.43 483.000 م ر فاد ما قبز التشغيز 6

 100 19873.000 إجمالي رأس المال الثابت
 

 سادسًا: تكاليف التشغيل السنوية
 لاير م زعة على النح  التال : 3.345.000تندر التكاليف التشغيز الين ية للمشر   بمبلغ 

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 0.87 30 ايي ار 1
 13.13 451 الت مين 2
 26.20 900 الم اد الخام 3
 35.49 1219 الر اتب  األ  ر 4
 4.28 147 الكهربا   المياه  المحر قاد 5
 4.37 150 م ر فاد التي يق 6
 2.42 83 الم ر فاد ايدارية  العم مية 7
 13.25 455 م ر فاد ال يانة 8

 100 3.435 اإلجمالي
 



       
 

 الالزم للمشروع إجمالي رأس المال :سابعاً 
 :لاير م ز  على النح  التال  20.936.000يبلغ إ مال  رأس الماز الفزم للمشر   نح  

 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 94.92 19.873 رأس الماز الاابد 1
 5.08 1.063 رأس الماز العامز 2

 100 20.936 اإلجمالي
 

 المتوقعة للمشروع ثامنًا: اإليرادات
لاير  10.872.000اييراداد المت قعة اليرررن ية للمشرررر   ف  حالة العمز بالطاقة الن ررر ى  نح   تبلغ

  على النح  التال :
 النسبة )%( القيمة باأللف البيان م
 5.82 633 إيراداد الدخ ز  1
 16.31 1.773 إيراداد العاب األطفاز 2
 33.98 3.694 إيراداد العاب ال غار 3
 34.69 3.771 إيراداد العاب الكبار  4
 9.21 1.001 إيراداد أخرى )المطعم  المنهى( 5

 100 10.872 اإلجمالي
  

 : اآلثار اإليجابية المتوقعة للمشروعتاسعاً 
ييررررراعد المشرررررر   على  ذب مزيد من اليرررررياح للمنطنة كما ييررررراعد على    د مناطق ترفيه  للمنيمين  -1

 . الز ار ف  منطنة  ازان
من   عامف   ا  م ظف 44ييررررراعد المشرررررر   على تشرررررغيز الشرررررباب ف  منطنة  ازان حيث أنه ييرررررت عب   -2

 .التخ  اد المختلفة
محلى للمنطنة حيث أنه يعتبر من المشررررررررررر عاد اليررررررررررياحية يعد المشررررررررررر   إضررررررررررافة لمك ناد النات  ال -3

 الترفيهية  يياام ف  زيادة اليياحة الداخلية  الخار ية بالمنطنة.
 

 : المؤشرات المالية للمشروععاشراً 
 لاير 3.476.000   ( ANPاألرباح )  ف مت يط  ا -1



       
 

 16.60%  ( ROI معدز العا د على االيتامار )  -2
 شهر 11   ينة 4   ( PBPفترة ايترداد رأس الماز )  -3
 لاير 8.364.000   ( NPVالنيمة الحالية )  ف  ا -4
 لاير 8.358.000   ( Value Addedالنيمة المضافة )  -5
 18.31%   (  IRRمعدز العا د الداخل  )  -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 تعاريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل 
 

 والمعدات:اآلالت 
تشمز  ميع اآلالد  المعداد للم نع، بايضافة إلى تكاليف الشحن  التركيب المتعلنة بهذه 

 اآلالد. كما تشمز أااث المكاتب   يا ز الننز.
 اإلنشاءات والمباني: 

تشمز المبان   تهي ة المياحة الخار ية المتاحة لم اقف اليياراد  الخدماد،  ال تشمز تكلفة 
 األرج نفيها.

 : السيارات
 تشمز  ميع اليياراد الميتخدمة لخدمة المشر   ي ا  يياراد رك ب أ  ننز  خدماد.

 مصاريف ما قبل التشغيل:  
تشمز م اريف حن ق الملكية، ت ظيف  تدريب العمالة، اختبار  تشغيز الم نع، تكاليف 

 اينتاج الت ريب ، م اريف إعداد الدراياد، ...الخ.
 رأس المال العامل: 

 يعرف برأس الماز الفزم للتشغيز )ا  عبارة عن األ  ز ال ارية ناق ا االلتزاماد ال ارية. 
 .(المت يط شه ر ف  3لفترة د رة رأس الماز  متعارف عليها ب 

 : (اإلهالكات) استبدال األصول الثابتة
يتبداز أع ام من فترة تشغيز المشر  .  يتم ا ةيتم ايتبداز األااث   يا ز الننز كز خمي

 المعداد الر ييية حيب تعليماد م رد التننية. 
 (:ANPمتوسط صافى األرباح )

ين اد منيمة على عدد الين اد لل   ز إلى مت يط  10األرباح لمدة   ا  م م    اف 
 .فتراض باح الين ية خفز عمر المشر   االاألر 

 (:  IRRمعدل العائد الداخلي) 
يعط  معدز العا د الداخل  للمشر   مؤشرا لربحية المشر   بعد األخذ ف  االعتبار النيمة 
الحالية للتدفناد النندية ال اردة  تل  ال ادرة على مدى العمر االفتراض  للمشر  .  ا  
معدز الخ م الذ  تتعادز عنده النيمة الحالية ل اف  التدفناد النندية ال ادرة مع النيمة 

 ة ل اف  التدفناد النندية ال اردة. الحالي



       
 

 (: on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال)
يعط  معدز العا د الداخل  لرأس الماز مؤشرا لربحية المشر   من   هة نظر المياامين 

 بالمشر   )أ حاب رأس الماز(.
 (: ROI العائد على االستثمار ) 

عام محدد كنيبة م  ية من إ مال  االيتامار،  يختلف ا  عبارة عن  اف  التدفناد النندية ل
 من عام آلخر ألنه ال ي خذ ف  االعتبار ت قيد التدفناد النندية.

 :(NPVصافي القيمة الحالية) 
ا  الفرق بين النيمة الحالية للتدفناد النندية ال اردة  النيمة الحالية للتدفناد النندية ال ادرة 
خفز العمر االفتراض  للمشر  .  تحيب على أياس معدز خ م يعكس يعر الفا دة على 

 النر ج ط يلة األ ز المعم ز به ف  المنطنة. 
 : (Value Addedالقيمة المضافة ) 

 قت اد ال طن .يضيفها المشر   لمك ناد اال ت ا  النيمة ال
 : (Pay-Back Periodفترة االسترداد ) ؛

ا  الفترة ) يعبر عنها بعدد الين اد( الفزمة اليتعادة التكاليف االيتامارية للمشر   من 
  اف  تدفناته النندية.  تحيب اذه الفترة من بداية التشغيز للمشر  . 

 


