
 ملخص
الفرص االستثمارية المتاحة

بغرفة أبها







رقم الصفحةالفرصة
القطاع الصناعي

٤الفرصة (١): مصنع إلنتاج الزجاج المسطح
٤الفرصة (٢): مصنع إلنتاج عسل النحل

٥الفرصة (٣): شركة للصناعات الدوائية المتطورة والمتخصصة قائمة على تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
٦الفرصة (٤): مصنع إلنتاج مادة الجيالتين الصناعي والغذائي
٦الفرصة (٥): مصنع لتجهيز وحفظ وتعليب وتدخين األسماك

٧الفرصة (٦): مصنع إلنتاج األدوية البيطرية
٨الفرصة (٧): مصنع إلنتاج السجاد اليدوي

٨الفرصة (٨): مصنع إلنتاج العطور ومستحضرات التجميل
٩الفرصة (٩): مصنع إلنتاج المالبس النسائية الجاهزة

٩الفرصة (١٠): مصنع إلنتاج العبوات الزجاجية للمنتجات الغذائية واألدوية
١٠الفرصة (١١): مصنع إلنتاج المخصبات والمبيدات الحيوية

١٠الفرصة (١٢): مصنع إلنتاج شرائح السالمون المدخنة
١١الفرصة (١٣): مصنع إلنتاج مصنع منتجات البطاطس المجمدة

١٢الفرصة (١٤): مصنع لفالتر السيارات
١٢الفرصة (١٥): مصنع إلنتاج أنابيب بالستيكية

١٣الفرصة (١٦): مصنع إلنتاج اكسسوارات الحمامات
١٣الفرصة (١٧): مصنع معالجة وتدوير مخلفات الورق
١٤الفرصة (١٨): مصنع إلعادة تدوير زيوت السيارات

١٤الفرصة (١٩): مصنع منظفات صناعية

قائمة المحتويات
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رقم الصفحةالفرصة
١٥الفرصة (٢٠): مصنع إلنتاج ورنيش األحذية

١٥الفرصة (٢١): مصنع إلنتاج إكسسوارات نسائية من المعدن أو البالستيك
١٦الفرصة (٢٢): مصنع إلنتاج أدوات الدهانات

١٦الفرصة (٢٣): مصنع إلنتاج أكياس البولى إيثيلين
١٧الفرصة (٢٤): مصنع إلنتاج الخضروات المجمدة

١٧الفرصة (٢٥): مصنع إلنتاج مسامير صلب
١٨الفرصة (٢٦): مصنع لتدوير خامات البالستيك

١٨الفرصة (٢٧): مصنع كرتون مضلع
١٩الفرصة (٢٨): مصنع إلعادة تدوير عبوات األلمونيوم

١٩الفرصة (٢٩): مصنع إلنتاج األثاث المدرسي والمكاتب الخشبية
٢٠الفرصة (٣٠): مصنع إلنتاج الثلج

٢٠الفرصة (٣١): مصنع إلنتاج البسكويت
٢١الفرصة (٣٢): مصنع إلنتاج صلصة الطماطم والكاتشاب

٢١الفرصة (٣٣): مصنع إلنتاج علب العدادات من الفايبرجالس المقوى
٢٢الفرصة (٣٤): مصنع إلنتاج مفروشات األطفال

القطاع الصحي
٢٤الفرصة (٣٥): مستشفى أهلي شامل جميع التخصصات
٢٥الفرصة (٣٦): مركز تخصصي لعالج العقم وتأخر االنجاب

٢٥الفرصة (٣٧): مركز لالستجمام واالستشفاء البيئي
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رقم الصفحةالفرصة
قطاع السياحة والترفيه

٢٧الفرصة (٣٨): منتجع سياحي صحراوي بمدينة محايل
٢٧الفرصة (٣٩): مدينة مالهي مغطاه لأللعاب المائية والثلجية

٢٨الفرصة (٤٠): مجمع مطاعم وكافيهات متميز للماركات العالمية
٢٨الفرصة (٤١): إنشاء مالهي حديثة

٢٩الفرصة (٤٢): شركة إلدارة الشقق الفندقية
٢٩الفرصة (٤٣): إنشاء نادي صحي نسائي

٣٠الفرصة (٤٤): إنشاء نادي غوص
٣٠الفرصة (٤٥): إنشاء مخيم جبلي
٣١الفرصة (٤٦): إنشاء مركز معارض

قطاع التعليم والتدريب
٣٣الفرصة (٤٧): مدرسة دولية بمناهج عالمية (ابتدائي- متوسط- ثانوي)

٣٣الفرصة (٤٨): مركز لعالج ورعاية وتأهيل المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة
٣٤الفرصة (٤٩): مركز لعالج صعوبات النطق والتخاطب والتوحد وفرط الحركة

٣٤الفرصة (٥٠): مركز تدريب نسائي
القطاع الزراعي

٣٦الفرصة (٥١): مزرعة سمكية بساحل منطقة عسير
٣٦الفرصة (٥٢): مركز لتجهيز ونقل األسماك

قطاع التعدين
٣٨الفرصة (٥٣): مشروع محجر ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت

قائمة المحتويات
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القطاع 
الصناعي



الفرصة (١): مصنع إلنتاج الزجاج المسطح

كبيرحجم المشروع

١٦٢الفرص الوظيفية الموفرة

١٢٤ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

مليون متر مربع سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ارتفاع معدالت الطلب على منتجات الزجاج المسطح.

 توافر المواد الخام من رمل السيليكا بالمملكة.
 النمو المحلي والعالمي السريع في صناعة الزجاج بصفة عامة 

والمسطح بصفة خاصة.
 النمو الملحوظ في مشاريع البنية التحتية بدول الخليج وكذلك أعمال 

التشييد والبناء مما يزيد الطلب على منتجات الزجاج المسطح.
 توافر األيدي العاملة بمنطقة عسير.

 ارتفاع صادرات المملكة من الزجاج المسطح.

٣٦ مليون ريالصافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٠٪العائد على االستثمار
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الفرصة (٢): مصنع إلنتاج عسل النحل

متوسطحجم المشروع

١١٣الفرص الوظيفية الموفرة

٢٧ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٥٠٠ طن سونياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ارتفاع معدالت الطلب على منتجات العسل.

 ارتفاع الواردات في ظل عدم كفاية االنتاج المحلي.
 تميز منطقة عسير بميزات مالئمة لتربية النحل وانتاج عسل ذو جودة 

مرتفعة.

١٦ مليون ريالصافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٦٪العائد على االستثمار
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الفرصة (٣): شركة للصناعات الدوائية المتطورة والمتخصصة قائمة على تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

كبيرحجم المشروع
٣٧٠الفرص الوظيفية الموفرة

٤٠٠ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

الطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

أدوية التقنية الحيوية: ٢٫٩ مليون وحدة سنويا
أدوية مضادة لألورام: ٢٫٩ مليون وحدة سنويا

أدوية هرمونية: ٢٫٥ مليون وحدة سنويا
مضادات حيوية: ٢٫٥ مليون وحدة سنويا

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 انخفاض االنتاج المحلي واالعتماد على االستيراد بنسبة تفوق ٨٠٪ من االستهالك.

 اهتمام المملكة بالقطاع الصحي وتشجيع االستثمار فيه.
 التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية.

 زيادة معدالت النمو السكاني.
 تشجيع الحكومة لشراء األدوية المحلية.

 ارتفاع االنفاق الحكومي على القطاع الصحي.
 وجود فرص تصديرية واعدة.

 ارتفاع نسب التغطية من التأمين الصحي سنويا، مما يعني ارتفاع استهالك الدواء 
لظهور فئات جديدة من المستهلكين.

١٦٠ مليون ريالصافي القيمة الحالية للمشروع
(IRR) ٢٦٪العائد على االستثمار
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الفرصة (٤): مصنع إلنتاج مادة الجيالتين الصناعي والغذائي

متوسطحجم المشروع

٥٣الفرص الوظيفية الموفرة

٨ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٣٥٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ضعف االنتاج المحلي من مادة الجيالتين بمختلف أنواعها.

 ارتفاع معدل الواردات من المادة.
 توافر المواد الخام األولية.

 تكامل الصناعة مع صناعات أخرى رائدة مثل األغذية والصناعات 
الدوائية.

 توافر األيدي العاملة بمنطقة عسير.

٢ مليون ريالصافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٨٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (٥): مصنع لتجهيز وحفظ وتعليب وتدخين األسماك

متوسطحجم المشروع

٨٨الفرص الوظيفية الموفرة

٣٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٣٠٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ارتفاع معدالت الطلب على األسماط المعلبة.

 تتمتع منطقة عسير ببيئة جيدة تصلح لالستزراع السمكي، وذلك من 
حيث المناخ والموقع وتوافر األراضي ومياه االستزراع، ومصادر الطاقة 

والبنية األساسية.
 توافر األيدي العاملة بمنطقة عسير.

 اهتمام الدولة بتطوير ساحل المنطقة ومن ثم وجود فرص لدعم مثل 
تلك المشروعات.

 ارتفاع معدالت الواردات من األسماك المعلبة.

١٨ مليون ريالصافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٧٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (٦): مصنع إلنتاج األدوية البيطرية

متوسطحجم المشروع

٦٥الفرص الوظيفية الموفرة

٢١ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٥٠٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ارتفاع االستهالك المحلي من االدوية البيطرية وإضافات األعالف ومركزاتها.

 انخفاض معدالت االنتاج المحلي واالعتماد على االستيراد.
 زيادة الطلب على األدوية البيطرية المصاحبة للزيادة في حجم الثروة الحيوانية 

والداجنة في المملكة عامة ومنطقة عسير على وجه الخصوص.
 ارتفاع استهالك المملكة من اللحوم الحمراء والبيضاء األمر الذي يزيد من 

الطلب على المواشي والدواجن ومن ثم زيادة الطلب على األدوية البيطرية.
 امكانية فتح أسواق في كافة مناطق المملكة ودول الخليج العربي.

 انخفاض المنافسة في هذا النشاط بالمملكة ومنطقة عسير.

٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٧٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (٧): مصنع إلنتاج السجاد اليدوي

صغيرحجم المشروع

٣٠الفرص الوظيفية الموفرة

٣ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٠٠٠ متر مربع سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ارتفاع القدرة الشرائية للسعوديين السيما على األثاث المنزلي.

 النمو المتزايد لحجم الطلب على السجاد اليدوي.
 ضعف االنتاج المحلي من السجاد اليدوي واالعتماد على الواردات.

 ضعف مستوى المنافسة المحلية.
 وجود فرص تصديرية واعدة.

 توافر األيدي العاملة بمنطقة عسير.

١ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٧٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (٨): مصنع إلنتاج العطور ومستحضرات التجميل

صغيرحجم المشروع

٤٦الفرص الوظيفية الموفرة

٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٥٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ارتفاع الطلب على مستحضرات التجميل والعطور.

 تعتبر المملكة أكثر دول الخليج انفاقا على المستحضرات التجميلية 
والعطور.

 زيادة أعداد المراكز التجارية.
 توافر األيدي العاملة بمنطقة عسير.

٢ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٩٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (٩): مصنع إلنتاج المالبس النسائية الجاهزة

صغيرحجم المشروع

١١٠الفرص الوظيفية الموفرة

٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٥٠ ألف وحدة سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 الزيادة في الطلب على المالبس النسائية.

 ارتفاع الواردات من المالبس النسائية.
 ارتفاع معدالت االستثمار في المالبس النسائية بالمملكة.

 زيادة أعداد المراكز التجارية.
 ضعف المعروض الحالي من المالبس النسائية المصنعة محليا.

 توافر األيدي العاملة بمنطقة عسير.

٢٫٢ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٣٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (١٠): مصنع إلنتاج العبوات الزجاجية للمنتجات الغذائية واألدوية

متوسطحجم المشروع

٢٧٠الفرص الوظيفية الموفرة

٥٨ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٦٠ ألف طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 افتقار منطقة عسير لمثل تلك المصانع.

 ارتفاع معدل الواردات للعبوات الزجاجية.
 نمو الطلب المحلي والعالمي على العبوات الزجاجية.

٢٠ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٢٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (١١): مصنع إلنتاج المخصبات والمبيدات الحيوية

متوسطحجم المشروع

٣٠الفرص الوظيفية الموفرة

١٨ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٠ آالف طن أسمدة، و٧٠٠ طن مبيدات حيوية سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 زيادة إنتاجية األراضي الزراعية.

 تخفيض تكلفة األسمدة المستخدمة.
 تخفيض تكلفة مكافحة اآلفات الزراعية.

 تخفيض كميات المياه المستخدمة في الري.
 زيادة التسويق الزراعي خارج المملكة بتحسين صفات الثمار (طبيعيا 
وحيويا) ومطابقة الشروط االستيرادية التي تفرضها معظم دول العالم.

٦ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٣٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (١٢): مصنع إلنتاج شرائح السالمون المدخنة

متوسطحجم المشروع

٢٥الفرص الوظيفية الموفرة

٩ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١١٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 افتقار منطقة عسير لمثل تلك المصانع.

 ارتفاع معدل الواردات لهذا النوع من االسماك.
 وجود فرص للتصدير إلى دول الجوار.

٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٩٪العائد الداخلي على االستثمار



20

الفرصة (١٣): مصنع إلنتاج مصنع منتجات البطاطس المجمدة

متوسطحجم المشروع

١٨٠الفرص الوظيفية الموفرة

٥٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٠ ألف طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 االستهالك المتزايد من البطاطس نصف المقلية المجمدة، والجافة 

محليا وعالميا.
 افتقار المنطقة لمثل هذا النوع من المصانع.

 وجود فرص تصديرية.
 الجو المعتدل بمنطقة عسير يساعد على تخفيض تكلفة تخزين 

البطاطس الخام، والمنتجات النهائية في ظروف جوية جيدة.
 نمو القطاع السياحي في منطقة عسير، األمر الذي يزداد معه الطلب 

على هذه النوعيات من البطاطس.
 توافر األيدي العاملة.

٢٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٨٪العائد الداخلي على االستثمار



21

الفرصة (١٤): مصنع لفالتر السيارات

صغيرحجم المشروع

٨٩الفرص الوظيفية الموفرة

١١ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٫٢ مليون فلتر زيت، و٣٠٠ ألف فلتر هواءالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 عدم توافر مثل تلك المصانع بمنطقة عسير.

 ارتفاع واردات المملكة من الفالتر.
 ارتفاع معدالت االستهالك السيما بعد السماح لقيادة المرأة للسيارات.

٤ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٢٪العائد الداخلي على االستثمار



22

الفرصة (١٥): مصنع إلنتاج أنابيب بالستيكية

صغيرحجم المشروع

٢٥الفرص الوظيفية الموفرة

٦ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٦٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 نمو قطاع البناء والتشييد بالمملكة ينعكس بدوره على الصناعات 

المرتبطة بهذا القطاع والمغذية له والتي من بينها شبكة 
المرافق(الصرف الصحي) والتي تعتمد على األنابيب البالستيكية.

 وجود فرص تصديرية لدول الخليج.
 عدم وجود مشروعات مماثلة بالمنطقة..

 ارتفاع معدالت االستهالك.

٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٨٪العائد الداخلي على االستثمار



23

الفرصة (١٦): مصنع إلنتاج اكسسوارات الحمامات

صغيرحجم المشروع

٢٠الفرص الوظيفية الموفرة

٣ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 نمو قطاع البناء والتشييد واالحتياج المستمر لمنتجات المشروع في 

المباني الجديدة، وألغراض اإلحالل. 
 توفر خامات التصنيع محليا.

 ال يوجد مصانع مماثلة بالمنطقة.

١٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢١٪العائد الداخلي على االستثمار



24

الفرصة (١٧): مصنع معالجة وتدوير مخلفات الورق

صغيرحجم المشروع

٦٢الفرص الوظيفية الموفرة

٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٥٠٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 االرتباط بين صناعة الورق والعديد من الصناعات مثل الطباعة 

والتعبئة والتغليف وغيرها حيث يمثل الورق المادة الخام الرئيسية لهذه 
الصناعات. 

 ارتفاع معدالت استهالك الورق.
 عدم وجود مشروعات مماثلة بالمنطقة..

 ارتفاع معدالت االستهالك السيما بعد السماح لقيادة المرأة للسيارات.

٢٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٠٪العائد الداخلي على االستثمار



25

الفرصة (١٨): مصنع إلعادة تدوير زيوت السيارات

صغيرحجم المشروع

١٥الفرص الوظيفية الموفرة

٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٥٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 توفر خامات التصنيع محليا.

 عدم وجود مشروعات مماثلة بالمنطقة..
 ارتفاع معدالت االستهالك السيما بعد السماح لقيادة المرأة للسيارات.

١٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٢٪العائد الداخلي على االستثمار



26

الفرصة (١٩): مصنع منظفات صناعية

صغيرحجم المشروع

٣٥الفرص الوظيفية الموفرة

٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٠٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 زيادة معدالت االستثمار في الصناعات الكيماوية مع زيادة وتنوع 

منتجاتها 
 وجود فرص تصديرية لدول الخليج.

 عدم وجود مشروعات مماثلة بالمنطقة..
 ارتفاع معدالت االستهالك.

٢٫٨ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٠٪العائد الداخلي على االستثمار



27

الفرصة (٢٠): مصنع إلنتاج ورنيش األحذية

صغيرحجم المشروع

٢١الفرص الوظيفية الموفرة

٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٦٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب على منتجات المشروع.

 بساطة التكنولوجيا المستخدمة وسهولة استيعابها.
 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.

 اإلحالل محل الواردات.

١٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٩٪العائد الداخلي على االستثمار



28

الفرصة (٢١): مصنع إلنتاج إكسسوارات نسائية من المعدن أو البالستيك

صغيرحجم المشروع

٢٤الفرص الوظيفية الموفرة

٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

الطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية
اسورة: ١٢ ألف درزن سنويا

حلق: ٢٤ ألف درزن سنويا 
بروش مقلد: ٢٤٠٠ درزن سنويا

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

١٫٢ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢١٪العائد الداخلي على االستثمار



29

الفرصة (٢٢): مصنع إلنتاج أدوات الدهانات

صغيرحجم المشروع

٢٦الفرص الوظيفية الموفرة

٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٤٠٠٠ وحدة سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٨٪العائد الداخلي على االستثمار



30

الفرصة (٢٣): مصنع إلنتاج أكياس البولى إيثيلين

صغيرحجم المشروع

٢١الفرص الوظيفية الموفرة

٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٤٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

١٫١ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٥٫٥٪العائد الداخلي على االستثمار



31

الفرصة (٢٤): مصنع إلنتاج الخضروات المجمدة

صغيرحجم المشروع

٤٦الفرص الوظيفية الموفرة

٦ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٠٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

٢٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٠٪العائد الداخلي على االستثمار



32

الفرصة (٢٥): مصنع إلنتاج مسامير صلب

صغيرحجم المشروع

١٨الفرص الوظيفية الموفرة

٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٧٠ ألف علبة سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

١٫١ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٩٪العائد الداخلي على االستثمار



33

الفرصة (٢٦): مصنع لتدوير خامات البالستيك

صغيرحجم المشروع

٢١الفرص الوظيفية الموفرة

٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٥٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

١٫١ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٦٪العائد الداخلي على االستثمار



34

الفرصة (٢٧): مصنع كرتون مضلع

صغيرحجم المشروع

٢٨الفرص الوظيفية الموفرة

٧ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

الطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية
٥٫١ مليون كرتونة مقاسات مختلفة منها ٣٫٤ مليون كرتونة مقاس 

صغير، ١٫٣ مليون كرتونة مقاس متوسط، ٣١٣ ألف كرتونة مقاس كبير.

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

٢٫٧ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٤٪العائد الداخلي على االستثمار



35

الفرصة (٢٨): مصنع إلعادة تدوير عبوات األلمونيوم

صغيرحجم المشروع

٢١الفرص الوظيفية الموفرة

٣ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٧٥٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

١٫٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٥٪العائد الداخلي على االستثمار



36

الفرصة (٢٩): مصنع إلنتاج األثاث المدرسي والمكاتب الخشبية

صغيرحجم المشروع

٢٥الفرص الوظيفية الموفرة

٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٥ ألف مكتب وكرسي سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 اإلحالل محل الواردات.

١ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٦٪العائد الداخلي على االستثمار



37

الفرصة (٣٠): مصنع إلنتاج الثلج

صغيرحجم المشروع

٢٩الفرص الوظيفية الموفرة

٣ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٢ ألف طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 تزايد المشروعات المستهلكة للثلج.

١٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٧٪العائد الداخلي على االستثمار



38

الفرصة (٣١): مصنع إلنتاج البسكويت

صغيرحجم المشروع

٢٢الفرص الوظيفية الموفرة

٣ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٤٠٠ ألف علبة بسكويت سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 االحالل محل الواردات.

١٫٦ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٩٪العائد الداخلي على االستثمار



39

الفرصة (٣٢): مصنع إلنتاج صلصة الطماطم والكاتشاب

صغيرحجم المشروع

١٩الفرص الوظيفية الموفرة

٢ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٢٠ طن صلصة طماطم – ٨٠ طن كاتشب  سنويًا  الطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 االحالل محل الواردات.

١٫١ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٦٪العائد الداخلي على االستثمار



40

الفرصة (٣٣): مصنع إلنتاج علب العدادات من الفايبرجالس المقوى

صغيرحجم المشروع

٣٧الفرص الوظيفية الموفرة

٤ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٥٤٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 االحالل محل الواردات.

٢٫٨ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣١٪العائد الداخلي على االستثمار



41

الفرصة (٣٤): مصنع إلنتاج مفروشات األطفال

صغيرحجم المشروع

٥٩الفرص الوظيفية الموفرة

٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٣٠٠ ألف طقم مالية – ٦٠ ألف ستارة مطرزة – ١٥٠ ألف فوطة أطفالالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 وجود طلب متزايد على منتجات المشروع.

 عدم وجود مصانع مماثلة بالمنطقة تكفى لتغطية الطلب.
 االحالل محل الواردات.
 توافر األيدي العاملة.

٢٫٤ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٣٪العائد الداخلي على االستثمار



القطاع 
الصحي



43

الفرصة (٣٥): مستشفى أهلي شامل جميع التخصصات

كبيرحجم المشروع

٤٦٦الفرص الوظيفية الموفرة

١٣٨ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٥٠ سريرالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 زيادة الطلب على الخدمات الصحية بالمنطقة.

 انخفاض عدد األسرة العالجية المتاحة بالمنطقة.
 قلة عدد المستشفيات األهلية بمنطقة عسير.

 ندرة بعض التخصصات الطبية.
 وجود تسهيالت وحوافز استثمارية لجذب االستثمار في القطاع الطبي 

للمنطقة.
 دعم الدولة للقطاع الطبي بالمنطقة.

١٣٤ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٦٪العائد الداخلي على االستثمار



44

الفرصة (٣٦): مركز تخصصي لعالج العقم وتأخر االنجاب

متوسطحجم المشروع

٥٥الفرص الوظيفية الموفرة

٢٤ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٩٫٢ ألف حالة سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 افتقار منطقة عسير لمثل هذا النوع من المراكز.
 ارتفاع معدالت الزواج بالمملكة ومنطقة عسير.

 ارتفاع معدالت تأخر االنجاب والعقم بالمملكة والمنطقة.

١٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٢٪العائد الداخلي على االستثمار



45

الفرصة (٣٧): مركز لالستجمام واالستشفاء البيئي

متوسطحجم المشروع

٦٠الفرص الوظيفية الموفرة

١٧ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٤ ألف زائر سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 توافر عين كبريتية حارة بمنطقة عسير.

 تميز وتنوع الطبيعة المناخية لمنطقة عسير والتي تساعد على 
االستجمام على مدار العام.
 ضعف المنافسة المتوقعة.

 وجود فرص تسويقية في مناطق المملكة ودول الخليج.
 ارتفاع شريحة المستهدفين من مواطنين وسائحين.

٥٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٥٪العائد الداخلي على االستثمار



46

قطاع 
السياحة 
والترفيه



47

الفرصة (٣٨): منتجع سياحي صحراوي بمدينة محايل

كبيرحجم المشروع

١٦٠الفرص الوظيفية الموفرة

٩٠ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٠٠ وحدة فندقيةالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ارتفاع عدد السكان بالمملكة ومنطقة عسير.

 ارتفاع عدد الرحالت السياحية للمنطقة.
 افتقار المنطقة لمنتجعات سياحية صحراوية.

 قلة عدد المشروعات السياحية بالمنطقة.
 نجاح مثل تلك المشروعات في المناطق الشبيهة.

 زيادة االقبال السياحي على مدينة محايل.

٣٠ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٧٪العائد الداخلي على االستثمار



48

الفرصة (٣٩): مدينة مالهي مغطاه لأللعاب المائية والثلجية

متوسطحجم المشروع

٢٠١الفرص الوظيفية الموفرة

٣٠ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٥٠٠ زائر يومياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 افتقار منطقة عسير لمثل هذا النوع من المشروعات.

 ارتفاع عدد الرحالت السياحية للمنطقة.
 قلة عدد المشروعات السياحية بالمنطقة.

 نجاح مثل تلك المشروعات في المناطق الشبيهة.
 زيادة االقبال السياحي على المنطقة.

١٤ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣١٪العائد الداخلي على االستثمار



49

الفرصة (٤٠): مجمع مطاعم وكافيهات متميز للماركات العالمية

متوسطحجم المشروع

٣٥الفرص الوظيفية الموفرة

٣٠ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

تأجير ٤٠٠٠ متر مربع سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 افتقار منطقة عسير لمثل هذا النوع من المشروعات.

 ارتفاع عدد الرحالت السياحية للمنطقة.
 قلة عدد المشروعات السياحية بالمنطقة.

 زيادة االقبال السياحي على المنطقة.

١٤ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢١٪العائد الداخلي على االستثمار



50

الفرصة (٤١): إنشاء مالهي حديثة

متوسطحجم المشروع

٦٧الفرص الوظيفية الموفرة

٥٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٤ لعبة كبيرة بسعة ١٨٠ فرد + ١٥ لعبة إلكترونية متنوعة.   الطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 قلة المشروعات الشبيهة في المنطقة.
 ارتفاع عدد الرحالت السياحية للمنطقة.

 زيادة االقبال السياحي على المنطقة.
 ارتفاع معدالت النمو السكاني ومن ثم ارتفاع الطلب على الترفيه.

٢٠ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٤٪العائد الداخلي على االستثمار



51

الفرصة (٤٢): شركة إلدارة الشقق الفندقية

صغيرحجم المشروع

٢٩الفرص الوظيفية الموفرة

٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

إدارة ٦٠٠ وحدة فندقيةالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ارتفاع نسب االشغال بالشقق الفندقية مقارنة بالفنادق.

 ضعف المستوى الحالي للخدمات المقدمة بالشقق الفندقية.
 افتقار منطقة عسير لمثل هذا النوع من المشروعات.

 ارتفاع عدد الرحالت السياحية للمنطقة.
 قلة عدد المشروعات السياحية بالمنطقة.

 زيادة االقبال السياحي على المنطقة.

٢٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٤٪العائد الداخلي على االستثمار



52

الفرصة (٤٣): إنشاء نادي صحي نسائي

صغيرحجم المشروع

١١الفرص الوظيفية الموفرة

٤ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٢٨٠ اشتراك سنوي - ٥٠ زيارة يومية.الطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 ندرة المراكز الشبيهة بالمنطقة.

 زيادة معدالت الطلب على مثل تلك الخدمات.

١٫٨ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٨٪العائد الداخلي على االستثمار



53

الفرصة (٤٤): إنشاء نادي غوص

صغيرحجم المشروع

٩الفرص الوظيفية الموفرة

٣ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

رحالت غوص لعدد ٣٠ فرد يوميا -حمام تدريب يتسع لخمسة أفراد يوميا.الطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 افتقار المنطقة للمراكز الشبيهة.

 ارتفاع عدد الرحالت السياحية للمنطقة.
 قلة عدد المشروعات السياحية بالمنطقة.

 زيادة االقبال السياحي على المنطقة.

١٫٨ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢١٪العائد الداخلي على االستثمار



54

الفرصة (٤٥): إنشاء مخيم جبلي

متوسطحجم المشروع

٥٦الفرص الوظيفية الموفرة

٢١ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٤٨ شاليه متعددة المساحات  الطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 تميز هذا النمط من منشآت اإليواء وزيادة االقبال عليه.

 افتقار المنطقة للمشروعات الشبيهة.
 ارتفاع عدد الرحالت السياحية للمنطقة.

 قلة عدد المشروعات السياحية بالمنطقة.
 زيادة االقبال السياحي على المنطقة.

٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٠٪العائد الداخلي على االستثمار



55

الفرصة (٤٦): إنشاء مركز معارض

متوسطحجم المشروع

٢٩الفرص الوظيفية الموفرة

٥٨ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

قاعة عرض رئيسية + ٢ قاعة عرض فرعية + ٢ قاعة اجتماعاتالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 تميز هذا النوع من السياحة (سياحة المعارض والمؤتمرات) وارتفاع 

الطلب عليه.
 قلة األماكن المتاحة لتلك الخدمات.

 ارتفاع عدد الرحالت السياحية للمنطقة.
 زيادة االقبال السياحي على المنطقة.

١٢ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٦٪العائد الداخلي على االستثمار



56

قطاع 
التعليم 
والتدريب



57

الفرصة (٤٧): مدرسة دولية بمناهج عالمية (ابتدائي- متوسط- ثانوي)

متوسطحجم المشروع

١٢٤الفرص الوظيفية الموفرة

٢٣ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٥٠ فصلالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 قلة أعداد المدارس الدولية بمنطقة عسير.

 زيادة االقبال والرغبة في التعليم الدولي.
 توجه العديد من الطالب لالبتعاث الخارجي في الجامعات العالمية مما 

يزيد من حاجاتهم في الحصول على تعليم أساسي دولي.
 تناسب أسعار المدارس الدولية مع الشريحة المستهدفة.

٧ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٩٪العائد الداخلي على االستثمار



58

الفرصة (٤٨): مركز لعالج ورعاية وتأهيل المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة

صغيرحجم المشروع

٢٩الفرص الوظيفية الموفرة

٣ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٢ ألف جلسة سنويا، و٩٠ مريض مقيم سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 عدم وجود مثل تلك المراكز في منطقة عسير.

 تشجيع وتحفيز ودعم الدولة لمثل تلك المشروعات.
 ارتفاع حجم الشريحة المستهدفة بمنطقة عسير.

 ضعف المنافسة المتوقعة.

٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٢٪العائد الداخلي على االستثمار



59

الفرصة (٤٩): مركز لعالج صعوبات النطق والتخاطب والتوحد وفرط الحركة

صغيرحجم المشروع

٣٢الفرص الوظيفية الموفرة

٤ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٦ آالف جلسة سنويا، و١٠٠ مريض مقيم سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 عدم وجود مثل تلك المراكز في منطقة عسير.

 تشجيع وتحفيز ودعم الدولة لمثل تلك المشروعات.
 ارتفاع حجم الشريحة المستهدفة بمنطقة عسير.

 ضعف المنافسة المتوقعة.

٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٥٪العائد الداخلي على االستثمار



60

الفرصة (٥٠): مركز تدريب نسائي

صغيرحجم المشروع

٥الفرص الوظيفية الموفرة

١٫٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

١٥٠ دورة كمبيوتر، و١٢٠ دورة مهنية سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 قلة وجود مثل تلك المراكز في منطقة عسير.

 تشجيع وتحفيز ودعم الدولة لمثل تلك المشروعات.
 ارتفاع حجم الشريحة المستهدفة بمنطقة عسير.

٠٫٥ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٣٪العائد الداخلي على االستثمار
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القطاع 
الزراعي
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الفرصة (٥١): مزرعة سمكية بساحل منطقة عسير

متوسطحجم المشروع

٧٤الفرص الوظيفية الموفرة

٢٧ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٣٠٠٠ طن سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 تمتع منطقة عسير ببيئة مناسبة لالستزراع السمكي.

 اطاللة المنطقة على ساحل البحر األحمر بطول ١٤٠ كيلومتر، ويبلغ 
طول الشواطئ الرملية المنبسطة حوالي ٦١ كيلومتر.

 وجود فجوة كمية بين العرض والطلب لألسماك تصل إلى حوالي ٢٠٠ 
ألف طن سنويا.

 دعم الدولة للمشروعات االستثمارية بساحل منطقة عسير.

١٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٣٥٪العائد الداخلي على االستثمار
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الفرصة (٥٢): مركز لتجهيز ونقل األسماك

صغيرحجم المشروع

٢٣الفرص الوظيفية الموفرة

١٠ ماليين ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٣٠٠٠ طن أسماك متنوعة - ٥٢٥ طن ربيان سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 اطاللة المنطقة على ساحل البحر األحمر بطول ١٤٠ كيلومتر، ويبلغ 

طول الشواطئ الرملية المنبسطة حوالي ٦١ كيلومتر.
 دعم الدولة للمشروعات االستثمارية بساحل منطقة عسير.

٣ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ١٧٪العائد الداخلي على االستثمار
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قطاع 
التعدين
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الفرصة (٥٣): مشروع محجر ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت

متوسطحجم المشروع

٦٠الفرص الوظيفية الموفرة

٨٥ مليون ريال سعوديالتكلفة االستثمارية المقدرة

٥٠٠ ألف متر مربع من الرخام والجرانيت سنوياالطاقة اإلنتاجية/ التشغيلية

مبررات إقامة المشروع
وأهم مؤشرات العرض والطلب

وجود فرص تسويقية متميزة لتوافر العوامل التالية:
 استغالل محاجر الرخام والجرانيت المتوافرة بجبال عسير.

 توافر حوافز حقيقة تفتح المجال أمام استغالل الخامات التعدينية (غير 
النفطية).

 زيادة الطلب على الرخام والجرانيت نتيجة التوسع في مشروعات 
التطوير العمراني بالمملكة.

 توافر األيدي العاملة.
 إمكانية التصدير للخارج تلبية للطلب المتزايد على الرخام المنتج من 

منطقة الشرق األوسط.

٢٢ مليون ريال صافي القيمة الحالية للمشروع

(IRR) ٢٣٪العائد الداخلي على االستثمار
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الدراسات الخاصة بالفرص المذكورة متاحة لدى مركز البحوث  تنويه (١): 
والدراسات االقتصادية والمعلومات بغرفة أبها.

يرجى العلم بأن الدراسات المتاحة هي دراسات أولية تمهيدية  تنويه (٢): 
وليست دراسات جدوى تفصيلية بالمفهوم الفني.

السيما  للنتائج  تقييم  وإعادة  تحديث  إلى  الدراسات  تحتاج  تنويه (٣): 
الرغم  وعلى  مؤخرا.  المملكة  شهدتها  التي  التغيرات  مع 
للفرص  جيدة  أولية  صورة  الدراسات  تلك  تعطي  ذلك،  من 

المذكورة.
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إعداد:
مركز البحوث والدراسات 
االقتصادية والمعلومات

يوليو ٢٠١٨
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