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مقدمة:

توفير  على  للعمل  بابها  الصناعية  التجارية  الغرفة  حرص  من  انطالقًا 

البيئة الصالحة لعمل رجال االعمال بكافة مؤسساته وقطاعاته المختلفة، 

أعمالهم  أداء  في  تعترضهم  معوقات  او  عقبات  أي  لتذليل  والسعي 

االستثمارية، وفي إطار سعيها بمسئولياتها الوطنية في خدمة االقتصاد 

الوطني، واالسهام بالنصيب الوافر في النهوض بخطط التنمية الشاملة 

لتحقيق األهداف والغايات المنشودة.

اقتصادية  بيئة  في  االستثماري  المناخ  تهيئة  على  الغرفة  من  وحرصًا 

الجدوى  دراســات  اعــداد  على  عملت  فقد  عسير،  منطقة  في  واعــدة 

لعام  المنطقة  في  المتاحة  االستثمارية  للفرص  األولية  االقتصادية 

2020م. ويتناول هذا الدليل ملخص عن هذه الفرص لتكون دليل ارشادي 

لرجال االعمال والمستثمرين.
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الفرصة االستثمارية رقم )1(

مشروع مدينة مالهي عالمية
17.941.000ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مدينة مالهي عالميةاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

35 موظفعدد العاملين:عدد العاملين:السياحيالقطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تقوم فكرة المشروع على إنشاء مدينة مالهي عالمية تجمع كل األلعاب الترفيهية في 
مكان واحد، بحيث تتضمن األلعاب الترفيهية المناسبة لكافة االعمار، حيث سيتواجد مكان 

لجميع العاب األطفال، ومكان أللعاب البلياردو والبوينج وأيضا صالة لأللعاب المائية وصالة 
لأللعاب االلكترونية، باإلضافة الى سلسلة من المطاعم والكفتيريات.

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

الطلب المتزايد على أماكن الترفيه.	 
رفع من المستوى السياحي واالستثماري بالمنطقة.	 
خلق فرص عمل ألبناء المنطقة.	 
تحقيق عائد اقتصادي مجزى ألصحاب المشروع.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

يوجد بمنطقة عسير العديد من مدن المالهي وأشهرها ما يوجد في مدينة ابها وما يكثر فيها 

الزيارة:

مالهي ديجتال الند الحكير    -منتزه الضباب -مالهي فآبي الند -مالهي الدلمون الند	 

مالهي قصر ابها -منتزه السالم	 

كما تعتبر المالهي الترفيهية في خميس مشيط أحد اهم معالم السياحة في خميس 

مشيط ومن أفضل المالهي الترفيهية التي يعمها الزوار

مدينة األلوان -مدينة العاب المخازن الكبرى -البنون الند -مالهي عالم صدوف -منتزه عسير 	 

جرين الند

الطلب: الطلب:  

واحد 	  مكان  في  األلعاب  كافة  تجمع  التي  سيما  ال  الترفيهية  المالهي  مدن  انخفاض 

ومناسبة لجميع فئات المجتمع.

زيادة الطلب على وسائل الترفيه.	 

مؤشرًا 	  يعتبر  خاص  بشكل  عسير  منطقة  وسكان  عام  بشكل  المملكة  سكان  عدد  نمو 

الرتفاع حجم السياحة الداخلية والتوقع باستمرار زيادتها ما يساهم في نمو الطلب على 

الخدمات السياحية الفندقية.
7.587.500 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة3.745.240 ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 4.11 سنة	 

متوسط الربح السنوي: 3.897.000 ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 8.275.000ريال	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 12.144.000 ريال	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 18.99  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة االستثمارية رقم )2(

مشروع فندق خمس نجوم
145.834.000 ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:فندق خمس نجوماسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

59 موظف عدد العاملين:عدد العاملين:السياحيالقطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تقوم فكرة المشروع على إنشاء فندق خمس نجوم يساهم في تغطية الطلب المتواصل 
على خدمات القطاع السياحي، بحيث يشمل على الدور األرضي وعشرون طابق باإلضافة 

الى الملحقات.                                                                                                    

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

الطلب المتزايد على خدمات القطاع السياحي.	 
الرفع من مستوى القطاع السياحي واالستثماري بالمنطقة.	 
خلق فرص عمل ألبناء المنطقة.	 
تحقيق عائد اقتصادي مجزى ألصحاب المشروع.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

يوجد في منطقة عسير فندقين من فئة خمسة نجوم، وفندقين فئة أربعة نجوم، وثالث فنادق 

فئة ثالثة نجوم، وثمانية فنادق فئة نجمتين، واثنا عشر فندق فئة نجمة واحدة.

الطلب: الطلب:  

انخفاض عدد الفنادق ال سيما فئة الخمس نجوم في منطقة عسير تعتبر ذات ميزة نسبية 	 

في السياحة.

مؤشرًا 	  يعتبر  خاص  بشكل  عسير  منطقة  وسكان  عام  بشكل  المملكة  سكان  عدد  نمو 

الرتفاع حجم السياحة الداخلية والتوقع باستمرار زيادتها ما يساهم في نمو الطلب على 

الخدمات السياحية الفندقية.

75.200.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة13.366.000 ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.08 سنة	 

متوسط الربح السنوي: 39.367.000ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 130.270.000 ريال	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 64.442.000 ريال	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 27.57  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة االستثمارية رقم )3(

مشروع مركز معارض ومؤتمرات
31.484.000  ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مركز معارض ومؤتمراتاسم المشروعاسم المشروع
منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

13  موظفعدد العاملين:عدد العاملين:السياحيالقطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تقوم فكرة المشروع على إنشاء مركز معارض ومؤتمرات يتكون من مركز مخصص إلقامة 
المعارض وقاعة لعقد المؤتمرات واالجتماعات الوطنية والمناسبات واالحتفاالت، حيث تعد 
سياحة المعارض والمؤتمرات من اهم األنماط السياحية الحديثة والتي شهدت نموًا كبيرًا 

حتى أصبح وجود قاعة مؤتمرات ومناطق للعرض من اهم عناصر التفضيل في الفنادق 
الكبرى في جميع انحاء العالم، لذلك فان المشروع سيسهم في تنمية وتطوير نمط 

سياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة عسير .

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

االتجاه نحو األنماط السياحة الحديثة في منطقة عسير.	 
تنمية وتطوير سياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة عسير.	 
الرفع من مستوى القطاع السياحي واالستثماري بالمنطقة.	 
خلق فرص عمل ألبناء المنطقة.	 
تحقيق عائد اقتصادي مجزى ألصحاب المشروع.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

الكافيين، 	  والدعم  باالهتمام  عسير  منطقة  في  والمؤتمرات  المعارض  سياحة  تحظى  لم 
حيث ال زال اهتمام القطاع السياحي منصبا على عدة أنماط تقليدية على الرغم من وجود 
سياحة  مجال  في  متميزة  مكانة  على  للحصول  عسير  منطقة  في  هائلة  وامكانيات  فرص 

المعارض والمؤتمرات.
معظم الشركات تعتمد بصورة كبيرة على إقامة معارض السلع والخدمات في قاعات صغيرة 	 

او في أماكن غير مجهزة.
تتركز معظم المعارض والمؤتمرات في المدن الكبيرة، اال ان تواجدها في باقي المدن قليل.	 
تنامي الدور النسائي في االستثمار في مجال تنظيم معارض أدوات التجميل واالكسسورات 	 

وبعض معارض األثاث وتنظيم المنازل واالعراس.

الطلب: الطلب:  

تعد درجة التطور التي يشهدها النظام االقتصادي واالجتماعي في المملكة من اهم 	 
عوامل المؤثرة في حجم الطلب على نشاط المعارض والمؤتمرات.

طريق 	  عن  الخارجي  بالعالم  واالتصال  االحتكاك  زيادة  في  والمؤتمرات تسهم  المعارض 
عرض أحدث تقنيات وابتكارات األنشطة التي يتم تنظيم الفعاليات ألجلها.

للسواح 	  جاذبة  سياحية  منطقة  باعتبارها  ومؤتمرات  معارض  لمركز  عسير  منطقة  حاجة 
العارضين  الستقبال  االستعدادات  ووجود  ومتنامي  كبير  اقتصادي  نشاط  وذات  والزائرين 

من جميع او معظم الشركات العارضة والمنظمة.

11.760.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة1.947.000 ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 4.05 سنة	 
متوسط الربح السنوي: 7.964.000 ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 20.696.000  ريال	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 19.679.000 ريال	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 22.46  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة االستثمارية رقم )4(

مشروع مدينة رياضية وترفيهية
242.078.125 ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:انشاء مدينة رياضية ترفيهيةاسم المشروعاسم المشروع
منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

12 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:الترفيهيالقطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

يتكون المشروع من صالة مغطاة تحتوي على ملعب كرة قدم ومالعب كرة سلة ويد 
وطائرة, ومنطقة أسواق مخصصة للمنتجات الرياضية, ونادي رماية, ونادي للفروسية, 
وصاالت للتزلج على الجليد, باإلضافة إلى منطقة مخصصة للسينما والمسارح والنوادي 

األدبية تحتوي على مجمع سينمات تعرض األفالم التسجيلية والوثائقية وأفالم لألطفال 
باإلضافة إلى مسرح مركزي للعروض المسرحية العالمية ونادي أدبي لألمسيات الشعرية, 
ومساحات تستخدم كفراغات ومسارات مشاة وساحات انتظار ومواقف سيارات ومسطحات 

خضراء وتبلغ المساحة اإلجمالية ألرض المدينة الرياضية الترفيهية 54.000 م2

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

الطلب المتزايد على خدمات القطاع الترفيهي.	 
تنمية القطاع الترفيهي واالستثماري بالمنطقة.	 
خلق فرص عمل ألبناء المنطقة.	 
تحقيق عائد اقتصادي مجزى ألصحاب المشروع.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

أصبحت السياحة في المملكة أحد القطاعات الناشئة ذات النمو السريع، وتمثل أحد المحاور 	 
الطبيعي  والتنوع  والتراثي  التاريخي  للمكنوز  واضافة   ،2030 المملكة  لرؤية  المهمة 

والثقافي في منطقة عسير.
تعول المملكة على زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي، حيث أعلن 	 

وزير السياحة في سبتمبر 2019 ان السياحة استقطبت استثمارات تقدر ب 115 مليار ريال حتى 
100 مليون زيارة سنويًا  2030 استقبال  وقت إطالق التأشيرة السياحية، ومتوقعا في عام 

لتكون المملكة وفق رؤية 2030ضمن أكثر 5 دول استقباال للسياح.
تعد منطقة عسير من أكثر مناطق المملكة جماال وتنوعًا في الموارد االقتصادية والطبيعية.	 
يعتبر النشاط السياحي في منطقة عسير من اهم االنشطة االقتصادية بها، نظرًا لما يمثله 	 

هذا القطاع من اتساع في جميع انحاء المنطقة، وتوفيره لعدد كبير من الوظائف واالعمال 
واالنشطة المرتبطة بالسياحة، وعليه فمنطقة عسير منطقة سياحية واعدة، لما تتوافر بها 

من مقومات ومعالم سياحية..

الطلب: الطلب:  

والتضاريس  المعتدل  بالمناخ  تتمتع  حيث  السياحة  في  نسبية  بميزة  عسير  منطقة  تتميز 
الزوار والسائحين  اليها  الطبيعية والموقع االستراتيجي وتعتبر منطقة جذب سياحي يأتي 
من جميع دول العالم. لذلك فان المشاريع السياحية والترفيهية تساهم بدور إيجابي في 
على  المتزايد  الطلب  لمواكبة  المشاريع  إقامة  أهمية  وتبرز  كما  السياحي،  القطاع  تنمية 
االنشطة السياحية في منطقة عسير وفي ظل التزايد السكاني المطرد في المملكة بصفة 
عامة وفي منطقة عسير بصفة خاصة، حيث أن الطلب على خدمات هذا المشروع يتأثر بعدة 
النمو المطرد في عدد السكان في المملكة، كذلك المساهمة في زيادة  عوامل أهمها 

الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الترفيه لكافة أفراده. .
61.200.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة11.464.500  ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 6.03 سنة	 
متوسط الربح السنوي: 36.790.000  ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 28.290.000   ريال	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 97.084.000  ريال	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 12.54  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة االستثمارية رقم )5(

مشروع منتجع سياحي عالجي
101.597.000  ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:انشاء منتجع سياحي عالجياسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

44 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:السياحيالقطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

المشروع عبارة عن إنشاء منتجع صحي وهو المكان الذي يضم األدوات والمعدات والبيئة 
المناسبة لغرض ممارسة الرياضة البدنية والتمتع بالسياحة الصحية واالستشفاء للمحافظة 

على الصحة واللياقة. وسيتم تصميم المنتجع بناء على الخدمات التي يقدمها والتي 
يتكون من التالي: فندق أربع نجوم، صالة للياقة البدنية، صالة خدمات استشفاء، صالة 

ترفيهية، مطاعم وكوفي شوب، مساحات خضراء، مواقف للسيارات

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

الطلب المتزايد على خدمات القطاع السياحي والترفيهي.	 
تنمية القطاع السياحي والترفيهي واالستثماري بالمنطقة.	 
خلق فرص عمل ألبناء المنطقة.	 
تحقيق عائد اقتصادي مجزى ألصحاب المشروع.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض: العرض: 

المناخ المتميز التي تتمتع به منطقة عسير، يجعلها جاذبة للسياحة ال سيما الصيفية منها، 	 
فتميز عسير بمناخها الجميل طوال العام عائد النقسام تضاريسها بين جبال السراة ومنطقة 

تهامة.
تشهد منطقة عسير تطورا كبيرا في العديد من األصعدة المرتبطة بالسياحة السيما البنية 	 

التحتية، والمشروعات السياحية والترفيهية والواجهة الحضارية، والمطارات، وغيرها.
يعتبر النشاط السياحي في منطقة عسير من اهم االنشطة االقتصادية بها، نظرًا لما يمثله 	 

هذا القطاع من اتساع في جميع انحاء المنطقة، وتوفيره لعدد كبير من الوظائف واالعمال 
واالنشطة المرتبطة بالسياحة، وعليه فمنطقة عسير منطقة سياحية واعدة، لما تتوافر بها 

من مقومات ومعالم سياحية.

الطلب: الطلب:  

والتضاريس  المعتدل  بالمناخ  تتمتع  حيث  السياحة  في  نسبية  بميزة  عسير  منطقة  تتميز 
الزوار والسائحين  اليها  الطبيعية والموقع االستراتيجي وتعتبر منطقة جذب سياحي يأتي 
من جميع دول العالم. لذلك فان المشاريع السياحية والترفيهية تساهم بدور إيجابي في 
على  المتزايد  الطلب  لمواكبة  المشاريع  إقامة  أهمية  وتبرز  كما  السياحي،  القطاع  تنمية 
االنشطة السياحية في منطقة عسير وفي ظل التزايد السكاني المطرد في المملكة بصفة 
عامة وفي منطقة عسير بصفة خاصة، حيث أن الطلب على خدمات هذا المشروع يتأثر بعدة 
النمو المطرد في عدد السكان في المملكة، كذلك المساهمة في زيادة  عوامل أهمها 

الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الترفيه لكافة أفراده. 
44.132.000  ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة10.530.000   ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.12 سنة	 

متوسط الربح السنوي: 26.433.000   ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 74.646.000    ريال	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 53.307.000   ريال	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 24.54  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة االستثمارية رقم )6(

مشروع مزرعة دواجن
2,925,876   ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مزرعة دواجناسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:صغيرحجم المشروعحجم المشروع

12 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:الزراعيالقطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع
تقوم فكرة المشروع على إنشاء مزرعة دواجن نموذجية تساهم في توفير اللحوم 

البيضاء والبيض ألسواق منطقة عسير

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

الطلب المتزايد على الدواجن وبيضها.	 
الرفع من مستوى القطاع الزراعي واالستثماري بالمنطقة.	 
خلق فرص عمل ألبناء المنطقة.	 
تحقيق عائد اقتصادي مجزى ألصحاب المشروع.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

إنتاج  351 مزرعة متخصصة في  الدواجن في المملكة منها  567 مزرعة متخصصة إلنتاج  توجد 

الدجاج الالحم تمثل نسبة 61.9 % من إجمالي عدد مزارع الدواجن المتخصصة في المملكة، أما 

المزارع المتخصصة في إنتاج الدجاج البياض فتمثل ما نسبة 22.8 %، وقد بلغ عدد مزارع الدواجن 

بمنطقة المدينة المنورة 26 مزرعة بنسبة 4.6 %.

الطلب: الطلب:  

من  المملكة  استهالك  حجم  ويصل  سنويًا،  كجم   50 حوالي  الفرد  استهالك  متوسط  يبلغ 

الدجاج إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويًا، كما أن طاقة اإلنتاج المحلي )والذي يمكن اعتباره 

إلى  باإلضافة  استهالكه  يتم  الدواجن  من  ينتج  ما  كل  الن  المحلي  االستهالك  يساوي  أنه 

أي  تقريبًا،  طن  ألف   700 إلى   2017 عام  وصلت  بالمملكة  الدواجن  من  الخارج(  من  االستيراد 

أن المملكة تنتج حوالي 46.6  % من إجمالي حجم االستهالك المحلي البالغ 1.5 مليون طن. 

2,613,000   ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة1,511,451  ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.11 سنة	 

متوسط الربح السنوي: 826,679    ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 2,543,434     ريال	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 2,067,136    ريال	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 26.55  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة االستثمارية رقم )7(

مشروع سيارة وجبات خفيفة ومشروبات متنقلة

اسم المشروعاسم المشروع
ومشروبات  خفيفة  وجبات  سيارة 

متنقلة )ريادة األعمال(
174,271 ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:صغيرحجم المشروعحجم المشروع

3 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:التجاريالقطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع
تتمثل فكرة المشروع في سيارة مشروبات متنقلة بمنطقة عسير تقدم الوجبات الخفيفة 

والمشروبات المختلفة كالقهوة، النسكافيه، الكابتشينو، العصائر والمشروبات الغازية

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

يعتبر بديل مؤقت عن الوظيفة أو كدخل مساند مع الوظيفة والعمل بها ال يحتاج شهادة 	 
إنما خبره بسيطة سهلة االكتساب.

قلة رأس المال مقارنة بباقي األنشطة ودعم الدولة لتأسيس المشاريع الصغيرة وتشجيع 	 
أمانات المناطق بتسهيل اجراءات التراخيص المطلوبة.

كثرة الطلب في السوق والمساهمة في وجود مشاريع مساندة مثل الورش المصنعة 	 
لتلك العربات.

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

Food Truck أسستها شابة سعودية في مقتبل العمر، وبدعٍم ذاتي، شغفها بطهو الطعام 

تدخل  طعام  عربة  وهي   Eat مشروعها  أسست  وفير.  ربح  ومصدر  عمل،  إلى  هوايتها  حول 

المنازل وفق الطلب لتشارك في المناسبات، كأعياد الميالد وحفالت التخرج، وصواًل الى األفراح، 

متزايدًا  إقبااًل  وتلقى  الطلبات،  آالف  تستقبل  باتت  التي  الشاحنة  تلك  عمر  هي  أشهر  تسعة 

عليها..

الطلب: الطلب:  

يتركز المشروع على الحضور والتنقل في أماكن التجمعات مثل المالعب والمعارض والبازارات 

والتي  العمرية  الفئات  بمختلف  واألفراد  السكان  من  كبير  بإقبال  تتمتع  التي  والمهرجانات، 

في الغالب من الفئة المتوسطة والتي تمتلك قوة شرائية، ويتمثل جانب الطلب للمشروع 

المقترح في عدد األفراد الذين سوف يترددوا على السيارة.. 

400000    ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة311,131   ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.10 سنة	 

متوسط الربح السنوي: 826,679    ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 230,181  ريال	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 185,856  ريال	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 33.21  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة االستثمارية رقم )8(

إنشاء نادي صحي نسائي بمنطقة عسير

اسم المشروعاسم المشروع
ــادة  ــ ــادي صــحــي نــســائــي )ري ــ ن

األعمال(
4.391.000  ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:صغيرحجم المشروعحجم المشروع

15 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:الترفيهالقطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تتمثل فكرة المشروع في إنشاء نادي صحي نسائي يقدم خدماته بشكل متميز ويتم 
توفير كافة مستلزمات عمل النادي من موقع وأثاث واستقدام عمالة متخصصة في مجال 

التشغيل حتى يستطيع المنافسة ومواجهة الطلب وحجم االستهالك المتزايد

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

الطلب المتزايد على خدمات النوادي الصحية النسائية.	 
انتشار الوعي الصحي بين أفراد المجتمع نظرًا الرتفاع معدالت السمنة وخاصة وسط النساء.	 
قلة وجود نوادي صحية نسائية متكاملة ومع زيادة الحاجة لهذا النوع من النوادي.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

منطقة  في  المقترح  المشروع  لخدمات  المماثلة  الخدمات  مقدمي  في  العرض  جانب  يتمثل 

الراهن للمعروض من تلك الخدمات وتقييمها في  عسير، وذلك في محاولة لدراسة الوضع 

الفترات السابقة.

الطلب: الطلب:  

يتمثل جانب الطلب على الخدمات التي سيقدمها المشروع قيد الدراسة في شريحة اإلناث 

في منطقة عسير طبقا للفئات العمرية التي يستهدفها المشروع. 
3.204.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة1.341.000 ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.08 سنة	 

متوسط الربح السنوي: 1.291.000   ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 4.479.000  ريال	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 2.224.000  ريال	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 29.97  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة االستثمارية رقم )9(

إنشاء مستشفى تخصصي بمنطقة عسير
23,298,410   ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مستشفى تخصصياسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:متوسطحجم المشروعحجم المشروع

104 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:الصحي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

المشروع عبارة عن مستشفى تخصصي بمنطقة عسير، يحتوي المستشفى على 100 
سريرًا من أجل تقديم الخدمات الطبية لسكان المنطقة ومن حولها، ويتكون المستشفى 
من طابقين شاماًل إحدى عشر عيادات باإلضافة لباقي المرافق الطبية المساندة األخرى. 

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.	 
التطور الصحي الذي تشهده السعودية واالنفاق الحكومي المتزايد على القطاع الصحي 	 

في المملكة.
عوائد 	  ذات  حقيقية  استثمارية  مقومات  من  السعودية  العربية  المملكة  به  تحظى  ما   

مجزية في المجاالت االستثمارية المختلفة.

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

2016م،  عام  وذلك  مستشفى   470 القطاعات  بكل  بالمملكة  المستشفيات  عدد  إجمالي  بلغ 

2017م، كما وبلغ  29 مستشفى لعام  وقد بلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة عسير 

عدد االسرة 3838 سرير، وبلغ عدد االطباء 2878 طبيب، بينما بلغ عدد المستشفيات األهلية 12 

408 طبيب، وبلغ عدد مراكز الرعايا  1137 سرير وبلغ عدد األطباء  مستشفى وبلغ عدد األسرة 

االولية الحكومية 352 مركزًا، وعدد االطباء 574 طبيب، في حين بلغ عدد المستوصفات االهلية 

201 مستوصف بعدد اطباء 1450، وبلغ عدد مراكز الهالل اال حمر 29 مركزًا.

الطلب: الطلب:  

بلغ إجمالي الزيارات للمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات للمملكة 138 زيارة، 

وبلغ عدد المنومين بالمستشفيات 3.5 مليون، وبلغ عدد العمليات الجراحية 1٫093٫240عملية، 

مليون   19 الشعاعية  الفحوص  مرضى  عدد  وبلغ  مليون،   319 المخبرية  الفحوص  عدد  وبلغ 

 4.4 بلغ  قد  السنة  في  السكان  من  فرد  لكل  الزيارات  عدد  متوسط  فإن  وبالتالي  مريض 

ومتوسط عدد حاالت التنويم لكل مائة شخص في السنة بلغ 10.8 وذلك عام 2016م. 
27,000,000  ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة18,096,440  ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 4.08 سنة	 

متوسط الربح السنوي: 5,857,051   ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 17,401,000   ريال	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 18,047,271   ريال	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 24.28  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )10(

مشروع مشغوالت تراثية وحرفية

اسم المشروعاسم المشروع
)ريادة  وحرفية  تراثية  مشغوالت 

األعمال(
1,077,445   ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:صغيرحجم المشروعحجم المشروع

7 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:السياحي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تتمثل فكرة المشروع في إنشاء ورش تصنيع )مشاغل يدوية( بغرض تقديم منتجات متنوعة 
كالمفروشات الصدفية، وألواح الحائط، وعلب التقديم والهدايا والمجوهرات، وحلي الزينة، 

باإلضافة إلى الصناعات الخوصية.. 

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

الطلب المتزايد على المشغوالت التراثية والحرفية.	 
وتعريف 	  والشعبية  التراثية  الوطنية  المنتجات  من  الشعبي  الموروث  على  المحافظة 

السياح واألجيال بها.
تقريب اإلنتاج الحرفي من السائح، واغتنام الفرصة للترويج والتسويق أكثر له.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

من  المملكة  واردات  أن  التقليدية  والصناعات  الحرف  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أوضحت 

الصناعات الحرفية تقدر بنحو 1.5 مليار ريال سنويا مما يتطلب االستثمار في الصناعات اليدوية 

لتوفير المنتجات محليا بدال من استيرادها.

الطلب: الطلب:  

نظرا لعدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد مشروعات اإلنتاج الحرفي بصفة عامة والمشغوالت 

واألثاث  الديكورات  محالت  عدد  على  االعتماد  يمكن  فإنه  خاصة،  بصفة  والخوصية  الصدفية 

وعدد المعارض التي تعكس جزئيا اإلقبال على المنتجات الحرفية، باإلضافة إلى المؤشرات 

العامة للطلب. 
1,125,000ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة577,000   ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 2.12 سنة.	 

متوسط الربح السنوي: 399,000 ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 1,602,000 ريال.	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 1,006,000 ريال.	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 36.43  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )11(

مشروع مجمع تجاري ترفيهي
37.834.000 ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مجمع تجاري ترفيهياسم المشروعاسم المشروع
منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

22 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:التجاري القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

في ظل التزايد السكاني المطرد في المملكة بصفة عامة وفي منطقة عسير 
بصفة خاصة، حيث أن الطلب على الخدمات التجارية يتأثر بعدة عوامل أهمها النمو 

المطرد في عدد السكان في المملكة، كذلك تغير نمط االستهالك لدى أفراد 
المجتمع تبرز الحاجة الى االستثمار في المجمعات التجارية الترفيهية، وجاءت 

فكرة المشروع من حاجة السوق المحلي في منطقة عسير إلى المجمعات 
التجارية الترفيهية لكي تخدم سكان المنطقة، وبالتالي تقديم الخدمات التجارية 

بشكل متميز وجودة عالية

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

بوجه 	  المملكة بوجه عام ومنطقة عسير  تزايد سكان  السكانية: استمرار  الزيادة 
في  الخدمات  هذه  على  الطلب  لزيادة  كبيرة  احتمالية  يعطي  ما  وهو  خاص، 
القطاع  باستثمارات  المتزايد  االهتمام  إلى  المملكة  اتجاه  مع  المقبلة،  السنوات 

الخاص باعتباره حجر األساس في عملية التنمية.  
والقفزة 	  التجارية،  الخدمات  تقديم  في  الجودة  وتحقيق  التجاري  القطاع  تطوير 

دولة  باعتبارها  السعودية  العربية  المملكة  أرجاء  كافة  في  مؤخرًا  حدثت  التي 
رائدة في المجال التجاري بفضل قدرتها على استقطاب االستثمارات القادرة على 

التطوير.
لتنفيذ 	  الخاص  القطاع  على  التركيز  في  الدولة  مستوى  على  التدريجي  التحول 

وإدارة المشاريع التنموية، ومن ذلك التوجه نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في 
المجال التجاري لمقابلة احتياجات النمو السكاني المرتفع من الخدمات التجارية.

إلى 	  خاص  بشكل  عسير  ومنطقة  عام  بشكل  بالمملكة  المحلي  السوق  حاجة 
التجارية  الخدمات  توفير  مع  المحلي،  السوق  حاجة  تشبع  التجارية  المجمعات 

بصورة متميزة وفعالة. 
المتنامي 	  االجتماعي  الوعي  بسبب  التجارية  المجمعات  على  المتزايد  اإلقبال 

إلى  الحاجة  دون  والخدمات  السلع  من  لعدد  واحد  سقف  تحت  التسوق  بأهمية 
التجول في أماكن متعددة لقضاء نفس االحتياجات فضال عن التطور في مفهوم 
واستقطاب  بالترفيه  المرتبطة  الجديدة  التسويقية  األفكار  وظهور  التسوق 

الشركات والعالمات التجارية المميزة..
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مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

عن 	  يزيد  ما   2018 عام  في  عسير  بمنطقة  التجارية  السجالت  عدد  إجمالي  بلغ 
مستوى  على  التجارية  السجالت  إجمالي  من   %  6 نحو  يمثلون  سجل،  ألف   65
1.1 مليون سجل. ويالحظ من البيانات تزايد  المملكة والتي وصلت إلى ما يزيد عن 
التجارية على مستوى المملكة خالل  نسبة استحواذ منطقة عسير من السجالت 
الفترة من 2016 وحتى 2018، حيث وصلت نسبتها إلى 6 % مقابل 5 % في العامين 

السابقين.
 	 2018 عام  في  عسير  بمنطقة  الجديدة  التجارية  المؤسسات  عدد  إجمالي  قدر 

الجديدة  التجارية  المؤسسات  إجمالي  من   %  6 نحو  يمثلن  مؤسسة،   9442 بنحو 
ويالحظ  مؤسسة.  ألف   156 من  يقترب  ما  عددهن  والبالغ  المملكة  على مستوى 
من البيانات تذبذب نسبة استحواذ منطقة عسير من المؤسسات التجارية الجديدة 
على مستوى المملكة خالل الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث وصلت نسبتها إلى 
6 % في 2018، وهو ما يعد انخفاضا عن النسبة ذاتها في 2016 والتي وصلت إلى 

.% 7
بلغ إجمالي عدد الرخص التي أصدرت في منطقة عسير خالل عام 2018 ما يزيد عن 	 

17.8 ألف رخصة، مثلت 5 % من إجمالي الرخص التي أصدرت على مستوى المملكة 
والتي بلغ عددها ما يزيد عن 367.6 ألف رخصة.

الطلب: الطلب:  

يقوم  سوف  التي  والخدمات  المنتجات  من  الطلب  على  تؤثر  كثيرة  عوامل  هنالك 
المجمع التجاري بتوفيرها في المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على تأجير 
المساحات المتاحة بالمجمع لعرض المنتجات والخدمات تحت سقف واحد وبأساليب 
تسويقية حديثة وعصرية، وذلك لوجود عالقة مباشرة بين الطلب على تأجير المحالت 
يوفرها  سوف  التي  والسلع  للخدمات  المستهلكين  وتوقعات  بالمجمع  المتاحة 
السلع  من  الطلب  على  المؤثرة  العوامل  تلك  بين  ومن  المقترح.  التجاري  المجمع 
والخدمات التي سوف يوفرها المجمع المقترح والتي من شانها نجاح االستثمار في 
المنطقة، مستوى دخل  السكاني في  النمو  الترفيهي،  التجاري  المجمع  مشروع 

الفرد، التغير في العادات االستهالكية.
15.250.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة5.616.000  ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 5.05 سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 7.105.000 ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 10.144.000 ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 10.560.000  ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 15.83  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )12(

مشروع شركة تسويق الكتروني
1.108.565 ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:شركة تسويق الكترونياسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:متوسطحجم المشروعحجم المشروع

12 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:التجاري القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

الفكرة هي عبارة عن تأسيس شركة صغيرة تقوم بالتسويق االلكتروني لصالح الشركات 
واالفراد والجمعيات والمؤسسات. والهدف من هذا المشروع هو مساعدة المعلنين على 

اقناع العمالء المستهدفين بما يعرضونه عليهم وبالطبع ستحصل انت كمالك للشركة 
على مقابل مادي من المعلنين، وبالطبع كلما كانت حمالتك مستهدفة ومصممة بشكل 

صحيح كلما كانت نتائجها فعالة جدًا وهذا سيؤدي الى ازدهار شركتك وسيساعدك امتالك 
اعداد أكبر من العمالء وتحقيق الكثير من االرباح التي يمكن استغاللها في تطوير الشركة 

وتحسين وضعك المعيشي.

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

وذلك  المشروعات،  من  النوعية  هذه  لمثل  مهيئه  المشروع  هذا  إلقامة  المحيطة  لبيئة 
لتفشي جائحة كورونا وفرض حظر التجول والتباعد االجتماعي، حيث ال تنتشر شركات التسويق 
ويدعم  المنطقة  يخدم  المشروع  هذا  أن  كما  عسير،  منطقة  في  كافي  بعدد  االلكتروني 

الشباب في الحصول على فرص عمل في مجاالت التسويق، ويسهم في تنمية االقتصاد

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

 )19( تسعة عشر نشاطًا اقتصاديًا ينبثق من قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، اهمها 	 
نشاط اصالح الحواسيب والمعدات الملحقة حيث بلغ عدد المنشآت 4584 منشاة، يليها في 
الالسلكية  2327 منشاة، ثم يليها انشطة االتصاالت  االهمية اصالح معدات االتصاالت بعدد 

بعدد 1063 منشاة.
وبلغ عدد المنشآت في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل عام2015م ما مجموعه 
11056 منشاة ارتفعت خالل عام 2016م الى 11650 منشاة، بزيادة بلغت 594 منشاة شكت ما 
نسبته 5,3 %، وعلى الرغم من هذا االرتفاع اال انها عاودت الى االنخفاض خالل العام 2017م 

حيث بلغت 11415 منشاة بانخفاض بلغ 235 منشاة. وهذا ما يوضحه الجدول رقم )2(.
عدد 	  بلغ  فقد  واالتــصــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  المشتغلين  اعــداد  تطور 

المشتغلين خالل العام 2015م 87284 موظف، ارتفع خالل عام 2016م الى 92006 موظف، 
بزيادة بلغت 4722 موظف شكلت ما نسبته 5,4 %، وخالل عام 2017م وصال عدد الموظفين 
في االرتفاع ليصل الى 123267 موظف بزيادة بلغت 31261 موظف شكلت ما نسبته 33,9  %..

الطلب: الطلب:  

6.13 مليار 	  المنتجات  التجارة اإللكترونية السعودية في جميع فئات  إيرادات  يبلغ إجمالي 
دوالر أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو إلى 9.41 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2021.

تستحوذ 	  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  في  الرائدة  المنتجات  فئة  حاليا  الموضة  تعد 
على 1.91 مليار دوالر أمريكي من السوق، تليها اإللكترونيات واإلعالم، الذي يولد 1.85 مليار 

دوالر في المبيعات.
 	 3.08 اإلنترنت تقدر قيمتها  الفئة األكثر مشتريات على  الموضة ستظل   ،2021 بحلول عام 

مليار دوالر أمريكي، والمفضل الثاني، اإللكترونيات واإلعالم، سيكون لها قيمتها المتوقعة 
2.66 مليار دوالر أمريكي.

2.200.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة1.515.000 ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 4.10  سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 262.000 ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ1.040.000  ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 1.418.000   ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 25.73  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )13(

مشروع مصنع لألدوية
44.809.375 ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:انشاء مصنع لألدويةاسم المشروعاسم المشروع
منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

70 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:الصناعي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

جاءت فكرة المشروع من حاجة السوق المحلي في المملكة بصفة عامة ومنطقة عسير بصفة 
خاصة إلى المزيد من مصانع الدواء كون 80 % من دواء المملكة مستورد من الخارج. كما ان شراء 

الدواء مطلوب من جميع طبقات وفئات المجتمع

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

توجد مجموعة من المبررات الداعمة إلقامة مشروع مصنع إلنتاج الدواء ومن أهمها::
مليون 	   27.56 من  السكان  عدد  ارتفع  حيث  عام،  بوجه  المملكة  سكان  تزايد  استمرار  حيث  السكان: 

وأيضًا  العام،  منتصف  تقديرات  حسب  2016م  عام  نسمة  مليون   31.742 إلى  2010م  عام  نسمة 
أفادت تقديرات الهيئة العامة لإلحصاء )التعداد العام للسكان والمساكن 2010م( أنه من المتوقع 
احتمالية  يعطي  ما  وهو  2025م،  عام  نسمة  مليون   37.6 نحو  إلى  المملكة  سكان  عدد  يصل  أن 

زيادة الطلب على المنتجات الدوائية.
التنمية 	  خطط  استراتيجية  حرصت  حيث  المملكة،  تشهدها  التي  الشاملة  االقتصادية  النهضة 

المتعاقبة، ورؤية المملكة 2030 إلى استهداف معدالت النمو القطاعية المالئمة لتحقيق أعلى 
معدل نمو ممكن للناتج المحلى اإلجمالي، والتي تسهم بقدر ملحوظ في تنويع قاعدة االقتصاد.

بلغ متوسط دخل الفرد السنوي عام 2016م 76853 ريال، وهو ما يؤثر في تحديد أنماط استهالكه.	 
اهتمام المملكة بالقطاع الصحي وتشجيع االستثمارات فيه.	 
وجود فرص تصديرية واعدة	 
فئات 	  لظهور  الدواء  استهالك  ارتفاع  يعني  مما  سنويا  الصحي  التامين  من  التغطية  نسب  ارتفاع 

جديدة من المستهلكين.

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: حسب احصاءات الهيئة العامة للغذاء والدواء فقد اشار التقرير السنوي للهيئة العامة 

لإلحصاء لعام 2018م ان عدد مصانع االدوية في المملكة بلغ )44( مصنعا، وتغطي هذه المصانع ما 
نسبته 20 % من االستهالك المحلي لألدوية، وتستورد المملكة ما نسبته 80 % وبلغ عدد المشتغلين 

في قطاع االدوية )10246( موظف، وبلغت قيمة التمويل )594705( مليون ريال، وشكلت نسبة 
واردات الدواء 2.28 % من اجمالي قيمة الواردات السعودية بقيمة بلغت 11541 مليون ريال. 

الطلب: الطلب:  تشير البيانات الرسمية الصادرة عن تزايد الطلب المستقبلي لمنتجات االدوية وفقًا لتوافر 

العوامل التالية:
انخفاض االنتاج المحلي واالعتماد على االستيراد بنسبة 80 %.	 
التوسع في انشاء المستشفيات والمراكز الصحية.	 
زيادة معدالت النمو السكاني.	 
ارتفاع االنفاق الحكومي على االدوية المحلية.	 
ارتفاع االنفاق الحكومي على القطاع الصحي.	 
ارتفاع نسب التغطية من التامين الصحي سنويًا مما يعني ارتفاع الطلب على الدواء لظهور فئات 	 

جديدة.
24.000.000  ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة7.175.000  ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.11   سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 11.538.682  ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 36.295.913  ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 20.179.716 ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 25.73  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )14(

مشروع مجمع مدارس عالمية
60.289.000  ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مجمع مدارس عالميةاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

125 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:التعليمي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

أن 	  الحكومي بجميع مستوياته، حيث  للتعليم  المملكة يعد مساندًا  التعليم األهلي في 

وتبرز  كما  للمجتمع  البشرية  القوى  تنمية  في  إيجابي  بدور  تساهم  األهلية  المدارس 

أهمية إقامة المشروع لمواكبة الطلب المتزايد على المدارس األهلية مقابل محدودية 

منطقة  في  المطرد  السكاني  التزايد  ظل  في  عسير  منطقة  في  المدارس  هذه  أعداد 

عسير.

جاءت فكرة المشروع من حاجة السوق المحلي في منطقة عسير إلى مجموعة مدارس 	 

أهلية تخدم سكان المنطقة، وبالتالي تقديم الخدمات التعليمية والتربوية بشكل متميز 

وجودة عالية. 

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

توجد مجموعة من المبررات الداعمة إلقامة المشروع ومن أهمها:

كبيرة 	  احتمالية  يعطي  ما  وهو  عسير،  منطقة  سكان  تزايد  استمرار  السكانية:  الزيادة 

لزيادة الطلب على هذه المدارس في السنوات المقبلة، مع اتجاه المملكة إلى االهتمام 

المتزايد بالتعليم بجميع مراحله التعليمية باعتباره حجر األساس في عملية التنمية.  

والقفزة 	  التعليمية،  الخدمات  تقديم  في  الجودة  وتحقيق  التعليمي  القطاع  تطوير 

المجال  في  رائدة  دولة  باعتبارها  المملكة  أرجاء  كافة  في  مؤخرًا  حدثت  التي  التعليمية 

التعليمي بفضل قدرتها على استقطاب الكفاءات القادرة على التطوير.

وإدارة 	  لتنفيذ  الخاص  القطاع  على  التركيز  في  الدولة  مستوى  على  التدريجي  التحول 

المجال  في  الخاص  القطاع  مشاركة  زيادة  نحو  التوجه  ذلك  ومن  التنموية،  المشاريع 

التعليمي لمقابلة احتياجات النمو السكاني المرتفع من الخدمات التربوية والتعليمية.

حاجة السوق المحلي بالمنطقة إلى مدارس أهلية تشبع حاجة السوق المحلي، مع توفير 	 

الخدمات التعليمية بصورة متميزة وفعالة. 

بأهمية 	  المتنامي  الوعي االجتماعي  العام األهلي بسبب  التعليم  المتزايد على  اإلقبال 

التعليم المبني على أسس علمية متطورة، وكثافة عدد الطالب بالفصول التعليمية في 

المدارس الحكومية .
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مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

79 مدرسة 	  2017م  بلغ اجمالي عدد مدارس الذكور االهلية في منطقة عسير خالل عام 

لجميع المراحل حسب بيانات دليل الخدمات السادس عشر 2017م – منطقة عسير، كما بلغ 

عدد الفصول الدراسية لجميع المراحل 649 فصل تغطي ما مجموعه 7837 طالب، وبمعدل 

الذكور االهلية ولجميع  المعلمين لمدارس  بلغ عدد  12 طالب في كل فصل دراسي. كما 

للمرحلة  معلم  و230  االبتدائية،  للمرحلة  معلم   671 على  توزعوا  معلم،   1255 المراحل 

المتوسطة و354 معلم للمرحلة الثانوية.

 	 80 بلغت  2017م  عام  خالل  عسير  منطقة  في  االهلية  االناث  مدارس  عدد  اجمالي  بلغ 

مدرسة لجميع المراحل حسب بيانات دليل الخدمات السادس عشر 2017م – منطقة عسير، 

كما بلغ عدد الفصول الدراسية لجميع المراحل 465 فصل تغطي ما مجموعه 6284 طالبة، 

االهلية  االناث  لمدارس  المعلمات  عدد  بلغ  كما  دراسي.  فصل  كل  في  14طالبة  وبمعدل 

معلمة  و94  االبتدائية،  للمرحلة  معلمة   404 على  توزعوا  661معلمة،  المراحل  ولجميع 

للمرحلة المتوسطة و163 معلمة للمرحلة الثانوية

الطلب: الطلب:  

يتأثر الطلب على خدمات التعليم األهلي بشكل مباشر بمعدالت نمو السكان والذي يرتبط 	 

على  الطلب  يزيد  أن  المتوقع  من  أنه  حيث  والهجرة،  والوفيات  المواليد  بمعدالت  بدوره 

خدمات التعليم األهلي بزيادة معدالت نمو السكان.

التعليم األهلي، حيث توجد 	  الطلب على خدمات  الرفاهية االقتصادية تساهم في زيادة 

عالقة طردية بين االلتحاق بالتعليم بشكل عام والتعليم األهلي بشكل خاص وبين مستوي 

الدخل، فمع تزايد مستوى الدخل تزداد قدرة اإلنفاق على التعليم،

يتصدر األطفال الهرم السكاني للمملكة حيث استحوذت الفئة العمرية من تاريخ الوالدة 	 

الفئة  التصنيف  في  يليها  السكاني  التعداد  في  األكبر  النسبة  على  الرابعة  سن  حتى 

العمرية من خمس حتى تسعة أعوام. لذلك نجد قاعدة الهرم عريضة والتي تمثل نسبة 

ويوجب  المستقبل،  في  التعليمية  الخدمات  على  قويا  طلبا  يشكل  مما  الصغيرة  األعمار 

إعداد المدارس لجميع الفئات العمرية.
21.165.000   ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة7.916.335   ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 6.06    سنة.	 

متوسط الربح السنوي: 9.039.000   ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 8.021.000   ريال.	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 26.548.000  ريال.	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 12.73  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )15(

مشروع مصنع للمستلزمات الطبية
31.203.250   ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:انشاء مصنع للمستلزمات الطبيةاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

54 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:الصناعي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

المحلي 	  الناتج  في  عليها  يعول  التي  القطاعات  أهم  من  بالمملكة  الصناعي  القطاع 

االجمالي، وكذلك يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب توفر البنية 

والماء،  والكهرباء  البرية  الطرق  في  والمتمثلة  المملكة  تمتلكها  التي  الهائلة  التحتية 

للصناعة  منها  دعمًا  المملكة  حكومة  قبل  من  الوطنية  للمصانع  تقدم  التي  والحوافز 

الوطنية. 

منتجاتها        	  توفير  بهدف  الطبية  للمستلزمات  مصنع  انشاء  على  المشروع  فكرة  وتقوم 

للقطاعات الصحية، باإلضافة الى تحقيق االكتفاء الذاتي من المنتجات والمستلزمات الطبية 

وتشغيل االيدي العاملة وتحسين مستواهم االقتصادي واالجتماعي، وتحقيق مستوى 

جودة عالمية لمنتجات المستلزمات الطبية والمحافظة على أسعار تنافسية، والمساهمة 

في تغطية جزءًا من الطلب المتزايد على المستلزمات الطبية. 

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

توجد مجموعة من المبررات الداعمة إلقامة المشروع ومن أهمها:

التطور الصحي الذي تشهده المملكة واالنفاق الحكومي المتزايد على القطاع الصحي 	 

في المملكة.

 ما تحظى به المملكة من مقومات استثمارية حقيقية ذات عوائد مجزية في المجاالت 	 

االستثمارية المختلفة.

الحاجة إلى تفعيل دور منشآت القطاع الخاص في دعم مستقبل نمو القطاعات الصناعية 	 

والخدمية في السعودية من خالل مشاريع تستغل وتوظف مقومات المناخ االستثماري 

مالية  عوائد  توفير  في  يسهم  بشكل  السعودية  المدن  أغلب  في  والمتوفر  المناسب 

آمنة ومجدية للمنشأة المستثمرة من جهة، ويعود على هذه المدن بالفائدة على جميع 

األصعدة االستثمارية من جهة أخرى.

وإدارة 	  لتنفيذ  الخاص  القطاع  على  التركيز  في  الدولة  مستوى  على  التدريجي  التحول 

لمقابلة  الخاص  القطاع  مشاركة  توسيع  نحو  التوجه  ذلك،  ومن  التنموية،  المشروعات 

احتياجات الطفرة االقتصادية التي تشهدها المملكة.

 زيادة التنافسية في سوق صناعة المستلزمات الطبية حيث يوجد في السوق عدد قليل 	 

من المشروعات المماثلة مما يعني أن السوق هيكله احتكار قلة وهو ما يقلل من درجة 

التنافسية في السوق.
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مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

بلغ سوق المستهلكات الطبية في السعودية نحو مليار ونصف المليار ريال سنويًا، بحسب 	 

الطبية«. وتسجل هذه السوق نموًا  للمنتجات  بيانات صادرة عن شركة »ميس السعودية 

وذلك   ،2019 العام  من  ابتداًء  ملموسًا  تحسنًا  تشهد  السوق  وبدأت   .%   5 بنسبة  سنويًا 

الطريق  القطاع يسير في  أن  تأكيدًا على  2018. ويعطي هذا  العام  أرقام  بالمقارنة مع 

الصحيح، ال سيما بعد أن واجه في السنوات السابقة ركودًا«.

 	 )45( المملكة  مستوى  على  الطبية  المستلزمات  صناعة  في  العاملة  المصانع  عدد  بلغ 

للربع  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  عن  الصادرة  البيانات  حسب  2019م  لعام  مصنعًا 

ان  13 مصنعًا، ووجد  بلغت  بزيادة  2014م  العام  32 مصنعا خالل  2019 مقارنة  الرابع لعام 

منطقة عسير تفتقر الى مصانع المستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدالنية وبلغ عدد 

العاملين في هذه المصانع ما مجموعه )10.561( عامال خالل العام 2019م. فيما بلغ راس 

المال لهذه المصانع )7.504( مليون ريال. 

هذه 	  من  شــراءه  يتم  ما  مجموع  في  تتمثل  الطبية  المستلزمات  من  المملكة  واردات 

في  الطبية  المستلزمات  من  المملكة  واردات  بلغت  وقد  الخارجي،  العالم  من  المنتجات 

عام 2016م نحو 61 ألف طن بقيمة بلغت 19.710مليون ريال، وفي عام 2017م 67 ألف طن 

بقيمة 20.277 مليون ريال، وفي عام 2018م نحو 59 ألف طن بقيمة بلغت 21.238 مليون 

ريال. هذا وقد ارتفعت قيمة الواردات نحو 1.528 مليون ريال في عام 2018 مقارنة بعام 

2016م. 

الطلب: الطلب:  

2016م، بقيمة 	  34 ألف طن في عام  بلغت صادرات المملكة من المستلزمات الطبية نحو 

بلغت 1.974 مليون ريال، وفي عام 2017م تم تصدير 39 ألف طن بقيمة بلغت 1.559 مليون 

1.541 مليون ريال.  35 ألف طن بقيمة بلغت  2017 انخفضت الصادرات الى  ريال. وفي عام 

الدراسة ضئيل وهو ما يعني أن االنتاج  لذا فان حجم صادرات المملكة من المنتجات قيد 

المحلي موجه بشكل كبير نحو إشباع حاجات السوق المحلي، وقد يعطي ذلك مؤشر على 

أهمية دخول مشروعات جديدة للسوق وذلك لتغطية الطلب المتزايد على المستلزمات 

الطبية. 

الطلب على المستلزمات الطبية كغيره من السلع والخدمات يتأثر بالعديد من العوامل أهمها 

ما يلي

تطور أعداد المستشفيات.	 

تطور أعداد المجمعات والمرافق الصحية األخرى بالقطاع الخاص.	 

اإلنفاق الحكومي على القطاع الصحي.	 

مقر 	  باعتبارها  خاصة  بصفة  عسير  ومنطقة  عام  بشكل  المملكة  في  السكاني  النمو 

المشروع.
37.200.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة25.370.200 ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.12 سنة.	 

متوسط الربح السنوي: 7.808.000    ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 24.475.425    ريال.	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 20.569.900   ريال.	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 25.21  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )16(

مشروع مصنع إلنتاج الرخام والجرانيت
66.559.000    ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مصنع إلنتاج الرخام والجرانيتاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

118 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:الصناعي القطاعالقطاع

نبذة عن نبذة عن 

المشروعالمشروع

المشروع عبارة مصنع إلنتاج الرخام والجرانيت يستهدف السوق المحلي والسوق الخارجي مستفيدًا من توفر 
المواد الخام بالمملكة خاصة بمنطقة نجران المتاخمة لمنطقة عسير والمشهور بالرخام العقيقي أجمل أنواع 

الرخام على مستوى العالم. 
ويتم شراء كتل الرخام من السوق المحلي او الخارجي ومن ثم معالجتها اليًا لتكون مناسبة لالستهالك حيث 

يمكن قصها وتشكيلها حسب متطلبات السوق والعميل.

مبررات إقامة مبررات إقامة 

المشروعالمشروع

توجد مجموعة من المبررات الداعمة إلقامة المشروع ومن أهمها:
توفير منتجات من موارد طبيعية محلية ذات جودة عالية 	 
المساهمة في تطوير المنطقة من خالل تطوير القطاع الصناعي لتكون من أهم المناطق الصناعية بالمملكة	 
المساهمة في تحسين الكتلة العمرانية وزيادتها خاصة وان منطقة عسير من المناطق ذات الكثافة السكانية 	 

العالية 24 نسمة/ كلم2 وتجاورها منطقة جازان ذات الكثافة السكانية األعلى على مستوى المملكة مما 
يدعم فرص البناء الراسي خاصة وان الغالبية العظمى للمنطقتين تغلب عليها الطبيعة الجبلية القاسية.

توفر فرص عمل مناسبة مما يساهم في محاربة البطالة ورفع المستوى المعيشي لبعض أفراد المجتمع 	 
الريفي الزراعي السائد بمنطقة عسير.

وجود فرصة لتصدير بعض منتجات المصنع للدول المجاورة مثل اليمن وإثيوبيا والسودان عبر مواني البحر األحمر. 	 
.

مؤشرات العرض مؤشرات العرض 

والطلبوالطلب

العرض:العرض: 

تطور تراخيص مسطحات البناء بمنطقة عسير خالل عام 1435ه لتصل إلى نحو 8.9 مليون بدال من 7.5 مليون 	 
كانت قد حققتها خالل عام 1434هـ بمعدل نمو يقدر 17.71 % اال أنها انخفضت خالل عام 1436هـ لتصل إلى نحو 
6.8 مليون متر مربع بمعدل سالب 22.23 % وواصلت االنخفاض خالل عام 1437ه لتصل إلى 6.4 مليون بمعدل 
انكماش سالب 7.03 % اال أنها حققت ارتفاع مفاجئ بمعدل كبير خالل عام1438ه لتصل إلى 7.8 مليون بمعدل 
نمو بلغ نحو 22.4 % ثم عادة لتنخفض بمعدل كبير خالل عام 1439م لتصل إلى 5 مليون فقط بمعدل انكماش 
بلغ سالب 35.6 %. ويرتبط معدل تراخيص البناء بعدد من العوامل منها بيئية واقتصادية واجتماعية كما تؤثر 
اإلجراءات وتكلفة الرسوم الحكومية بشكل كبير على حجم التراخيص إضافة لسياسات البلدية واألمارة فيما 

يتعلق بمعامل ا لبناء.
القائمة 	  للمصانع  اإلنتاجية  الطاقة  بيانات  على  االعتماد  تم  المحلي  اإلنتاج  عن  كافية  بيانات  توفر  لعدم 

4,688,941 متر  77 مصنع موزعه على مستوى المملكة بطاقة إجمالية تقدر بنحو  بالمملكة وهي حوالي 
مربع وفقا للبيانات المبدئية التي تم الحصول عليها من وزارة البترول والصناعة والثروة المعادن حتى عام 
مصانع  تطور  على  الدراسة  اعتمدت  والجرانيت  الرخام  من  المحلي  اإلنتاج  نمو  معدالت  ولحساب  2014م. 
المعادن الالفلزية والتي تعتبر صناعة الرخام والجرانيت جزء منها، وقد حقق قطاع المصانع الالفلزية تطورات 
ايجابية خالل السنوات من 2014 الى 2016م ثم انخفض معدالت النمو بشكل كبير خالل العامين 2017 و2018م 

ليصل عدد المصانع العاملة في هذا القطاع 1604 مصنع مع نهاية عام 2018م. 
بلغت واردات المملكة العربية السعودية 873.425 طن من الرخام والجرانيت، ويالحظ ان حجم واردات المملكة 	 

كبير مما يشير إلى تأخر المملكة في هذا المجال وانكشاف السوق أمام الرخام والجرانيت المستورد من 
دول تمتلك مقومات صناعية متواضعة مقارنة بما تملكه المملكة من موارد طبيعية وقدرات تقنية وفنية. 

يقدر االستهالك المحلي عن طريق إضافة الواردات إلى اإلنتاج المحلي وطرح الصادرات منها 1.352.115 طن 	 
خالل عام 2014م وواصل ارتفاعه خالل عام 2015 بمعدل 10.70 % إال انه انخفض خالل األعوام )2018-2016(. 
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مؤشرات العرض مؤشرات العرض 

والطلبوالطلب

الطلب: الطلب:  

عام  خالل  البناء  مسطحات  إجمالي  من   %  6.68 بلغت  والتي  عسير  بمنطقة  البناء  مسطحات  نسبة  على  بناء 
2018م وبافتراض بقاء هذه النسبة ثابتة خالل األعوام القادمة، فان نصيب منطقة عسير من الفجوة يقدر بنحو 
653.326 متر  34.386 طن وتعادل  366.446 متر مربع وترتفع الفجوة لتصل إلى  19.287 طن أي ما يعادل نحو 
مربع خالل عام 2026م وحيث ان المصنع تحت الدراسة يتوقع أن ينتج 450 ألف متر مربع من الرخام والجرانيت 

فان الفجوة السوقية كافية ال نشاءه.
التكاليف التكاليف 

التشغيلية التشغيلية 

السنويةالسنوية

65.880.000  ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة25.915.000  ريال

مؤشرات ربحية مؤشرات ربحية 

المشروعالمشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 2.05 سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 27.171.000     ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 35.067.000     ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 34.898.000    ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 38.00  %	 

الجهة المعدة الجهة المعدة 

للفرصةللفرصة
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابها
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الفرصة  االستثمارية رقم )17(

)IT( مشروع انشاء شركة تقنية معلومات
1.267.349     ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:انشاء شركة تقنية معلوماتاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:متوسطحجم المشروعحجم المشروع

25 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:تجاري القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

المشروع عبارة عن إقامة شركة لتقنية المعلومات، حيث أن المشروع سوف يقوم بتقديم تحليل 
والمواقع  الويب  تطبيقات  وتطوير  وبرمجة  المستخدم  وجهات  تصميم  وعمل  قائمة  برمجيات 
اختبارات  كذلك  مشروع  كل  طبيعة  مع  يتناسب  بما  للمشاريع  أسماء  اختيار  كذلك  االلكترونية 
االستشارات  وتقديم  تقنية  مشاريع  وإدارة  التطبيقات  جودة  واختبارات  للتطبيقات  المستخدم 

التقنية المختلفة وغيرها من االعمال البرمجية والتطبيقات التقنية بمختلف أنواعها..

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

توجد مجموعة من المبررات الداعمة إلقامة المشروع ومن أهمها:
المشروع أصبح من المشروعات المهمة في الوقت الحالي والتي يزداد الطلب عليها من قبل 	 

القطاعات المستهدفة.
تقديم الخدمات االلكترونية والتسويق والدعاية المتنوعة بجودة عالية للقطاعات المستهدفة	 
فاعاًل 	  شريكًا  المستفيد  لجعل  التقنية  مستجدات  طرح  في  كبير  بشكل  مساهم  المشروع 

تقدم  التي  األخرى  الخدمات  مع  تعارض  دون  الحديثة  التقنية  أساليب  من  يستجد  ما  ومضيفًا 
في المجاالت االلكترونية.

توفر فرص عمل مناسبة مما يساهم في محاربة البطالة ورفع المستوى المعيشي لبعض 	 
أفراد المجتمع بمنطقة عسير .

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

مجموعه 	  ما  عام2015م  خالل  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  المنشآت  عدد  بلغ 
11056 منشاة ارتفعت خالل عام 2016م الى 11650 منشاة، بزيادة بلغت 594 منشاة شكت ما 
2017م  5,3 %، وعلى الرغم من هذا االرتفاع اال انها عاودت الى االنخفاض خالل العام  نسبته 

حيث بلغت 11415 منشاة بانخفاض بلغ 235 منشاة. 
 	 87284 2015م  العام  خالل  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  المشتغلين  عدد  بلغ 

ما  شكلت  موظف   4722 بلغت  بزيادة  موظف،   92006 الى  2016م  عام  خالل  ارتفع  موظف، 
نسبته 5,4 %، وخالل عام 2017م وصال عدد الموظفين في االرتفاع ليصل الى 123267 موظف 

بزيادة بلغت 31261 موظف شكلت ما نسبته 33,9  %. 
وحسب 	  المملكة  في  كبيرة  بصورة  انتشرت  التي  المعلومات  تقنية  شركات  من  العديد  هناك 

تكنولوجيا  قطاع  شركات  عد  بلغ  فقد  االلكتروني  العربي  للسوق  الشركات  دليل  إحصاءات 
المعلومات في المملكة )39( شركة.

الطلب: الطلب:  

هذا  في  مرتبة   )16( المملكة  تقدم  الى  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  بيانات  أحدث  تشير 
اذ  االنترنت  مستخدمي  في  الملحوظة  والزيادة  العريض  النطاق  انتشار  لزيادة  نتيجة  المؤشر 
ارتفعت نسبة االستخدام بحوالي 18.4 % مما ساهم في بلوغ المملكة المرتبة 13 عالميا. كذلك 
عملت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات على اعداد واعتماد استراتيجية قطاعية تسعى لرفع 
50 مليار وتوليد  بنحو  القادمة  السنوات  الخمس  للقطاع خالل  التراكمي  المحلي  الناتج  اجمالي 
األخرى  العوامل  الى  باإلضافة  المعلومات.  وتقنية  االتصاالت  قطاع  في  جديدة  وظيفة  ألف   25

المؤثرة في الطلب كمستوى الدخل وعدد السكان.
2.700.000   ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة1.898.400   ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.10سنة	 
متوسط الربح السنوي: 426.000 ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 1.884.000   ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 1.863.000 ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 35.29  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )18(

مشروع مصنع لتجهيز الخضروات المجمدة
5.954.025  ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مصنع تجهيز الخضروات المجمدةاسم المشروعاسم المشروع
منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:متوسطحجم المشروعحجم المشروع

42 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:صناعي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

وطرحها  وتغليفها  أنواعها  بمختلف  المجمدة  الخضروات  إلنتاج  مصنع  إقامة  عن  عبارة  المشروع 
هذه  وتتميز  الجنوبية  المنطقة  سيما  ال  المملكة  مناطق  وباقي  عسير  منطقة  في  باألسواق 
المنتجات بالمرونة حيث يمكن استخدام خطوط اإلنتاج في تنويع المنتجات والعبوات حسب الطلب، 

وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المشروع.

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

معظم محافظات منطقة عسير تتميز بميزة نسبية زراعية وتشتهر بزراعة الخضروات والفواكه، 	 
باإلضافة الى اإلقبال على شراء الخضروات المجمدة كبير جدًا في ظل جائحة كورونا، فهو مطلب 

وطني لتعزيز االمن الغذائي في ظل هذه الظروف. 
تشجيع 	  على  والعمل  المجمدة  الغذائية  المنتجات  استيراد  على  االعتماد  تقليل  في  المساهمة 

الصناعة المحلية. 
انتشار وباء كورونا وتوقف شركات الطيران وتشديد إجراءات الدخول والخروج الحدودية بين الدول 	 

جعل االتجاه نحو تعزيز االمن الغذائي واالعتماد على االكتفاء الذاتي gلمنتجات الغذائية. 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

وجزر، 	  بازيالء  مشكلة،  خضار  بامية،  )بازيالء،  بأنواعها  المجمدة  للخضار  المنتجة  المصانع  عدد  بلغ 
الرياض  )6( مصانع. وتستحوذ منطقة  المصانع  بالمملكة، حسب دليل  ملوخية، فاصوليا، بطاطس( 

على مصنع واحد، وجدة على أربع مصانع، ومنطقة تبوك مصنع واحد.
بمساحة 	  طن،  ألف   )5.573( 2016م  عام  خالل  المملكة  في  الخضروات  من  المنتجة  الكمية  بلغت 

عام  خالل  طن  ألف   )6.605( الى  الخضار  من  المنتجة  الكميات  ارتفعت  هكتار،   417 بلغت  مزروعة 
2019م بمساحة مزروعة بلغت 438 هكتار. وشكلت نسبة الزيادة في الكميات المنتجة من الخضار 

خالل عام 2019م )18.5 %( مقارنة بالكميات المنتجة خالل عام 2016م.
ألف طن عام 	   1.108 الى  2016م  ألف طن في عام  الخضار من1.125  المملكة من  انخفضت واردات 

2017م ثم عادت الى االرتفاع الى 1.119 ألف طن عام 2018م. وبلغت قيمة الواردات 2.856 مليون 
ريال في عام 2016م انخفضت في عام 2017م الى 2.514 مليون ريال وتواصل االنخفاض في عام 
 ،% 0.53 الوزن  االنخفاض حسب مؤشر  ريال. وبلغ معدل  2.301 مليون  الى  ان وصلت  الى  2018م 

وحسب مؤشر القيمة 19.4 % خالل األعوام )2018-2016(.

الطلب: الطلب:  

تم تقدير الطلب على الخضروات المجمدة اعتمادا على طريقة متوسط معدل النمو المتحقق في 
 ،2023 458.741 طن في عام  نحو  ليبلغ  االستهالك سيرتفع  2 %، وعليه فأن  بلغ  االستهالك والذي 
2030م. وهو ما يعنى  526.949طن عام  2026 وإلى حوالي  486.819 طن عام  ليصل إلى حوالي 
إمكانية دخول خطوط إنتاج جديدة خالل هذه الفترة، كما يزيد من هذه اإلمكانية اختالل هيكل السوق 
في صالح الواردات والتي تمثل ما يقارب من ثلثي االستهالك المحلي الحالي، وهو ما يعنى زيادة 
الحاجة إلى خطوط إنتاجية جديدة حتى ال يتم االعتماد على االستيراد لتغطية فائض الطلب. باإلضافة 

الى العوامل األخرى المؤثرة في الطلب كمستوى الدخل وعدد السكان.
14.706.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة11.965.000  ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.12سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 1.800.000  ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 5.442.000   ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 5.017.000 ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 26.42  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )19(

مشروع انشاء شركة لالستثمار العقاري
553.325   ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:شركة لالستثمار العقارياسم المشروعاسم المشروع
منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:متوسطحجم المشروعحجم المشروع

13 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:تجاري القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع
تهتم  عسير  منطقة  في  العقاري  لالستثمار  شركة  انشاء  هو  الدراسة  محل  المشروع 

باالستثمار بالعقارات السكنية والتجارية وبيع وشراء العقارات.

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي اإلجمالي 	 
االستفادة من الفرص التمويلية المتاحة للقطاع العقاري بالمملكة.	 
تشجيع االستفادة من كامل طاقات القطاع الخاص.	 
تحقيق تنمية عقارية متوازنة.	 
المساهمة في مقابلة الطلب المتزايد على اإلسكان	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

تقوم 	  عقارية  شركة   )116( االعمال  دليل  حسب  المملكة  في  العقارية  الشركات  عدد  بلغ 
باالستثمار العقاري والتطوير والمتاجرة، وتعتبر هذه الشركات العقارية الكبرى الرائدة في 
المملكة والعالم العربي، حيث تحظى هذه الشركات بسجل حافل من اإلنجازات التنموية 
في مجال تطوير المخططات العمرانية وتنظيم المساهمات العقارية وإنشاء المجمعات 
التجارية والسكنية وبيع وشراء العقارات المحلية والخارجية وتقديم االستشارات العقارية 

والقيام بالتثمين.
لتمويل 	  المخصصة  الميزانية  وتبلغ  ريال،  تريليون  السعودي  العقارات  سوق  حجم  يبلغ 

دورا  اإلسكان  وزارة  وتلعب  ريال،  مليار   14 إلى  تصل  جديدة  تقنيات  تتبنى  التي  المشاريع 
قطاع  أن  كما  العقاريين.  المطورين  وايضًا  بالمملكة،  العقاري  القطاع  تطوير  في  كبيرا 
البيانات  حماية  بهدف   ،2030 المملكة  رؤية  مع  انسجامًا  يأتي  »فنتك«  المالية  التقنيات 
الملكية  نقل  على  والعمل  المملكة،  في  العقاري  التمويل  من  بالمستفيدين  الخاصة 
وأتمتة اإلجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير السوق العقاري بالمملكة، والمساعدة 
على تطوير قطاع اإلسكان في المملكة من خالل الشفافية وتقليص التكلفة بين المقرضين 
حتى يمكنهم تحويل صك الملكية بسهولة، ويستفيد من التمويل العقاري أو القروض 

البنكية 68 % من المجتمع.
تقوم 	  عقارية  شركة   )116( االعمال  دليل  حسب  المملكة  في  العقارية  الشركات  عدد  بلغ 

باالستثمار العقاري والتطوير والمتاجرة، وتعتبر هذه الشركات العقارية الكبرى الرائدة في 
المملكة والعالم العربي، حيث تحظى هذه الشركات بسجل حافل من اإلنجازات التنموية 
في مجال تطوير المخططات العمرانية وتنظيم المساهمات العقارية وإنشاء المجمعات 
التجارية والسكنية وبيع وشراء العقارات المحلية والخارجية وتقديم االستشارات العقارية 

والقيام بالتثمين.
 	
نسبة 	  وستكون  المقبلة،  الخمس  السنوات  خالل  سكنية  وحدة  مليون  بناء  المتوقع  ومن 

الوحدات الجديدة التي ستبنى باستخدام التقنية الجديدة 50  %.
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مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

استمرًارا لدور وزارة اإلسكان في تحقيق أهدافها االستراتيجية من دعم العرض وتمكين 	 

القطاعين  لتحفيز  برامج  عدة  الوزارة  أطلقت  للمواطنين،  السكنية  الوحدات  على  الطلب 

القطاع  لتحفيز  المصانع  الشراكات االستراتيجية، وتمويل عدد من  الخاص والعام من خالل 

الخاص في مجال تقنية البناء، وتقديم الدعم للمواطنين المتعثرين في سداد أجرة السكن 

عن طريق برنامج »دعم إيجار«، باإلضافة إلى تطوير المؤشرات اإلسكانية، وإطالق البوابة 

البناء  جودة  لفحص  خدمات  قاعدة  وإطالق  المضافة،  القيمة  ضريبة  إلدارة  اإللكترونية 

المنجزة  السكنية  الوحدات  عدد  بلغ  م،   2019 العام  وبنهاية  الجاهزة.  والمباني  لألفراد 

5,341 وحدة سكنية، حيث حظيت منطقة الرياض بما  ضمن مشاريع اإلسكان التنموي نحو 

نسبته 40.3 %، تلتها منطقة الجوف بنحو 10.7 %، ثم منطقة عسير بنحو 10.3 % من إجمالي 

الوحدات السكنية المنجزة في عام 2019 م. وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنجزة ضمن 

مشاريع التطوير العقاري نحو 106.0 ألف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 62.6 

مليار ريال، في حين بلغ إجمالي عدد قطع األراضي المطورة حوالي 64.6 ألف أرض سكنية.

بلغ حجم القروض المعتمدة التي قدمها صندوق التنمية العقارية في عام 2018 م نحو 	 

3.0 مليار ريال بانخفاض نسبته 47.0 % عن العام السابق. وبلغ حجم تسديد القروض نحو 6.1 

مليار ريال، بانخفاض نسبته %1.1 عن العام السابق. وبلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية 

عام 2018 م نحو 153.5 مليار ريال، بانخفاض نسبته%2.4 عن عام 2017 م.

الطلب: الطلب: 

عدد المساكن المشغولة بأسر كمؤشر عام يدلل على معدل األفراد لكل مسكن والذي 	 

من خالله يمكن تقدير تطور عدد المساكن خالل السنوات التالية. حيث يتبن ان معدل النمو 

السنوي في عدد المساكن في منطقة عسير بلغت )%2.59( سنويا، مقارنة بمعدل نمو 

سنوي على مستوى المملكة بلغ )%2.50( سنويًا.  وبناءًا علية فان التوقعات المستقبلية 

2020م الى  3.773.975 مسكن في عام  للطلب على المساكن في المملكة سترتفع من 

4.831.002 مسكن عام 2030م، اما في منطقة عسير فسترتفع من 323.427 مسكن عام 

2020م الى 417.658مسكن عام 2030م.

بلغ عدد رخص التشييد الممنوحة في كل عام على حده كمؤشر عام على استمرار نمو 	 

نسبته  ما  عسير  بمنطقة  الممنوحة  التراخيص  وتمثل  عام،  بشكل  العقار  سوق  وتطور 

%6.5 عام 1438هـ ترتفع لتصل إلى حوالي %8.9 عام 1440هـ وذلك نظرا للنمو الكبير في 

تراخيص المملكة بشكل عام، ومنطقة عسير بشكل خاص.
1.250.000  ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة910.400   ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 4.11  سنة.	 

متوسط الربح السنوي: 130.000   ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 468.000    ريال.	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 112.000  ريال.	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 23.83  %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )20(

مشروع انشاء شركة للحافالت السياحية لنقل الزوار والسائحين
681.875 ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:شركة للحافالت السياحيةاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:متوسطحجم المشروعحجم المشروع

4 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:تجاري القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

الكتشاف  للسياح  برامج  إعــداد  على  السياحية  الرحالت  لتنظيم  شركة  إنشاء  فكرة  تعتمد 
منطقة  داخل  متنوعة  رحالت  برامج  وإعداد  عليها،  والتعرف  بالمنطقة  الطبيعية  المناطق 
عسير، واإلشراف على تنظيم الزيارات إلى المناطق الجبلية والشاطئية، وتعمل الشركة كذلك 
على تنظيم رحالت سياحية قصيرة ومتوسطة وطويلة على مدار العام، على أن يراعى في 

تنظيم البرامج أن تتناسب مع المواسم وفصول السنة المختلفة

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

توجد مجموعة من المبررات الداعمة إلقامة المشروع ومن أهمها:
ربط الوجهات السياحية على مستوى منطقة عسير وجعلها مكتملة الخدمات وفق أعلى 	 

المعايير السياحية العالمية.
التعريف والتسويق ألهم مواقع الجذب السياحي بمنطقة عسير.	 
ربط ماضي منطقة عسير بحاضرها من خالل زيارات المعالم التاريخية والتراثية والتجارية 	 

والمرافق العامة التي تزخر بها المنطقة. 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

تحتضن منطقة عسير العديد من المقومات األثرية التاريخية والطبيعية والبيئية والتراثية، 	 
مما يساهم في تلبية جميع الرغبات وتحقيق كافة متطلبات السائحين، حيث أن المنطقة 
الجبلية  والسياحة  اآلثار  سياحة  مثل  السياحية،  األنماط  من  العديد  لتجمع  تماما  مؤهلة 

والسياحة الثقافية المعتمدة على حضارة المنطقة.
تمتلك منطقة عسير 722 رخصة منشأة إيواء سياحي يمثلون نحو %7.8 من إجمالي رخص 	 

المنشآت السياحية على مستوى المملكة. 
تمثل رخص الوحدات السكنية المفروشة نحو %90 من رخص منشآت اإليواء السياحي على 	 

على  المفروشة  السكنية  الوحدات  رخص  إجمالي  من   10% عن  يزيد  وما  عسير،  مستوى 
مستوى المملكة.

تمتلك عسير ما يقترب من %21 من رخص فنادق الطرق )الموتيالت( على مستوى المملكة، 	 
ويمثل هذا النوع من الفنادق ما يزيد عن %5 من إجمالي رخص منشآت اإليواء السياحي 

بعسير.
الرحالت 	  لمنظمي  )معظمها  بأنواعها  السياحية  الرحالت  لمنظمي  رخص   8 عسير  تمتلك 

الداخلية وتفتقر لرخص منظمي الرحالت الوافدة( بما يمثل %1.2 من إجمالي رخص منظمي 
الرحالت السياحية على مستوى المملكة.

من 	   5.7% نحو  أ(  فئة  )معظمها  فئاتها  بكل  بعسير  والسياحة  السفر  وكاالت  رخص  تمثل 
إجمالي رخص وكاالت السفر والسياحة على مستوى المملكة.
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مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

الطلب: الطلب:  

ان تزايد عدد الرحالت السياحية يعنى تزايد عدد الزوار وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات 	 
السياحية بشكل عام وحافالت الجوالت السياحية بشكل خاص.

الرحالت السياحية 	  2019م، وعدد  48 مليون رحلة عام  الرحالت السياحية المحلية  بلغ عدد 
بلغت  فقد  المغادرة  السياحية  الرحالت  20اما  وافدة،  سياحية  رحلة  مليون   16.5 الوافدة 
20.6. مليون رحلة مغادرة، وبلغ عدد الرحالت السياحية الداخلية )المحلية والوافدة( 64.5 

مليون رحلة. 
توضح بيانات الهيئة العامة لإلحصاء ارتفاع عدد السكان في المملكة من نحو 27.136.977 	 

بلغ عدد سكان منطقة  2019م، كما  34.218.169 نسمة عام  إلى نحو  2010م  نسمة عام 
عسير نحو 1.913.392 نسمة عام 2010م، وارتفع إلى نحو 2.308.329 نسمة عام 2019م، 
الطلب على جميع  التي تساهم في نمو  العوامل  أحد  بالمملكة  السكاني  النمو  ويمثل 

الخدمات بشكل عام والخدمات السياحية )حافلة الجوالت السياحية( بشكل خاص.
6.5 آالف ريال بحسب بيانات الهيئة العامة 	  ا نحو  بلغ متوسط دخل الفرد السعودي شهريًّ

لإلحصاء، وبالتالي كلما ارتفع متوسط دخل الفرد كلما ارتفع طلبه على السلع والخدمات 
ثبات  بافتراض  خاص  بشكل  السياحية  الجوالت  وحافالت  السياحية  والخدمات  عام  بشكل 
العوامل األخرى المؤثرة على الطلب مثل أسعار الخدمات المقدمة ذاتها وأسعار الخدمات 

البديلة والمكملة وأذواق المستهلكين وغيرها..

654.000  ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة315.250   ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.07  سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 190.191   ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 896.096    ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 469.226  ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 34.21  %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )21(

مشروع انشاء مصنع لألسمدة العضوية
36.459.867  ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مصنع لألسمدة العضويةاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع
41 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:صناعي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تتلخص فكرة المشروع في إنشاء مصنع إلنتاج أسمدة عضوية نوعية؛ وهو عباره عن استيراد مواد 
السعودي  السوق  عضوية خام، ويتم خلطها مع إضافات معينة ويتم تغليفها وتسويقها في 

واإلقليمي، والتي سيتم االستفادة منها في قطاع الزراعة المحلي والخارجي.

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

توجد مجموعة من المبررات الداعمة إلقامة المشروع ومن أهمها:
تعد منطقة عسير موقعًا استراتيجيًا متميزًا لالستثمار الوطني واألجنبي كونها أحد أهم المراكز 	 

التجارية في المملكة لذلك فهي سوق واعد لتسويق منتجات المشروع.
االستفادة من المواد العضوية المتواجدة بالبيئة في إنتاج السماد وبالتالي تقليل االعتماد على 	 

االستيراد من الخارج. 
العاملة 	  األيدي  توظيف  خالل  من  الوطني  لالقتصاد  المضافة  القيمة  زيادة  في  المساهمة 

الوطنية.
لالستعمال 	  الصالحة  النباتية  الغذائية  المواد  إلنتاج  مهمه  العضوية  األسمدة  إنتاج  عملية  تعتبر 

البشري والحيواني دون آثار جانبية ويعد مشروعًا وطنيًا لصالح الوطن والمنطقة. 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

1.977.955 طن، 	  2016 نحو  بلغ حجم اإلنتاج المحلي من السماد العضوي في المملكة في عام 
بلغت  بينما  المحلية،  السعودية  المصانع  قبل  من  إنتاجه  تم  الذي  الفعلي  اإلنتاج  حجم  وهو 
الطاقات اإلنتاجية المرخصة لكافة المصانع العاملة في مجال السماد العضوي نحو 2.076.305 
طن، ومن ثم توجد طاقة عاطلة في هذا القطاع تقدر بحوالي %4.74، حيث تعمل المصانع بـنسبة 

%95.26 من طاقتها التشغيلية.
م، 	   )2018-2015( الفترة  خالل  ارتفاعا  العضوية  األسمدة  منتجات  من  المملكة  واردات  حجم  بلغ 

حيث ارتفعت من 4.289 طن في عام 2015 الى 7.387 طن في عام 2018م، محققه بذلك معدل 
%72.2 خالل الفترة )2015-2018(. كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من منتجات  نمو نسبته 
2018م،  17.992.000 ريال في عام  2015 الى  13.813.000 ريال في عام  األسمدة العضوية من 
محققة بذلك معدل زيادة بنسبة %30.3. وتعتبر هولندا أكثر الدول التي تستورد منها المملكة 

السماد العضوي حيث بلغت خالل العام 2018م 4.093 طن من اجمالي وارادات المملكة..
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مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

الطلب: الطلب:  

بلغت صادرات المملكة من السماد العضوي في عام 2018م نحو 5 طن مقارنة بنحو 27.762طن 	 
في عام 2015م، وبلغت إعادة الصادرات من منتجات السماد في عام 2015م نحو 160 طن.  وبلغ 
الى  انخفضت  27.923 طن  نحو  2015م  الصادرات في عام  إعادة  إليها  الصادرات مضافًا  إجمالي 
2018م، وهذا يؤكد انخفاض حجم الصادرات من االسمدة العضوية بسبب زيادة  5 طن في عام 

الطلب عليها محليًا.
تطور الطلب التاريخي على السماد العضوي خالل الفترة )2015-2018م(، حيث هناك ارتفاعا في 	 

الطلب التاريخي على السماد العضوي في عام 2018م بلغت نسبته %0.87 عما كان عليه في 
بنحو  مقارنة  طن   1.985.337 نحو  2018م  عام  في  التاريخي  الطلب  حجم  بلغ  حيث  2015م،  عام 

1.954.321 طن في عام 2015م.
بلغ معدل نمو الطلب التاريخي للسماد العضوي في عام )2018م( حوالي %0.87، وتم االعتماد 	 

تقدير  تم  عليه  وبناء  العضوي،  السماد  على  المستقبلي  الطلب  تقدير  في  النسبة  هذه  على 
سنوات.  بعشر  المقدرة  التحليل  فترة  خالل  بالطن  العضوي  السماد  على  المستقبلي  الطلب 
وجود نمو متوقع في الطلب المستقبلي على السماد العضوي، فقد زاد الطلب على السماد 

العضوي من 2.020.032 طن في عام 2020م ليصل إلى 2.202.817 طن عام 2030م.
ُقدرت الفجوة السوقية لسوق السماد العضوي في السنة األولى من التقدير )2020م( بنحو 	 

في  بلغت  حتى  االرتفاع  وواصلت  طن،   131.490 إلى  )2025م(  السنة  في  وارتفعت  طن،   42.077
السنة العاشرة )2030م( نحو 224.862 طن. 

149.760.000   ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة92.680.051  ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 2.09   سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 23.273.608 ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 96.556.962     ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 38.467.861   ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 52.37   %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )22(

مشروع إعادة تدوير مخلفات الزجاج
4.279.063   ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:إعادة تدوير مخلفات الزجاجاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

20 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:صناعي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تتلخص فكرة المشروع في إنشاء مصنع لتدوير مخلفات الزجاج من الزجاج المكسور والمعيب 
والتي تمثل نسبة كبيرة من المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى كمنتج صالح 
الزجاج.  تصنيع  إعادة  في  يستخدم  أساسيا  مكونا  تعتبر  المخلفات  هذه  أن  كما  لالستخدام 

ولهذا كان التفكير في االستفادة من هذه المخلفات من النواحي االقتصادية المثمرة

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

تخدم  والتي  المشروعات،  من  النوعية  هذه  تدعم  المشروع  هذا  إلقامة  المحيطة  البيئة 
التي  الزجاجية  المخلفات  الحصول على فرص عمل، وتحد من  الشباب في  المجتمع وتدعم 

تضر البيئة وتزيد التلوث، كما أنها تسهم في تنمية االقتصاد.

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

2030 على تنمية وتطوير الصناعة المحلية والذي من شأنه تحقيق 	  ركزت رؤية المملكة 
عوائد اقتصادية كبيرة لالقتصاد السعودي، وتذليل كافة العقبات والمعوقات للمساهمة 

في توفير بيئة صناعية جاذبة وواعدة، من أجل تحقيق أهداف تلك الرؤية.
القطاع 	  منشآت  بدعم  المعنية  والمؤسسات  الحكومية  التمويل  صناديق  الدولة  أسست 

الخاص الصناعية ورعايتها مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي كما عملت على إنشاء 
المؤسسات لتوفير التدريب التقني والمهني لتأهيل القوى العاملة.

وصل إجمالي المصانع إلى 7.886 مصنعًا، حتى نهاية الثالث لعام 2020م بإجمالي راس 	 
مال نحو 1.018.925.مليون ريال. ووصل عدد العمالة بتلك المصانع 960.148 عاماًل.

ارتفع 	  حيث  الماضية،  الفترة  خالل  ارتفاعًا  المملكة  في  التحويلية  الصناعات  إنتاج  شهد 
إلى  2017م  عام  ريال  مليون   311.982 من  التحويلية  للصناعات  المحلي  الناتج  إجمالي 

313.553 مليون ريال عام 2019م..

الطلب: الطلب:  

بشكل 	  الستخدامها  نظرا  الزجاجية  المنتجات  على  المحلي  الطلب  حجم  في  تزايد  هناك 
كبير وبصفة دائمة في المنازل وفي حياة كافة األفراد والمجتمعات، وذلك وفقا لبيانات 
الحصول  في  يرغبون  الذين  العمالء  احتياجات  كافة  تلبية  يتم  ال  أنه  إال  المتوفرة  السوق 

على المنتجات الزجاجية. ومن المتوقع تزايد الطلب على هذه المنتجات مستقبال.
يتركز الطلب على منتجات المشروع على جميع السكان واألفراد بمختلف الفئات العمرية 	 

أساسية  منتجات  باعتبارها  المنتجات  هذه  على  للحصول  شرائية  قوة  تمتلك  والتي 
ومتطلبات يومية ال يمكن االستغناء عنها وال العيش بدونها. .

3.750.000    ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة1.656.250   ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.09    سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 1.506.000  ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 4.822.000    ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 2.943.000   ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 30.26    %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )23(

مشروع انشاء مطعم تراثي شعبي لألسر المنتجة
641.549    ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مطعم تراثي شعبي لألسر المنتجةاسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:صغيرحجم المشروعحجم المشروع

13 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:تجاري القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تتلخص فكرة المشروع في إقامة مطعم لألسر المنتجة لتقديم المأكوالت الشعبية بمنطقة 
عسير او أي محافظة من المحافظات. حيث ان البيئة المحيطة إلقامة هذا المشروع محتاجة 
الحصول  في  السيدات  وتدعم  المجتمع  تخدم  والتي  المشروعات،  من  النوعية  هذه  لمثل 

على فرص عمل، وتساعد األسر محدودة الدخل وتسهم في تنمية االقتصاد.

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

دعم األسر المنتجة، ودعم السيدات للحصول على فرص عمل.	 
تشجيع المرأة على ممارسة العمل الحر.	 
توفير عائد اقتصادي لألسر المنتجة يساهم في إعالتها ونقلها من مستهلكة إلى منتجة.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

حققت السجالت التجارية لنشاط المطاعم نموًا بنسبة %19 خالل العام 2018م، حيث بلغ عدد 	 
السجالت المصدرة )13501( سجل، مقابل )11290( سجاًل مصدرًا في عام 2017م، فيما بلغ إجمالي 
السجالت التجارية القائمة لنشاط المطاعم )64,074( سجاًل. وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة 
أكثر المناطق في إصدار السجالت التجارية لنشاط المطاعم خالل العام 2018م بواقع )3,667( 
سجاًل، تلتها منطقة الرياض التي أصدر فيها )3,020( سجاًل، ثم المنطقة الشرقية بواقع )2,295( 

سجاًل مصدرًا لنشاط المطاعم. 
المهنية 	  األبحاث  في  المتخصصة  الشركات  أهم  إحدى  وهي  جي،  إم  بي  كي  تقرير  أكد 

 2018 لعام  واإلمارات  والسعودية  األوسط  الشرق  في  والمشروبات  المأكوالت  قطاع  أن 
وخاصة المطاعم السياحية، قد أصبحت مطاعم للوجبات السريعة، وتحولت إلى المطاعم 
األكثر شعبية مقارنة بالمطاعم االعتيادية خالل عام 2018م. وذلك بسب تزايد رغبة العمالء 
في الحصول على قيمة مقابل إنفاقهم، وبالنسبة للمطاعم الفاخرة فقد شهدت إقبااًل 
نسبيًا على العالمات والمفاهيم الشهيرة، كما واجهت المطاعم الفاخرة المرخصة داخل 

الفنادق منافسة كبيرة مع المطاعم األخرى التي تعمل خارج الفنادق.
بلغ اجمالي مصروفات الرحالت السياحية الوافدة 361.657.278 ريال لعام 2018م، وجاءت 	 

الثانية  بالمرتبة  جاءت  بينما  ريال،   95.511.829 بلغ  بمبلغ  األولى  بالمرتبة  النقل  مصاريف 
والمشروبات  المأكوالت  مصاريف  وشكلت  ريال،   77.890.505 بلغ  بمبلغ  التسوق  مصاريف 

المرتبة الثالثة بمبلغ 77.564.182 ريال.
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تابع - مشروع انشاء مطعم تراثي شعبي لألسر المنتجة

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

الطلب: الطلب:  

شهريا، 	  ريال   726 والفنادق  المطاعم  خدمات  على  السعودية  األسر  إنفاق  متوسط  بلغ 
اإلنفاق الشهري لألسر السعودية،  %4.5 من إجمالي متوسط  مستحوذة على ما يقارب 
أما بالنسبة لجملة األسر )السعودية، وغير السعودية( فبلغ متوسط إنفاقها على خدمات 
إجمالي  من   5.1% نسبة  شكلت  قد  تكون  وبذلك  شهريًا،  ريال   657 والفنادق  المطاعم 

متوسط إنفاق األسر )السعودية، وغير السعودية( الشهري.
نحو 	  الى  2010م  عام  نسمة   1.913.392 نحو  من  عسير  منطقة  في  السكان  عدد  ارتفاع 

2.261.618 نسمة عام 2018م. ويمثل النمو السكاني في منطقة عسير أحد العوامل التي 
تساهم في نمو الطلب على جميع المنتجات الغذائية بشكل عام والوجبات التي سوف 

يقدمها المطعم بشكل خاص.
يتركز الطلب على منتجات المشروع على جميع السكان واألفراد بمختلف الفئات العمرية 	 

والتي تمتلك قوة شرائية للحصول على هذه المنتجات باعتبارها منتجات أساسية ومتطلبات 
يومية ال يمكن االستغناء عنها وال العيش بدونها.. .

1.533.000 ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة1.235.700 ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 4.11    سنة.	 
متوسط الربح السنوي: 176.000   ريال	 
صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 548.000     ريال.	 
القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 905.000    ريال.	 
معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 24.48   %	 

2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة
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الفرصة  االستثمارية رقم )24(

مشروع مصنع إلنتاج رمل السيليكا
21.526.474 ريالإجمالي االستثمار:إجمالي االستثمار:مصنع إلنتاج رمل السيليكااسم المشروعاسم المشروع

منطقة عسيرالموقع المقترح:الموقع المقترح:كبيرحجم المشروعحجم المشروع

20 عاملعدد العاملين:عدد العاملين:صناعي القطاعالقطاع

نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

تتلخص فكرة المشروع في ان رمال السيليكا أو رمال الكوارتز هي صخور رملية بيضاء نقية 

تحتوي على نسبة عالية من السيليكا وهو ثاني أوكسيد السيليكون )SiO2(، إضافة إلى كمية 

قليلة من الشوائب والمعادن الثقيلة. وتزداد قيمة هذا الرمل كلما انخفضت نسبة الشوائب 

التي يحتوي عليها، حيث يمكن استغالل هذه الرمال كونها تدخل في معظم الصناعات.

مبررات إقامة المشروعمبررات إقامة المشروع

عدم كفاية اإلنتاج المحلي من منتجات السيليكا في المملكة العربية السعودية والنقص 	 

في العرض.

لالستخدام 	  الصالحة  والمواصفات  بالكميات  لإلنتاج  الالزمة  األولية  الخام  المواد  توفر 

الصناعي وبجودة عالية. 

وجـود طلـب محلـي كبيـر علـى منتجـات المشـروع مـن قبـل عديـد مـن القطاعـات المختلفة 	 

وخاصة قطاع البناء والتشييد.

التحضير الكفوء والفعال لمواجهة زيادة الطلب العالمي على منتجات المشروع.	 

الطاقة الشمسية، والمواد األساسية 	  إلى دولة رائدة في  المملكة  إلى تحويل  السعي 

إلنتاجها وذلك باالعتماد على اإلنتاج المحلي من مشتقات السيليكا. 

رفع نسبة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير 	 

مباشرة للمواطنين. 

إحالل الكثير من الخامات المحلية محل المستوردة، واإلسهام في االكتفاء الذاتي.	 

مؤشرات العرض والطلبمؤشرات العرض والطلب

العرض:العرض: 

ازدياد انتاج رمال السيليكا في المملكة العربية السعودية من 820 ألف طن عام 2010م الى 1.505 
ألف طن عام 2019 م، بزيادة بلغت 685 ألف طن وبنسبة %83.5 مقارنة بعام 2010م.

الطلب: الطلب:  

بلغ استهالك المملكة العربية السعودية من رمال السيليكا حوالي 3 مليون طن سنويا. ومن 

5 مليون طن سنويا  2020 ما يفوق عن  المتوقع ان يبلغ استهالك رمال السيليكا في سنة 

مع العلم ان مصانع الزجاج في السعودية لوحدها تستهلك هذه الكمية فكيف في بقية 

الدول المجاورة وتتزايد الطلبات على رمل السيليكا في السعودية بنسبة %10 سنويا كما ان 

الصناعات الكيماوية بدورها سوف تستهلك كميات كبيرة من السيليكا مثل: )صناعة سليكون 

ميتال,  صناعة فيرو سليكون, كالس سليكا ,فيبر قالس(.  .
21.600.000ريالاإليرادات المتوقعةاإليرادات المتوقعة12.930.900  ريالالتكاليف التشغيلية السنويةالتكاليف التشغيلية السنوية

مؤشرات ربحية المشروعمؤشرات ربحية المشروع

فترة االسترداد )PBP( : ـ 3.10 سنة.	 

متوسط الربح السنوي: 5.563.000    ريال	 

صافي القيمة الحالية )NPV(: ـ 18.939.000      ريال.	 

القيمة المضافة لالقتصاد الوطني: 9.784.000    ريال.	 

معدل العائد الداخلي )IRR(: ـ 27.20   %	 
2020متاريخ إعداد الفرصةتاريخ إعداد الفرصةالغرفة التجارية الصناعية بابهاالجهة المعدة للفرصةالجهة المعدة للفرصة








