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-1مقدمة:

انطالقاً من حر�ص الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة اجلوف للعمل على توفري البيئة ال�صاحلة لعمل
رج��ال الأع �م��ال بكافة م�ؤ�س�ساته وقطاعاته املختلفة ،وال�سعي لتذليل �أي عقبات �أو معوقات تعرت�ضهم
يف �أداء �أعمالهم اال�ستثمارية.ويف� إطار �سعيها ل�لاط�لاع مب�سئولياتها ال��وط�ن�ي��ة يف خ��دم��ة االق�ت���ص��اد
الوطني ،والإ�سهام بالن�صيب الوافر يف النهو�ض بخطط التنمية ال�شاملة لتحقيق الأهداف والغايات املن�شودة.
وحر�صاً من الغرفة على تهيئة املناخ اال�ستثماري يف بيئة اقت�صادية معافاة يف منطقة اجلوف ،من هنا تبنت
الغرفة فكرة ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة مقفلة ذات �أن�شطة اقت�صادية واجتماعية متعددة ت�سمى بـ «�شركة اجلوف
للتنمية واال�ستثمار».
يتناول هذا امللف الرتويجي تفا�صيل هذه ال�شركة اجلديدة.
-2فكرة املشروع:
تتمثل فكرة امل�شروع يف �إن�شاء وت�أ�سي�س �شركة ا�ستثمارية (م�ساهمة مقفلة) يف منطقة اجلوف لتكون الذراع
اال�ستثماري  باملنطقة تعمل يف املجاالت اال�ستثمارية والتنموية بالقطاعات االقت�صادية  ذات امليزة الن�سبية
باملنطقة ،من خالل ت�أ�سي�س وتطوير امل�شاريع ال�سياحية وال�صناعية والزراعية والعقارية واخلدمية (التعليم
وال�صحة) املجدية اقت�صادياً وتنموياً باملنطقة �سواء بالتكوين �أو اال�ستحواذ اوامل�ساهمة اوامل�شاركة.
-3الهدف من املشروع :
يهدف امل�شروع ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ت�أ�سي�س �شركة تنموية ا�ستثمارية ت�ساهم يف �سد الفجوة االقت�صادية مبنطقة
اجلوف مقارنة مع املناطق الأخرىالأكرث منوا.
�أما الأهداف الثانوية للم�شروع فت�شمل:
 الzعمل على تن�شيط وتنمية القطاعات االقت�صادية ذات امليزة الن�سبية باملنطقة . العمل على �إن�شاء وت�أ�سي�س م�شاريع� إنتاجية وخدمية �سواء مبفردها� أو مب�شاركة �شركاء من القطاع اخلا�ص �أو العام.
 امل�ساهمة يف رفع م�ستوى اخلدمات ال�صحية والتعليمية يف املنطقة. حتقيق عائد جمزي للم�ستثمر يف �أي م�شروع. امل�ساهمة يف حت�سني الناجت املحلي للمنطقة عن طريق القيمة امل�ضافة. العمل على خلق بيئة ا�ستثماريه لت�شجيع امل�ستثمرين يف اال�ستثمار باملنطقة وت�ساهم يف دفع عجلة النمواالقت�صادي باملنطقة.
 -امل�ساهمة يف رفع ن�سبة ال�سعودة وخلق فر�ص وظيفية يف �إطار ال�سعي لتقليل معدل البطالة باملنطقة.
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-4أهمية املشروع :
تنبع �أهمية امل�شروع من امل�سمى نف�سه وهو �شركة اجل��وف للتنمية والتطوير ومعلوم �أن التنمية والتطوير
هو الو�سيلة للنهو�ض باملجتمعات الإقليمية واملحلية اقت�صادياً,وميكن حتديد �أهمية امل�شروع من حيث الفائدة
املرجوة منها �سواء بالن�سبة لقطاع االقت�صاد والأعمال �أو �سكان املنطقة �أو الفرد امل�ستثمر.
وتكمن �أهمية امل�شروع بالن�سبة لقطاع االقت�صاد والأعمال باجلوف بانها �ستكون الذراع اال�ستثماري الذي من
خالله ت�ستطيع حتقيق �أهدافها ومنها االطالع مب�س�ؤولياتها جتاه النهو�ض باملنطقة اقت�صادياً وتنموياً.
وبالن�سبة ل�سكان املنطقة ف�إن ال�شركة �ستعمل على معاجلة امل�شاكل االقت�صادية وخلق فر�ص وظيفية لأبناء
املنطقة ،ورفع م�ستوى اخلدمات وامل�ساهمة يف حتقيق توازن ال�سوق املحلي� .أما بالن�سبة للفرد امل�ستثمر ف�إن
�أهمية ال�شركة بالن�سبة له تكمن يف حتقيق عائد مادي جمزي من خالل اال�ستثمار يف املجاالت االقت�صادية
املتنوعة.
-5املراحل التنفيذية إلنشاء املشروع:
 ت�أ�سي�س ال�شركة 2016م. الرتويج لل�شركة 2016م.� إن�شاء مقر ال�شركة 2017م. البدء يف مزاولة الأن�شطة امل�شار �إليها يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة 2017م. البت يف و�ضع �إطار زمني للفر�ص اال�ستثمارية بداية من 2017م� إىل نهاية الفرتة.م
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الفر�صة
فندق ( )5جنوم مبدينة �سكاكا
�إن�شاء وت�شغيل البيوت املحمية الزراعية
م�صنع تعليب وجتميد الفواكه واخل�ضروات
م�صنع زيت الزيتون
م�صنع تعبئة وتغليف التمور وم�شتقاتها
نزل �سياحي علي بحرية دومة اجلندل
م�صنع �إنتاج وتعبئة املخلالت
م�صنع لإنتاج وتعبئة الع�صائر واملياه ال�صحية
م�صنع �أعالف احليوانات والدواجن
م�ست�شفى �سعة � 100سرير
م�صنع املنتجات الإ�سمنتية
�شركة ا�ستثمار عقاري

�سنة الت�أ�سي�س
الأوىل
الأوىل
الأوىل
الثانية
الثانية
الثالثة
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة
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مدة التنفيذ
� 24شهر
� 12شهر
� 12شهر
� 12شهر
� 24شهر
� 24شهر
� 12شهر
� 24شهر
� 24شهر
� 24شهر
� 12شهر
� 24شهر
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-6الخطوات التنفيذية وإدارة املشروع:
يبد�أ تنفيذ امل�شروع من مطلع عام 2017م ،وي�شرف عليه جمل�س �إدارة مكون من (� )7أع�ضاء ،وهو املنظم لعمل
ال�شركة .ويتوىل ال�سلطة التنفيذية الرئي�س التنفيذي ومعاونوه يف امل�ستويات التنظيمية التي يت�شكل منها
الهيكل التنظيمي املقرتح لل�شركة.
-7املؤسسون:
جمموعة من �شخ�صيات قطاع الأعمال باملنطقة وخارجها ،مبا يف ذلك �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة التجارية
ال�صناعية باجلوف.
-8الشكل القانوني:
ال�شكل القانوين لل�شركة هو «�شركة م�ساهمة مقفلة».
-9رأس املال املدفوع:
ر�أ�س املال املدفوع  25,000,000ريال �سعودي ،اكتتب بها امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه �2,500,000سهم.
-10رأس املال املستثمر:
ر�أ�س مال ال�شركة امل�ستثمر هو ( )100,000,000ريال �سعودي مق�سم �إىل (� )10,000,000سهم مت�ساوية القيمة،
تبلغ قيمة كال منها ( )10ريال �سعودي.
-11خطة التمويل:
متول �أن�شطة ال�شركة من ر�أ���س مال امل�ستثمر البالغ  100,000,000ري��ال �ساهم به امل�ؤ�س�سون بالإ�ضافة �إىل
�إيرادات ال�شركة من ن�صيبها يف الفر�ص اال�ستثمارية التي �ستطرح على امل�ستثمرين.
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-12املؤشرات االقتصادية لشركة الجوف للتنمية واالستثمار:
امل�ؤ�شرات املالية
 27289009ريال
 8666576ريال
� 6.04سنة
 25933510ريال
 25262121ريال
 38929658ريال
 46236208ريال
%16.83
%20.83
%14.16

البيان
التكلفة اال�ستثمارية
�إجمايل تكاليف الت�شغيل
فرتة اال�سرتداد
متو�سط الربح ال�سنوي قبل خ�صم الزكاة
متو�سط الربح ال�سنوي بعد خ�صم الزكاة
�صايف القيمة احلالية للم�شروع
القيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني
معدل العائد الداخلي علىاال�ستثمار()IRR
معدل العائد على اال�ستثمار()ROI
نقطة التعادل النقدي

 -13املوقع واملساحة:
ً
املوقع الرئي�س لل�شركة هو مدينة �سكاكا ،وميكن �أن يكون لها فروع يف حمافظات املنطقة طبقا ملا ن�ص عليها
النظام الأ�سا�سي املقرتح لل�شركة� .أم��ا م�ساحة موقع امل�شروع (الأر�ض)فتقدر بنحو 2000م ،2وهي امل�ساحة
الكافية ال�ستيعاب مكونات امل�شروع ومتطلبات الوحدات الإدارية التي يت�شكل منها الهيكل التنظيمي املقرتح
لل�شركة.
-14ملخص الفرص االستثمارية املقترح تنفيذها باملشروع:
مرفق ملخ�ص للفر�ص اال�ستثمارية امل�شار �إليها وامل�ضمنة يف النموذج املعد لذلك.

7

ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

نموذج عرض الفرص االستثمارية
الفرصة االستثمارية:
إنشاء فندق ( )5نجوم بمدينة سكاكا
 -1ا�سم امل�شروع :فندق خم�س جنوم
 -3القطاع�  :سياحي
 -5املوقع املقرتح :مدينة �سكاكا مبنطقة اجلوف

 -2رقم الفر�صة)1(:
� -4إجمايل اال�ستثمار 37222673  :ريال
 -6عدد العاملني )55( :عامل (خمتلف الفئات)

 -7الطاقة املتاحة:
يتكون الفندق من  120غرفة عادية 20 ،جناحا عاديا 12 ،جناحا كبريا ،و� 8أجنحة خا�صة� ،إ�ضافة �إىل مقهى ومطعم وم�سبح
ونادي �صحي وريا�ضي وقاعة احتفاالت وم�ساحه للخدمات.
 -8نبذة عن امل�شروع:
تتلخ�ص فكرة امل�شروع يف �إن�شاء فندق خم�س جنوم يف مدينة �سكاكا مبنطقة اجلوف ح�سب �أعلى م�ستويات الفخامة والرقي
والتميز �شاملة لكل اخلدمات ال�سياحية املكلمة له من حيث موقع وم�ساحة الفندق والراحة املتاحة والأ�سعار املنا�سبة وغريها
من اخلدمات املتميزة لتحفيز ال�سياحة وجلذب �أكرب عدد ممكن من النزالء من جن�سيات خمتلفة.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
�سد النق�ص احلاد يف الفنادق يف منطقة اجلوف ،خا�صة فنادق ( )5جنوم.دعم النمو اال�ستثماري والتطور احل�ضاري للمنطقة.تنمية وعي امل�ستثمر ب�أهمية ا�ستغالل املزايا ال�سياحية يف �سبيل دعم فكرة ال�سياحة.دعم العديد من الأفكار االقت�صادية. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 م�ؤ�شرات العر�ض:بلغ عدد الفنادق فئة اخلم�س جنوم يف منطقة اجلوف (فندق واحد) عام 2012م مقارنة بنحو  85فندق يفاململكة ،كما بلغ عدد الوحدات ال�سكنية املفرو�شة يف منطقة اجلوف عام 2012م نحو  26وحدة �سكنية من �إجمايل  10971وحدة
يف اململكة.
 م�ؤ�شرات الطلب:بلغ عدد �سكان منطقة اجلوف عام 2013م نحو  483,138ن�سمة ،وبلغ عدد الرحالت ال�سياحية الوافدة نحو 68,007رحلة عام 2012م مقارنة بنحو   60,456رحلة ،كما بلغ عدد الرحالت املحلية نحو   39.561رحلة عام 2012م مقارنة بنحو
 95.504رحلة عام 2010م .و�أكد التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أن اجلوف ت�ستقبل (� )174,000سـائح داخلي
�سنوياً وترتكز �أغلبية ال�سياح يف �سكاكا والقريات .وتعد هـذه النـ�سبة متدنية مقارنة بغالبية مناطق اململكة.
 -12الإيرادات املتوقعة 34815000  :ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 4448990  :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائد الداخلي (%41.68 :)IRRنقطة التعادل النقدي (%5.75  :)BEP�صايف القيمة احلالية (70717490  :)NPVريالفرتة اال�سرتداد (�2.09 :)PBPسنةمعدل العائد على اال�ستثمار (%48.52 :)ROIالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني29670490 :ريال -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015 :م.
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الفرصة االستثمارية:
إنشاء وتشغيل البيوت املحمية
 -2رقم الفر�صة)2(:
� -4إجمايل اال�ستثمار 4.362.020 :ريال
 -6عدد العاملني 37 :عامل من خمتلف
الفئات.

 -1ا�سم امل�شروع� :إن�شاء وت�شغيل البيوت املحمية
 -3القطاع :القطاع ال�صناعي
 -5املوقع املقرتح :مدينة �سكاكا

-7الطاقة املتاحة:
�سيعمل امل�شروع على �إنتاج ثالثة حما�صيل (اخليار ،والطماطم ،والفراولة) بطاقة �إنتاجية متوقعة تقدر بنحو 414.7
طن �سنوياً ملح�صول اخليار ،و 792طن ملح�صول الطماطم ،و 264طن ملح�صول الفراولة ،وذلك من خالل زراعة ()180
بيتا حمميا.
-8نبذة عن امل�شروع:
نظراً ملا تتمتع به منطقة اجلوف من جودة �إنتاج املحا�صيل الزراعية من خ�ضروات وفواكه �سيعمل امل�شروع على �إن�شاء
وت�شغيل بيوت حممية للخ�ضروات والفواكه.
-9مربرات �إقامة امل�شروع:
تعترب معظم مناطق اململكة ذات �أجواء مناخية قا�سية بالن�سبة للإنتاج الزراعي خالل �أ�شهر ال�صيف نظراً الرتفاعدرجة احلرارة مل�ستويات ت�صل �إىل °48م ،وانخفا�ض الرطوبة الن�سبية �إىل م�ستويات تقل عن  ،%10بالإ�ضافة �إىل �شدة
الإ�شعاع ال�شم�سي ال�ساقط ،وحتت هذه الظروف املناخية اجلافة تكون الزراعة يف احلقول املك�شوفة �أمراً �صعباً ،لذا
ت�ستخدم البيوت املحمية لتهيئة الظروف البيئية املالئمة مثل درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية وم�ستوي الإ�ضاءة.
البيوت املحمية متتاز مب�ساحة حم�صوليه �أكرب مقارنة بالأر�ض املك�شوفة  ف�ض ًال عن �أن �إنتاج البيوت املحمية يفوق
�إنتاج الأر�ض املك�شوفة.
-10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 العر�ض :بلغ الإنتاج املحلي نحو  5701طن من اخليار املك�شوف واملحمي عام 2013م ( %93.8منها حممي) ،كما بلغالإنتاج املحلي من الطماطم نحو  21594طن يف نف�س العام (منها  %54.8حممي).
 الطلب :يتوقع �أن يزداد الطلب على املحا�صيل الثالثية املحمية نظرا لكرب حجم الإنتاج قيا�سا �إىل الإنتاج الكليللزراعةالتقليدية ،بالإ�ضافة لإمكانية ا�ستخدام الإنتاج الناجت كمدخالت مل�صنع تعليب الفواكه واخل�ضر وم�صنع
الع�صائر.
 -12الإيرادات املتوقعة 5.317.440 :ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 2.033.120 :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائد على اال�ستثمار (%57.18 :)ROI نقطة التعادل (%22.38 :)BEP �صايف القيمة احلالية ( 11.463.734 :)NPVريال.فرتة اال�سرتداد (� 1.10 :)PBPسنة. معدل العائد الداخلي (.%60.48 :)IRRالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني 4.145.935 :ريال. -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015 :م.
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ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

الفرصة االستثمارية:
مصنع تعليب وتجميد الفواكه والخضروات
 -2رقم الفر�صة)3( :
�-4إجمايل اال�ستثمار 16.492.020 :ريال
 -6عدد العاملني 30 :عامل

 -1ا�سم امل�شروع :م�صنع تعليب وجتميد الفواكه
 -3القطاع :القطاع ال�صناعي
 -5املوقع املقرتح :مدينة �سكاكا
 -7الطاقة املتاحة:
 1000طن �سنويا من الفواكه ،و 1000طن من اخل�ضروات عند الت�شغيل بالطاقة الق�صوى.
 -8نبذة عن امل�شروع:
امل�شروع عبارة عن م�صنع لتجميد الفواكه وتعبئتها وكذلك اخل�ضروات وذلك لال�ستفادة من املنتجات الزراعية
باملنطقة.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
 اال�ستفادة من منتجات املنطقة اقت�صاديا. تنويع القاعدة االقت�صادية يف منطقة اجلوف. خلق فر�ص عمل جديدة. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 العر�ض�:سجل الإنتاج املحلي من تعبئة وجتميد الفواكه واخل�ضروات زيادة ملحوظة يف اململكة حيث بلغ نحو 2.108.580طن عام 2014م ،وبلغ عدد امل�صانع املحلية القائمة باململكة والتي تقوم ب�إنتاج وتعبئة وجتميد الفواكه
واخل�ضروات نحو  38م�صنعاً .كما بلغت واردات اململكة عام 2009م نحو  189.898طن ،ثم ارتفعت نهاية الفرتة
وو�صلت �إىل  288.930طن عام 2013م بزيادة قدرها  99.032طن ،كما بلغ حجم العر�ض التاريخي نحو 2.397.510
طن عام 2013م مقارنة بنحو  2.298.478طن عام 2009م ،بزيادة قدرها  99.032طن.
الطلب:هناك تذبذب يف حجم ال�صادرات و�إعادة ال�صادرات خالل ال�سنوات اخلم�سة ما بني االرتفاع واالنخفا�ض،ففي عام 2009م كان حجم ال�صادرات و�إعادة ال�صادرات  50,339طن ثم ارتفع �إىل  53,648عام 2010م ،ثم ارتفع �إىل
 73.714عام 2011م ،ولكنه انخف�ض �إىل  67.553طن عام 2012م ،ثم انخف�ض �إىل  23.686طن عام 2013م .وهناك
زيادة يف حجم الطلب التاريخي من  2.248.139عام 2009م �إىل 2.373.824عام 2013م.
 -12الإيرادات املتوقعة 25.000.000  :ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 14.196.680 :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائد على اال�ستثمار (%51.50 :)ROIنقطة التعادل (%9.38 :)BEP�صايف القيمة احلالية ( 35.758.079  :)NPVريالفرتة اال�سرتداد (� 2.08 :)PBPسنة.معدل العائد الداخلي (.%49 :)IRRالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني 13.256.840 :ريال -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015 :م.

ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(
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الفرصة االستثمارية:
مصنع زيت الزيتون بمدينة الجوف
 -2رقم الفر�صة)4(:
� -4إجمايل اال�ستثمار 11.912.077:ريال
 -6عدد العاملني 33:عامل

 -1ا�سم امل�شروع:م�صنع زيت الزيتون
 -3القطاع :ال�صناعي
 -5املوقع املقرتح  :مدينة اجلوف
 -7الطاقة املتاحة:
تبلغ الطاقة الإنتاجية لزيت الزيتون  200طن/ال�سنة.
 -8نبذة عن امل�شروع:
تتلخ�ص فكرة امل�شروع ب�إن�شاء م�صنع زيت الزيتون مبنطقة اجلوف با�ستخدام �أحدث التقنيات واملعا�صر و�إنتاج �أجود
�أنواع زيت الزيتون.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
متتلك منطقة اجلوف قاعدة زراعية قوية.ت�شهد املنطقة زيادة يف �إنتاج حما�صيل الفواكه واخل�ضروات خا�صة املوالح والزيتون.ي�ساعد امل�شروع يف اال�ستغالل الأمثل للميزة الن�سبية يف املنطقة.حتقيق االكتفاء الذاتي. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 جانب العر�ض :بلغ حجم الإنتاج املحلي من زيت الزيتون يف اململكة يف عام 2014م نحو  26.671طن ،وهو حجمالإنتاج الفعلي الذي مت �إنتاجه من قبل امل�صانع ال�سعودية املحلية والتي بلغ عددها نحو   18م�صنعاً .كما بلغ حجم
واردات اململكة من زيت الزيتون نحو  19.832طن عام 2013م ،بزيادة قدرها  7.322طن .و�سجل العر�ض التاريخي من
منتجات زيت الزيتون ارتفاعا خالل الفرتة 2013-2009م,حيث بلغ نحو   39.181طن عام 2009م ،وارتفع �إىل 46.503
طن عام 2013م ،بزيادة قدرها  7322طن.
 جانب الطلب:بلغت �صادرات اململكة من زيت الزيتون يف عام 2013م نحو  58طن مقارنة بنحو  7طن عام 2009م،وبلغت �إعادة ال�صادرات من زيت الزيتون يف  عام 2013م نحو  551طن مقارنة بنحو  197طن عام 2009م .و بلغ حجم
الطلب التاريخي يف عام 2013م نحو  45.894طن مقارنة بنحو  38.977طن يف عام 2009م.
 -12الإيرادات املتوقعة 13.104.000 :ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 5.693.789 :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائدالداخلي (%38.71 :)IRRنقطة التعادل النقدي (%16.11 :)BEP�صايف القيمة احلالية ( 19.653.232 :)NPVريال.فرتة اال�سرتداد (� 2.10 :)PBPسنة.معدل العائد على اال�ستثمار (%41.01 :)ROIالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني 12.221.441 :ريال. -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015  :م.
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ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

الفرصة االستثمارية:
مصنع تعبئة وتغليف التمور ومشتقاتها
 -1ا�سم امل�شروع:م�صنع تعبئة وتغليف التمور وم�شتقاتها
-3القطاع:الت�صنيع الزراعي
 -5املوقع املقرتح :مدينة �سكاكا

 -2رقم الفر�صة)5( :
� -4إجمايل اال�ستثمار23971284 :ريال
 -6عدد العاملني 33:من خمتلف
الفئات.

 -7الطاقة املتاحة 3000   :طن يف ال�سنة.
 -8نبذة عن امل�شروع:
تتلخ�ص فكرة امل�شروع يف �إن�شاء م�صنع لتعبئة وتغليف التمور وم�شتقاتها من الدب�س واملربى وعجينة التمر.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
احلاجة �إىل منتجات امل�شروع لعدم وجود م�صنع لإنتاج وتعبئة التمور وم�شتقاتها يف املنطقة.تنويع القاعدة ال�صناعية باملنطقة.الإ�سهام يف الناجت املحلي للمنطقة.توفري فر�ص عمل لتخفيف معدالت البطالة. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 العر�ض:يبلغ الإنتاج الفعلي من التمور م�شتقاتها يف اململكة  267,124طن. الطلب:بلغ الطلب على التمور وم�شتقاتها  165.190طن حتى عام 2013م.يالحظ �أن هناك فائ�ض يف عر�ض التمور ،لذا �سيقوم امل�صنع بت�صدير �إنتاجه وذلك با�ستغالل �إنتاج املنطقة من
التمور.
-12الإيرادات املتوقعة57500000:ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 43269585  :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
 معدل العائد على اال�ستثمار (.%42.30 :)ROI نقطة التعادل النقدي (.%9.81 :)BEP �صايف القيمة احلالية ( 37115182 :)NPVريال. فرتة اال�سرتداد (�2.11  :)PBPسنة. معدل العائد الداخلي (.%38.23 :)IRR القيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني 17942581 :ريال. -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015 :م.

ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(
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الفرصة االستثمارية:
شاليهات سياحية ببحيرة الدومة بدومة الجندل
 -1ا�سم امل�شروع� :شاليهات �سياحية
 -3القطاع :ال�سياحي
 -5املوقع املقرتح  :بحرية الدومة مبحافظة دومة اجلندل.

 -2رقم الفر�صة)6( :
� -4إجمايل اال�ستثمار 15564750 :ريال
 -6عدد العاملني )30( :من خمتلف
الفئات.

 -7الطاقة املتاحة:
يتكون النزل من  80وحدة لت�سكني العوائل والعزاب  بالإ�ضافة �إىل مطاعم والعاب ترفيهية ومائية.
 -8نبذة عن امل�شروع:
تتلخ�ص فكرة امل�شروع يف �إن�شاء �شاليهات �سياحية متكاملة يف بحرية الدومة مبنطقة اجلوف يف �شمال اململكة العربية
ال�سعودية حيث �سيكون مق�صد للزوار يف الإجازات الق�صرية وعطل نهاية الأ�سبوع ويف املوا�سم ال�سياحية جلميع �سياح
املنطقة والدول املجاورة مثل الكويت.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
 حتتل منطقة اجلوف مكانة �أ�سا�سية كمنطقة حدودية للملكة خا�صة انه يوجد بها منفذ احلديثة.حتقق مركز متميز على اخلارطة ال�سياحية الداخلية يف اململكة. منطقة اجلوف منطقة غنية بالآثار يطلق عليها منطقة �أثرية. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 جانب العر�ض :بلغ عدد الفنادق يف منطقة اجلوف ( 7فنادق) عام 2012م مقارنة بنحو  1098فندق يف اململكة ،كمابلغ عدد الوحدات ال�سكنية املفرو�شة يف منطقة اجلوف عام 2012م نحو  26وحدة �سكنية من �إجمايل  10971وحدة يف
اململكة .وال وجود لل�شاليهات ال�سياحية يف حمافظات اجلوف.
 جانب الطلب:بلغ عدد �سكان منطقة اجلوف عام 2013م نحو  483.138ن�سمة ،وبلغ عدد الرحالت ال�سياحية الوافدةنحو  68.007رحلة عام 2012م مقارنة بنحو   60.456رحلة ،كما بلغ عدد الرحالت املحلية نحو  39.561رحلة عام
2012م مقارنة بنحو  95.504رحلة عام 2010م .و�أكد التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أن اجلوف
ت�ستقبل (� )174.000سـائح داخلي �سنوياً وترتكز �أغلبية ال�سياح يف �سكاكا والقريات .وتعد هـذه النـ�سبة متدنية مقارنة
بغالبية مناطق اململكة .ولعل مرور ال�سياح والزوار عرب بحرية الدومة يزيد من الطلب على ال�شاليهات ال�سياحية
بهذه املنطقة.
 -12الإيرادات املتوقعة12165000 :ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 2571000 :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائدالداخلي (%35.97:)IRRنقطة التعادل النقدي (%8.83 :)BEP�صايف القيمة احلالية (21993591 :)NPVريالفرتة اال�سرتداد (�2.11 :)PBPسنةمعدل العائد على اال�ستثمار (.%39.03 :)ROIالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني11384143 :ريال -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015  :م.
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ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

الفرصة االستثمارية:
مصنع إنتاج وتعبئة املخلالت
 -1ا�سم امل�شروع :م�صنع �إنتاج وتعبئة املخلالت
-3القطاع:الت�صنيع الزراعي
 -5املوقع املقرتح :مدينة �سكاكا

 -2رقم الفر�صة)7( :
�-4إجمايل اال�ستثمار 10380014 :ريال
 -6عدد العاملني )30(:من خمتلف
الفئات.

-7الطاقة املتاحة:
�سيعمل امل�شروع علي �إنتاج املخلالت املختلفة:
 �إنتاج  720طن من ثمار الزيتون املخلل �سنوياً.�إنتاج  720طن من اخل�ضروات امل�شكلة املخللة �سنوياً. -8نبذة عن امل�شروع:
يعمل امل�شروع علي اال�ستفادة من منتجات القطاع الزراعي كثمار الزيتون واخل�ضروات الأخرى ،وتن�شيط قطاع
الت�صنيع الزراعي وا�ستغالل وفرة املواد اخلام من خالل تخليل تلك ثمار الزيتون واخل�ضروات الأخرى كاجلذر
واخليار والفلفل  .
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
 اال�ستفادة من وفرة ثمار الزيتون باملنطقة. العمل على توطني ال�صناعات املحلية. العمل على �سد فجوة ال�سوق املحلي ،وتخفي�ض فاتورة الواردات.-10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 جانب العر�ض :تعمل امل�صانع علي �إنتاج  16898طن �سنوياً ،وتعمل تلك امل�صانع بنحو  %59.24من طاقتها املرخ�صة،كما يبلغ �إنتاج م�صانع اجلوف من املخلالت  3000طن �سنوياً.
 جانب الطلب :ارتفاع فاتورة الواردات لتبلغ � 207327ألف ريال عام 2013م.-12الإيرادات املتوقعة18720000   :
-11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 14006174  :ريال
ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
 معدل العائد على اال�ستثمار (.%38.59 :)ROI نقطة التعادل النقدي (.%16.92 :)BEP �صايف القيمة احلالية (14197837  :)NPVريال. فرتة اال�سرتداد (� 2.12 :)PBPسنة معدل العائد الداخلي (.%35.13 :)IRR القيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني 8477476 :ريال.-14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
-15تاريخ �إعداد الفر�صة2015:م.

ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(
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الفرصة االستثمارية:
مصنع إلنتاج وتعبئة العصائر واملياه
 -2رقم الفر�صة)8(:
� -4إجمايل اال�ستثمار 96.249.756 :ريال
 -6عدد العاملني 243 :عامل

 -1ا�سم امل�شروع :م�صنع لإنتاج وتعبئة الع�صائر واملياه
 -3القطاع :ال�صناعي
 -5املوقع املقرتح :مدينة �سكاكا
 -7الطاقة املتاحة( :خطي �إنتاج)
�سيعمل امل�شروع على �إنتاج املياه ال�صحية بطاقة �إنتاجية قدرها  151.956.000لرت �سنويا ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج
الع�صائر بطاقة �إنتاجية قدرها  5000طن �سنويا.
 -8نبذة عن امل�شروع:
�سيعمل امل�شروع قيد الدرا�سة على �إنتاج وتعبئة املياه ال�صحية والع�صائر لتغذية ال�سوق املحلي باملنطقة والأ�سواق
املجاورة.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
حاجة الإن�سان املتزايدة للمياه والع�صائر يف ظل املناخ احلار واجلاف الذي ي�سود اململكة ،واالعتبارات ال�صحيةوارتفاع درجات احلرارة.
املزايا واملقومات التي تتمتع بها منطقة اجلوف ،حيث الرتبة اخل�صبة وتوفر املياه العذبة و�إنتاج كافة �أنواع الفواكهواخل�ضروات والتمور.
 -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 جانب العر�ض :بلغ الإنتاج املحلي من املياه ال�صحية يف اململكة  24.158.502.000لرت ،ومن الع�صائر نحو 1.388.616طن عام 2014م ،يف حني �سجلت الواردات من املياه ال�صحية املعب�أة نحو  19.714.000لرت عام 2013م،
والع�صائر يف العام نف�سه  156.020طن.
 جانب الطلب :بلغ حجم ال�صادرات و�إعادة ال�صادرات من املياه ال�صحية نحو  215.988.000لرت عام 2011م ويف عام2012م و2013م �أوقفت اململكة ت�صدير مياه ال�شرب املعب�أة وغري املعب�أة ،وبالن�سبة للع�صائر فقد بلغ حجم ال�صادرات
و�إعادة ال�صادرات نحو  175.802طن عام 2013م.
 -12الإيرادات املتوقعة108.871.500 :
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية  61.577.947 :ريال
ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائد على اال�ستثمار (%30.40 :)ROIنقطة التعادل النقدي (.%24.21 :)BEP�صايف القيمة احلالية ( 107.389.525  :)NPVريال.فرتة اال�سرتداد (� 3.08 :)PBPسنة.معدل العائد الداخلي (.%31.54 :)IRRالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني 61.804.254 :ريال. -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015 :م.
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ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

الفرصة االستثمارية:
مصنع ألعالف الحيوانات والدواجن
 -2رقم الفر�صة)9( :
� -4إجمايل اال�ستثمار 37.239.819:ريال
 -6عدد العاملني 41:عامل

 -1ا�سم امل�شروع:م�صنع لأعالف احليوانات والدواجن
 -3القطاع :ال�صناعي
 -5املوقع املقرتح  :مدينة �سكاكا
 -7الطاقة املتاحة:
�سيعمل امل�شروع  على �إنتاج  49.920طن من �أعالف احليوانات ،و 49.920طن من �أعالف الدواجن.
 -8نبذة عن امل�شروع:
�سيعمل م�صنع الأعالف قيد الدرا�سة على �إنتاج خماليط� أعالف كاملة توفر االحتياجات الغذائية للحيوانات
والدواجن.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
متتلك منطقة اجلوف ثروة حيوانية وداجنة ت�شكل م�ساهمة يف تنمية الناجت املحلي للمنطقة.ت�شهد املنطقة زيادة يف �إنتاج حما�صيل الفواكه واخل�ضروات خا�صة املوالح والزيتون ميكن اال�ستفادة منها يف �صناعةالأعالف.
ي�ساعد امل�شروع يف اال�ستغالل الأمثل للميزة الن�سبية يف املنطقة.حتقيق االكتفاء الذاتي من الأعالف. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 جانب العر�ض�:سيبلغ الإنتاج املحلي من �أعالف احليوانات بنهاية عام 2020م نحو  2.130.156طن من �أعالفاحليوانات ،و 2.591.754طن من �أعالف الدواجن.
 جانب الطلب� :سيبلغ الطلب امل�ستقبلي على �أعالف احليوانات يف عام 2020م نحو  2.735.290طن ،ومن �أعالفالدواجن  3.320.915طن.
 -12الإيرادات املتوقعة 102.336.000  :ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 86.668.830  :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائد على اال�ستثمار (%29.51 :)ROIنقطة التعادل النقدي (%16.71 :)BEP�صايف القيمة احلالية ( 32.089.695 :)NPVريال.فرتة اال�سرتداد (� 3.12 :)PBPسنة.معدل العائد الداخلي (%26.20 :)IRRالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني 26.561.015 :ريال -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015  :م.

ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(
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الفرصة االستثمارية:
إنشاء مستشفى تخصصي بمدينة سكاكا
 -2رقم الفر�صة)10( :
� -4إجمايل اال�ستثمار23298410 :ريال
 -6عدد العاملني104 :من خمتلف الفئات.

 -1ا�سم امل�شروع :م�ست�شفى تخ�ص�صي
-3القطاع :ال�صحي
 -5املوقع املقرتح :مدينة �سكاكا
 -7الطاقة املتاحة:
الطاقة ال�سريرية للم�ست�شفى� 100سرير ت�شمل �أق�سام الأ�شعة والتحاليل والن�ساء والوالدة.
 -8نبذة عن امل�شروع:
يهدف م�شروع م�ست�شفى اجلوف �إىل جذب املراجعني واملر�ضى باملنطقة خا�صة امل�ستفيدين من الت�أمني ال�صحي.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
خلو املنطقة من �إ�سهامات القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار يف امل�ست�شفيات اخلا�صة املتخ�ص�صة. م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية باملنطقة. تدعيم القطاع ال�صحي الأهلي يف منطقة اجلوف. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 العر�ض:بلغ عدد م�ست�شفيات القطاع العام يف منطقة اجلوف نحو ( )2م�ست�شفى يف نهاية عام 1434هـ  .وال يوجد يفمنطقة اجلوف �أي م�ست�شفى تابعة القطاع اخلا�ص� .إال �أنه يوجد عيادات وم�ستو�صفات متفرقة .يف حني و�صل عدد
م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص يف اململكة �إيل136م�ست�شفي عام 1434هـ .كما بلغ عدد املراكز ال�صحية يف القطاع العام يف
منطقة اجلوف نحو  35م�ستو�صف ومركز يف نهاية عام 1434هـ ،وت�شكل املراكز ال�صحية وامل�ستو�صفات يف منطقة
اجلوف ما ن�سبته  %1.55من �إجمايل امل�ستو�صفات واملراكز ال�صحية يف اململكة البالغة  2259م�ستو�صف ومركزاً.
 الطلب:بلغ عدد ال�سكان يف منطقة اجلوف �أكرث من ( )494906ن�سمة وبن�سبة ( )%1.6من �إجمايل �سكان اململكة عام2014م .ومن الدرا�سة تبني �أن هناك زيادة مطردة لعدد �سكان اململكة وملنطقة اجلوف يف ال�سنوات املقبلة والتي ت�شكل
طلباً متزايدا على جميع اخلدمات.
 -12الإيرادات املتوقعة 27000000 :ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 18096440  :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
 معدل العائد الداخلي (%24.18 :)IRR نقطة التعادل النقدي (%55.03  :)BEP �صايف القيمة احلالية (16921096 :)NPVريال فرتة اال�سرتداد (�4.08  :)PBPسنة معدل العائد على اال�ستثمار (%24.51 :)ROI القيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني18047271 :ريال -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015 :م.
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ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

الفرصة االستثمارية:
املنتجات اإلسمنتية
 -2رقم الفر�صة)11( :
� -4إجمايل اال�ستثمار 44945165 :ريال
 -6عدد العاملني )61(   :من خمتلف
الفئات

 -1ا�سم امل�شروع :املنتجات الإ�سمنتية
 -3القطاع :ال�صناعي
 -5املوقع املقرتح  :مدينة �سكاكا

 -7الطاقة املتاحة:
�سيعمل امل�صنع علي �إنتاج جمموعة خمتلفة من املنتجات الإ�سمنتية:
خر�سانة جاهزة250000  :م.3بالط �أنرتلوك100000  :م.2بالط �أ�سمنتي ملون100000  :م.2 -8نبذة عن امل�شروع:
يعمل امل�شروع علي �إنتاج املنتجات الأ�سمنتية والتي تعترب الركيزة الأ�سا�سية يف القطاع العقاري وتزيني الطرق
واملمرات ،وت�ستخدم تلك املواد يف امل�ساهمة يف عملية النه�ضة العمرانية التي ت�شهدها منطقة اجلوف.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
امل�ساهمة يف االرتقاء بقطاع البنية الأ�سا�سية.وجود فجوة يف ال�سوق املحلي ،واحتياج املنطقة لإقامة امل�صنع.االرتقاء بتناف�سية ال�صناعة املحلية. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 جانب الطلب :بلغت �أعداد رخ�ص البناء والت�شييد 2372رخ�صة ،وبلغت امل�ساحات الطابقية1550960م ،2وبلغت�أطوال الطرق قيد التنفيذ واملقرتح تنفيذها 1199كم عام 1435هـ.
 جانب العر�ض :بلغ عدد امل�صانع املنتجة  24م�صنعاً تعمل بنحو  %75.72من الطاقة املرخ�صة. -12الإيرادات املتوقعة60000000   :
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 40538029  :ريال
ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائدالداخلي (.%24.07 :)IRRنقطة التعادل النقدي (.%16.21 :)BEP�صايف القيمة احلالية ( 44237727 :)NPVريال.فرتة اال�سرتداد (� 3.09 :)PBPسنة.معدل العائد على اال�ستثمار (%27.23 :)ROIالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني23258431 :ريال. -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015  :م.

ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(
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الفرصة االستثمارية:
شركة استثمار عقاري بمدينة سكاكا
 -2رقم الفر�صة)12( :
� -4إجمايل اال�ستثمار101849038 :ريال
 -6عدد العاملني )33( :من خمتلف الفئات.

 -1ا�سم امل�شروع� :شركة اال�ستثمار العقاري
 -3القطاع:القطاع العقاري
 -5املوقع املقرتح:مدينة �سكاكا
 -7الطاقة املتاحة:
�سيعمل امل�شروع على �شراء �أرا�ضي تبلغ م�ساحتها 200000م 2وتخطيطها و�إي�صالها باخلدمات ثم بيعها.
 -8نبذة عن امل�شروع:
يعمل امل�شروع على تخطيط الأرا�ضي ب�شكل مميز ومب�ساحات متنوعة.
 -9مربرات �إقامة امل�شروع:
امل�ساهمة يف التخفيف من �أزمة الطلب علي القطاع العقاري.حتقيق عائد ا�ستثماري جمزى ل�صاحب امل�شروع.العمل على توطني ال�صناعات املحلية. -10م�ؤ�شرات العر�ض والطلب:
 جانب العر�ض :يتمثل يف رخ�ص البناء للوحدات ال�سكنية والتجارية باملنطقة والتي و�صلت �إىل   2372رخ�صة عام1435هـ ،كما يتمثل يف عدد امل�ساكن امل�شغولة باملنطقة والتي و�صلت �إىل  70176م�سكن.
 جانب الطلب :يتمثل يف الزيادة امل�ستمرة يف �أعداد ال�سكان بالإ�ضافة للرحالت ال�سياحية املحلية والوافدة �إىلاملنطقة ،والتي تتطلب الزيادة يف امل�ساحات ال�سكنية والتجارية واخلدمية والتي تلبي الزيادة يف الطلب.
 -12الإيرادات املتوقعة389820000  :ريال
 -11التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية 29822050   :ريال
 -13م�ؤ�شرات ربحية امل�شروع:
معدل العائد على اال�ستثمار(.%31.17  :)ROIنقطة التعادل النقدي (.%7.91 :)BEP�صايف القيمة احلالية(35568159 :)NPVريال.فرتة اال�سرتداد (�6.10 :)PBPسنة.معدل العائد الداخلي (.%13.85 :)IRRالقيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني113783909 :ريال. -14اجلهة املعدة للفر�صة :الغرفة التجارية ال�صناعية باجلوف.
 -15تاريخ �إعداد الفر�صة2015 :م.
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ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(
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