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 :امللخص التنفيذي 
تتمثل فكرة املشروع في إنشاء وقف الرضوان الخيري على أن يكون مقرة في اململكة العربية السعودية بمدينة مكة 

عدد أربع محال تجارية  وحدات سكنية و   8 وهو عقار سكني تجاري مكون من " 4املكرمة بحي الشرائع مخطط" 
قار لتأجير هذه الوحدات واملحالت لصالح جمعية البر الخيرية بالحمنة وذلك بهدف زيادة وسوف يتم تجهيز الع

مصادر تمويل الجمعية وإنشاء مصدر مستدام لها لدعم مسيرتها نحو  مساعدة ودعم الفقراء واملحتاجين ولكافة 
اء بأفضل شكل ممكن وأسعار أنشطتها املتعددة على أن يتم تجهيز العقار بأعلى جودة ممكنة لتقديم خدمات اإليو 

مكة املكرمة , والجدير بالذكر أن االحصائيات تنافسية ولسد حاجات الكلب على خدمات اإليواء السكني في مدينة 
 200تريليون ريال تقريبًا , ويتم تداول نحو  1,4يزيد عن  تشير إلى أن حجمهلسوق العقاري السعودي ل  ةالتقريبي

ق من خالل عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة إلى املشروعات التطويرية الجديدة مليار ريال سنويًا في السو 
التي يقوم بمعظمها القطاع الخاص بدعم من الحكومة . وقد بلغت نسبة مساهمة األنشطة العقارية في الناتج 

فئات وشرائح املجتمع السعودي ويستهدف املشروع كافة   2020بنهاية العام % 7,5املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
افدين ورجال األعمال وغيرهم ,  في املتخصصين من بمجموعه املشروع يستعين وسوف سواًء كان السعوديين و الو

 ووفقاً  السوق  داخل متميزة مكانه يحتل لجعله للمشروع وتسويقية دعائية خطة وتنفيذ لرسم التسويق مجال
 تزداد والتي سعودي ريال   217,600  األولى للسنة املتوقعة اإليرادات بلغت دفق بالدراسة الخاصة املالية للحسابات

 تشغيل بدأ من شهراً   92املال رأس استرداد فترة وتبلغ,  العاشرة للسنة سعودي ريال  609,294  إلى لتصل تدريجياً 
 .  مكةألبناء مدينة  فرصة عمل يوفر عاملشرو  أن إلى باإلضافة%12 االستثمار على  عائد بمعدل املشروع

 القيمة البيان

 1,673,420 إجمالي التكاليف الرأسمالية

 26,580 إجمالي رأس املال العامل

 1,700,000 إجمالي رأس املال املستثمر

 217,600 توقعات اإليرادات للسنة األولي

 378,323 توقعات اإليرادات السنوية  للسنة الخامسة

 609,294 ات السنوية  للسنة العاشرةتوقعات اإليراد

 71,243 صافي الربح بعد الزكاة والضرائب للسنة  األولي

 184,653 صافي الربح بعد الزكاة والضرائب للسنة  الخامسة

 323,471 صافي الربح بعد الزكاة والضرائب للسنة  العاشرة

 %12 معدل العائد علي االستثمار

 %9 معدل العائد الداخلي

 %7 العائد على حقوق امللكيةمعدل 

 %99 نسبة مجمل الربح لإليرادات

 %49 نسبة صافي الربح لإليرادات

 %63 نقطه التعادل %

 171,742 نقطه التعادل باملبيعات

 92 فترة االسترداد / شهور 

 1,531,310 صافي القيمة الحالية للمشروع

 1 فرص العمل التي يوفرها املشروع
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 :وذلك لعدة أسباب عقار استثماري    تيار مشروعتم اخ

 يم الجزئيةيقتمعايير ال يم الكليةيمعايير التق
 

 السوق :
 منطقةسوق اململكة وخاصة  استهدفنا

املنطقة  عن غيرها من مدناملكرمة  مكة
وتواجد نظرًا لعدد السكان املتزايد فيها 

 جميع مقومات نجاح املشروع
 

 (4الطلب ) ى مستو 

 الوحدات تأجير من املشروع يقدمها التي اإليواء خدمات تعتبر
 والهامة املستمرة الخدمات من, أو سنوي  شهري  بشكل السكنية
 امر الخدمات لهذه الحاجة حيث املجتمع وشرائح فئات ملختلف

 وارتفاع السكان تزايد ظل في وخاصة واألهمية الضرورة غاية في
 معدالت نمو بجانب اً سنوي% 2,4 إلى السكانية النمو معدالت
 . اململكة في الداخلية السياحة

احتماالت الطلب في املستقبل 
(4) 

بالقطاع  االهتمام وازدياد,  اململكة ورؤى  أهداف تطور  مع
افدين داخل اململكة سوف يزداد  العقاري وزيادة أعداد الو

 الطلب على خدمات املشروع .

 
 

 الجزئيةمعايير التقييم  معايير التقييم الكلية
 

 الجوانب االجتماعية

 (1درجة تلوث البيئة  )
ينتج عنها يخدم املشروع املجتمع من خالل تقديم خدمة أساسية وال 

 أي نسب تلوث .

 وأجنبية. يخدم املشروع املجتمع من خالل توظيف العمالة محلية (2درجة االعتماد على عمالة محلية )

  الخدمات املقدمة حجم التوسع في  ىع يؤدي إلاملشرو  (3املنافع الجالبة للمشروع )
 

 : تقدير العمر االقتصادي للمشروع

 
 العمر االقتصادي للمشروع العمر التشغيلي  للمشروع

 

يتحدد العمر التشغيلي  للمشروع بالفترة الزمنية التي 
يزاول املشروع نشاطه اإلنتاجي فيها . ومن املتوقع أن 

 ت ويزيدسنوا 10يستمر التشغيل ملده 

الفترة التي يتم فيها تحقيق األرباح ومن املتوقع أن يتراوح 
 سنوات 10مدة العمر االقتصادي إلى 

تقدم طرق 
التشغيل  )تقدم 

 تكنولوجي(

يؤثر التقدم التكنولوجي على العمر التشغيلي ال 
 للمشروع

برامج املحاسبة  في التكنولوجي التقُدم من االستفادة
 واإلدارة .
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 -رة عامة عن االقتصاد السعودي:نظ
يتمتع االقتصاد داخل اململكة بالقوى و املتانة وأسواق مستقرة , حيث تتبع اململكة نظام آليات السوق الذي يقوم على  

العرض والطلب وعلى املنافسة وال توجد قيود على عمليات الصرف األجنبي, كما ال يوجد حظر أو قيود كمية على 
ع باستثناء عدد قليل من السلع املمنوع استيرادها ألسباب شرعّية أو تتعلق باألمن القومي وحماية الواردات من السل

الصحة العامة للمواطنين ,وتتسم التعرفة الجمركية على الواردات باالنخفاض بل وتعفى بعض السلع األساسية 
كبر الدول املصدرة للنفط أنها أعالم وتصنف بعلى الواردات من احتياطات النفط في ال  املستوردة من الرسـوم الجمركية

و الجدير بالذكر أن اململكة هي الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيا على مستوى الشرق األوسط والخليج العربي 
قدمة مت 24الصادر من مركز التنافسية العالمي فحصلت على املرتبة  2020في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العاملية 

محاور رئيسية يقيسها التقرير  4من أصل 3, وقد أظهرت اململكة العربية السعودية تحسن في  2019مرتبتين عن العام 
ومحور كفاءة األعمال والتي تقدمت فيه  20املرتبة إلى  30,وهي محور األداء االقتصادي وتقدمت فيه اململكة من املرتبة 

, وقد حققت  36إلى املرتبة الـ  38البنية التحتية الذي تقدمت فيه من املرتبة الـ  , ومحور 19إلى املرتبة  25من املرتبة 
اململكة مراتب متقدمة في مؤشرات فرعية , والتي من أبرزها حصول اململكة على املرتبة األولى عامليًا في نمو القوى 

ثالثة عامليًا في نمو صادرات الخدمات التجارية , كما العاملة و املرتبة الثانية عامليًا في مؤشر أسعار املستهلك و املرتبة ال
عامليًا في مرونة االقتصاد  ومحفزات االستثمار ودعم الخدمات البنكية واملالية لألعمال , واحتلت 10احتلت املرتبة 
من بين دول  8في إجراءات بدء عمل تجاري , وقد صنفت اململكة بحسب مؤشرات التقرير  في املرتبة  15اململكة املرتبة 

مجموعة العشرين , متفوقه بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل روسيا  واليابان وإيطاليا والهند 
 96,792في املركز الثامن عشر عند  السعودية ضمن االقتصادات العشرين األكبر عاملياً اململكة العربية وجاءت  وتركيا ,

 , حسب بيانات البنك لدولي , وقد بلغ عدد دوالر  ألف 23,14 اإلجمالي املحلي الناتج من الفرد نصيب بلغ مليار دوالر بينما
إلى أن االقتصاد  الصادر من صندوق النقد العربي السعودي "ساما" ويشير التقرير , مليون نسمة  9,32سكان يقارب ال

اتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة , حيث سجل الن2019السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خالل عام 
ل نمًوا نسبته 0,3نمًوا نسبته  والجدير بالذكر أن   , 3,3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّ

م رغم أزمتي 2020االقتصاد السعودي سجل أداًء أفضل من أغلب دول مجموعة العشرين خالل الربع الثاني لعام 
% 7اجع أسعار النفط , ورغم أثر جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إال أن تراجع نمو اقتصاد اململكة بنسبة كورونا وتر 

م كان ضمن األقل بين دول مجموعة  العشرين وحلت السعودية في املركز الخامس بين 2019مقارنة بنفس الفترة لعام 
م 2020% في عام 3,8سجل الناتج املحلي اإلجمالي تراجعًا بنسبة دول املجموعة , وقد توقعت وزارة املالية السعودية أن ي

مستفيدا من حزم اإلصالحات االقتصادية واملالية التي أقرتها , كما أنه من املتوقع حدوث تحسن في األداء االقتصادي , 
مات االقتصادية ظهر االقتصاد املحلي مرونة في امتصاص الصد, وقد أ 2030الحكومة لتحقيق تطلعات رؤية اململكة 

نفاق الحكومي على املشاريع التنموية نتيجة تذبذب أسعار النفط خالل السنوات السابقة وذلك بفضل استمرار اإل 
تلك الصدمات واستمرار الجهود الدولة الهادفة إلى رفع  التي ساهمت في تجديد أثار  2030وبدعم من برامج رؤية اململكة 

 استمرار املتوسط املدى على 2021لعام  بالدال تستهدف ميزانية , و قاعدته اإلنتاجية كفاءة  االقتصاد املحلي وتنويع 
, ومع  التحفيز  وحزم , االجتماعية واإلعانات الدعم منظومة وعلى , الرؤية تحقيق وبرامج الكبرى  املشاريع على الصرف

" أن الناتج املحلي اإلجمالي conomicsFocusEيرى أعضاء لجنة " 2020تعافي الطلب املحلي من إجراءات اإلغالق عام 
 % .2,9م سوف ينمو بنسبة 2022م وفي عام 2021% في عام 3,7سوف ينمو بنسبة 

 



 

 

 

 

 

7 
 
 

 

 : ةالسعودي ةاململكة العربيفي قطاع الخدمي ال
و الشركات من أيمثل القطاع الخدمي جزءًا مهما من االقتصاد في اململكة العربية السعودية الذي يديره األفراد 

كسب  إلىنه يهدف إف ةمن الحكوم ةو منعدمأ ةقليل ةنظرا لوجود مشارك , ةالدول لسيطرةيخضع  الربح وال جلا
وهناك  كثر من القطاع العام ويعتبر القطاع الخدمي يهتم بتقديم الخدمة للناس ,أاملال وتوظيف املزيد من العمال 

دمي الذي يعول عليه في زيادة الناتج املحلي ويزداد بالقطاع الخ فرص كثيرة  لدي القطاع الخاص والعام لالستثمار
القطاع الخدمي  إلىوينضم ة الوطني ةالعامل األيديكبر مجال يستوعب تشغيل أمع الوقت الن القطاع الخدمي هو 

و املجمعات  املقاهي للمشروبات الكوفي شوب و خدمات ترفيهيه ومنها خدمات تقديم )املشروبات واملطاعم و
و في أاقتصاد والتهاون في جودة خدماته  أيويعتبر القطاع الخدمي شريان  وغيرها من الخدمات املقدمة (الترفيهية 

باالقتصاد الوطني وبالخدمات التي يتم تقديمها  مستويات الخدمة التي يقدمها يعكس مستوي اهتمام صناع القرار
ن القطاع الخدمي يمثل الجزء األكبر في بل أ ولذلك يمثل القطاع الخدمي جزءًا مهما من االقتصاد للمستهلك

ويعتبر القطاع الخدمي صناعة وعلمًا  فهو الذي يهتم بإنتاج الخدمات بدال من السلع امللموسة  االقتصاد العالمي
 هو الذي يهتم بتقديم الخدمة للناس من خدمات فالقطاع الخدمي: : السيارات والطائرات واآلالت واملعدات مثل

 ة واتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الهندسة والطب والسياحة والنشاطاتمصرفي ترفيهية و 
االقتصادية غير الربحية: كخدمات العمالء والخدمات الحكومية التي تتضمن التنمية والدفاع عن البلد وحفظ 

 األمن الداخلي والخارجي.
 :مساهمة القطاع الخدمي في االقتصاد السعودي

كيزة أساسية للتنمية االقتصادية إلى جانب القطاعين األخرين املكونين للناتج املحلي يعد قطاع الخدمات ر 
 ة)الصناعي و الزراعي(. حيث يضم الناتج املحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسية وهي تجارة الجملة والتجزئ

ين والعقارات وخدمات األعمال واملطاعم والفنادق والنقل والتخزين واملعلومات واالتصاالت وخدمات املال والتام
نية وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية وخدمات حكومية كما تسعى وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعد

في السعودية من خالل تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الالزمة, واإلسهام  لتشجيع وتنمية القطاع الخدمي
التي تركز على تنمية « 2030رؤية »ول دون تطوير وتنمية القطاع, ليتواكب مع في معالجة القضايا واملعوقات التي تح

قطاع الخدمات من اكثر  باإلضافة إلي أن الخدمة وزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج اإلجمالي
لبطالة بين ة اهم بشكل كبير في حل مشكلاقد يس تهوبالتالي فالتركيز عليه وتنمي  القطاعات كثافة في العمالة

املرتبة األولي في الشرق األوسط من حيث ناتج قطاع العربية السعودية  تحتل اململكة  املواطنين السعوديين , و
 بنسبة الخدمات قطاع أسهم و وفقًا للهيئة العامة لإلحصاء اململكة في الخدمات قطاع ناتج الخدمات حيث يبلغ

 قيمته بناتج ,(السعودي االقتصاد) 2020 األول  للربع الجارية باألسعار يالسعود اإلجمالي املحلي الناتج في%  55.1
 قيمتها بزيادة ,2020 األول  الربع خالل % 3.6 الخدمات لنشاط املحلي الناتج قيمة وارتفعت ريال, مليار 380.8 نحو
 انكماش من الرغم على ذلك يأتيو  .2019 من األول  الربع في ريال 367.4 البالغة املستويات عن ريال مليار 13.3
 واعدا مستقبال يعكس ما ,% 3.2 بنسبة 2020 األول  الربع خالل الجارية باألسعار السعودي اإلجمالي املحلي الناتج

 للربع الجارية باألسعار السعودي اإلجمالي املحلي الناتج في % 60.6 بنسبة الخدمات قطاع أسهمو   .محليا للقطاع
 لجميع اإلجمالي املحلي الناتج بلغ حين في ريال, مليار 342.1 نحو قيمته بناتج ,(عوديالس االقتصاد) 2020 الثاني

 الخدمات لنشاط املحلي الناتج قيمة وتراجعت .ريال مليار 564.2 نحو اململكة في االقتصادية واألنشطة القطاعات
 من الثاني الربع في ريال 369.2 غةالبال املستويات عن ريال مليار 27.1 بلغ وبفارق  ,2020 الثاني الربع خالل 7%

 وجاء نشاط" الخدمات الحكومية " )بسبب أزمة فيروس كورونا الذي أدت إلي وقف األنشطة املختلفة .  ,2019
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 والوحدات والعدالة واألمن الدفاع وأجهزة واملحلية املركزية اإلدارة ووحدات الحكومية املصالح بجميع املتعلقة
 والخدمات والثقافة والصحة والتعليم االجتماعية الرفاهية وتخطيط االقتصادية التنمية بتخطيط املختصة

( في املرتبة األولي من حيث نسبة املساهمة .االجتماعي الضمان وهيئات رمزي  بسعر أو مجانا تقدم التي , االجتماعية
تليها  .ريال مليار 138.4 نحو يمةبق % 40.5 حيث ساهم بنسبة  2020في الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع للربع الثاني 

وجاء في املرتبة الثالثة :  .ريال مليار 92.99 وقيمة % 27.2" األعمال وخدمات والعقارات والتأمين املال خدمات
نشاط " تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق " الذي كان األكثر تضررًا خالل هذه الفترة جراء فيروس كورونا 

% عن نفس 18متراجعًا بنسبة  ريال, مليار 58.17 وقيمة% 17بنسبة  2020اط في الربع الثاني لعام فساهم هذا النش
 والنقل البري  النقل) "واالتصاالت والتخزين النقل" نشاط, يليه في املرتبة الرابعة 2019الفترة )الربع الثاني( لعام 

 وإنتاج النشر أنشطة وتشمل والهاتف والبريد لبرق ا وخدمات والتخزين األنابيب عبر والنقل الجوي  والنقل املائي
 10.9 ( ساهم هذا النشاط بنسبة املعلومات وخدمات واإلذاعة الصوتية والتسجيالت التلفزيونية والبرامج األفالم

 )وهي " وشخصية واجتماعية جماعية خدمات"وجاء في املرتبة الخامسة نشاط   .ريال مليار 37.14 وقيمة %
 االجتماعي, العمل وأنشطة الصحة, وأنشطة التعليم, وأنشطة بينها, فيما للعائالت املقدمة ليةاملنز  الخدمات
 املكتبات وأنشطة اإليواء, دور  وأنشطة والفنون, والثقافة والترفيه والتسلية الرياضة وأنشطة الرعاية, وأنشطة

ومن املتوقع أن يسجل قطاع  .لريا مليار 15.35 وقيمة%  2.7( بنسبة مساهمة األلعاب وأنشطة واملتاحف,
الخدمات نموا متسارعا خالل السنوات املقبلة في ظل املشاريع السياحية والترفيهية الضخمة املعلن عنها ضمن رؤية 

ومنها مشروع القدية ومشروع البحر األحمر ومشروع نيوم وكذلك تطوير مدينه العال ما سيساهم  2030اململكة 
وفي هذا الشأن, تعد السعودية واحدة من أكثر دول الخليج التي تسعى إلى  املحلي اإلجمالي . بمليارات الريال في الناتج

في القطاع الخدمي في البالد, , وترتكز السعودية على عدة مقومات رئيسية تجعلها بلًدا مناسًبا  االستثمار زيادة حجم 
ية املتعددة التي تمتلكها البالد, ووفرة لنجاح القطاع الخدمي, حيث تتلخص هذه املقومات في الثروات الطبيع

افر األراض ي , والسيولة املالية التي تمهد إلقامة  األيدي الوطنية املؤهلة, واملوقع الجغرافي املميز, باإلضافة إلى تو
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي رصدت فيه السعودية  .الخدمات , والقوة الشرائية املتعلقة باملستهلك النهائي

, وذلك في وقت بدأت فيه هيئة املدن  فرصة استثمارية خدمية في مختلف مناطق البالد 53, نحو 2016عام
الصناعية السعودية بقيادة القطاع الخدمي املحلي نحو تحول كبير للغاية, وهو التحول الذي من شأنه أن يقود إلى 

املطورة  ةوتأتي عملية تقديم األراض ي الخدمي .بالدتحقيق أهم مالمح االستراتيجية الوطنية بعيدة املدى القتصاد ال
بأسعار رمزية للغاية, بوصفها من أهم أدوات الدعم التي تقدمها السعودية للمستثمرين في القطاع الخدمي ,إضافة 

وبحسب هيئة املدن الصناعية  إلى تقديم قروض مالية مرتفعة لهؤالء املستثمرين  الخدمات في السعودية حالًيا,
وفي  في النمو  الخدمةتقدم رؤية وطنية للدور املحوري لقطاع   الوطنية للخدماتودية, فإن االستراتيجية السع

التنمية, وفي ترسيخ واستدامة الثروة في اململكة, عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين 
لوسائل تحقيق ذلك الدور, بما في ذلك آليات اإلدارة الخبرات البشرية املنتجة ولتنويع االقتصاد, كما تقدم رسًما 

 .الفعالة والقوانين املحدثة والتمويل الالزم
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 :مقدمة عامه عن املشروع 

 القطاع هذا على الدول  من العديد وتعتمد العاملية, االقتصادية املنظومة في أساسياً  ركناً  العقاري  السوق  يعد

 ذلك ومع أحيانًا, متذبذباً  يجعله ما العوامل, من بالعديد تتأثر التي التنافسية القطاعات أحد وهو كبيرًا, اعتماداً 

 أنشطة بكافة اإليجابي التأثير على قدرة العقاري  السوق  ولدى , أبداً  يخسر ال العقاري  القطاع في االستثمار فإن

 التأقلم على العالية قدرته على القطاع برهن كما االقتصاديات, كافة لدى واملحتملة الحالية االستثمار ومجاالت

 املالية التحديات مواجهة في إيجابية مقاومة حواجز األوقات من كثير في شّكل إذ وضبابية, تقلباً  الظروف أكثر مع

 لالستثمارات آمناً  ومالذاً  املعمرة, األصول  في استثمار محفظة بكونه وذلك الضاغطة, والسياسية واالقتصادية

 الخيارات ببقية قورن ما إذا املباشرة وغير املباشرة املخاطر عن بعيداً  للبقاء األخيرة تدفع التي والسيولة,

 والطلب الجاذبية من املزيد السكنية العقارات تشهد فيما ,واالقتصادي املالي الحراك يوفرها التي االستثمارية

 أهم من العقارات مجال صبحأحيث  القادمة السنوات خالل االرتفاع من املزيد نحو وتتجه القيم, وتماسك

 في والشراء البيع عن يبحث فالكل املسكن, عن مستمر وبشكل يبحثون  فالجميع الساحة على تسيطر التي املجاالت

اقع في إدارية مقرات أو تجارية محالت عن البحث وكذلك الدول  مختلف  نظراً  و  .املنطقة أو الدولة في متميزة مو

إقامة بها لالستثمار العالم دول  جميع أنظار محط اململكة عتبارا و  السعودي معاملجت في األعمال وتنوع لكثرة  و

افد  أرضها على املشروعات  مولداً  االستثماري   املناخ هذا يعتبر حيث كبيرة عمل خلية جعلها مما إليها العمالة وتو

  . مستوياتها كافة على ملكةامل مدن جميع في األموال سو ؤ ر  ستغاللال  واالستثمار واألعمال املال رجال لحركة

 تنويع في منه املأمول  الدور  أهمها من عديدة جوانبوللقطاع العقاري دور واعد في اململكة العربية السعودية ,  في 

 اإلسكان ملشاريع إضافة والترفيه, بالسياحة الصلة ذات املشاريع وتنفيذ التحتية, البنية وتطوير الدخل, مصادر

تماشيًا مع رؤية اململكة  . الوظائف توطين على يساعد بما العمل فرص توفير بجانب مساكن,لل املواطنين وتمليك

 الوصول العامة للعقار  الهيئة تستهدف و% 7.5بلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج املحلي  , حيث 2030

وازدهاره مرة  عودته لنشاطه, وساهم في دعم القطاع بنسبة كبيرة و  %8.8 إلى االقتصاد في القطاع مساهمة بنسبة

 وفرض%  15 الـ املضافة القيمة ضريبة من العقارية الصفقات بإعفاءالقرار امللكي بعد تأثره بأزمة كورونا  ,  أخرى 

 أن باعتبار السعودي االقتصاد تنشيط أجل من .ريال مليون  لنحو األول  املسكن دفعها من يعفى % 5 ضريبة

 بتحقيق 2030 اململكة رؤية هدف تحقيق الوقت نفس وفي املحلي الناتج نمو تمحركا أهم أحد العقاري  القطاع

 إلى والوصول  السعودي للمواطن الرفاهية لتحقيق 2030 بحلول  % 70 إلى للمساكن السعوديين ملكية تعزيز هدف

 . املضافة الضريبة من السكنية العقارات إيجارات بإعفاء العمل استمرار مع حيوي  مجتمع

عمارة )  وقف الرضوان الخيري التابع لجمعية البر بالحمنةمشروع نا تأتي أهمية املشروع حيث انه ال شك أن و من ه

افرًا من االهتمام من قبل  من املشروعات الهامة ذو الربحية أصبح( سكنية تجارية العالية والتي تنال حظًا و

  . املستثمرين
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 : وصف املشروع
تجاري  في اململكة العربية السعودية على أن يكون مقره تحديدًا في حي  استثماري  عقار تتمثل فكرة املشروع في إنشاء 

تابع لجمعية البر الخيرية بمركز الحمنة لدعم مسيرتها الخيرية نحو وهذا العقار وقف خيري  4خطط رقم الشرائع م

محالت تجارية(, الدور األول  4رض ي )الدور األ الفقراء واأليتام واملحتاجين واألرامل , ويتكون العقار  من مساعدة 

غرفة ,+ صالة +مطبخ  3حمام (, الدور الثاني )شقتين( مكونة من ) 1)شقتين ( مكونة من )غرفة +صالة + مطبخ + 

مكونة من  حمام (, امللحق )شقتين ( 2غرفة ,+ صالة +مطبخ +  3حمام ( , الدور الثالث )شقتين ( مكونة من ) 2+ 

على أن تطرح هذه الوحدات واملحالت لإليجار  وتشغيلها لصالح الجمعية حمام (,  1+  )غرفة +صالة + مطبخ

ملساعدة الفقراء واملحتاجين وفقًا ملا تسعى له الجمعية نحو تحقيق أثر مستدام للفقراء واملحتاجين وتقدم لهم 

تجهيز العقار بـأفضل اإلمكانيات برامج نوعية مميزة , وتحقيق الوصول نحو الريادة في العمل الخيري , على أن يتم 

وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتالئم جميع  بأعلى جودة ممكنة  خدمة اإليواء السكني  املوجودة لتقديم

,   في مدينة مكة املكرمة وتقديمها بأسعار تنافسية الحتالل العقار  لجزء كبير من سوق الوحدات السكنيةاألذواق 

افدي قطاعويستهدف املشروع  ن , وسوف يعمل املشروع وفق خطة تسويقية ودعائية معده السكان السعوديين والو

وتعتبر مشاريع العقارات من املشاريع املربحة جدًا وتوفر داخل دائم  من قبل وعلى يد كادر متخصص في التسويق .

 الزمن بمرور قيمتها تزداد التي األشياء أكثر من العقارات تعتبر لصحابها .

جميع الفقراء حتياجات لسد االوصول نحو الريادة في العمل الخيري والتوسع في أعمال وأنشطة الجمعية ا : رؤيتن

 في اململكة .

احتالل جزء كبير من سوق القطاع العقاري والسكني في املنطقة لدعم مسيرة وأنشطة الجمعية وتحقيق هدفنا: 

 حتاجين .هدفها نحو الوصول إلى االكتفاء الذاتي للفقراء وامل

, وذلك من  الحياة في النجاح مهارات ويكسبهم كرامتهم يحفظ بما وعينياً  ماليا املحتاجة الفئات مساعدة رسالتنا :

 خالل توفير مصادر مالية مستدامة .
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 الخدمات املقدمة :
 الخدمات اآلتية : يقوم املشروع بتقديم

 . شقق سكنية 

 . محالت تجارية 
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 -شروع :أهداف امل
 :أقسام خمس تنقسم أهداف املشروع إلى 

 -:أواًل: أهداف شخصية لصاحب املشروع منها

 .تحقيق عائد ربحي جيد للقائم على املشروع و تحقيق نجاح وتميز في البيئة العملية 

 جديدة استثمارات في والدخول  العملية نشاطاته في املستقبل في التوسع على تساعده عمليه عالقات عمل. 

    -انيًا: أهداف اجتماعية:ث
  مكة املكرمةمدينة توفير فرص عمل ألبناء . 

  والخدمي  العقاري بالقطاع تحسين الوضع االقتصادي للعاملين. 

  مساعدة الفقراء تحقيق االستقرار املالي بها والتي تعمل بدورها على ل جمعية البريهدف املشروع إلى تمويل
 واملحتاجين واأليتام .

 بالفئات والوصول  املكرمة بمكة املجتمعية التنمية في الريادةروع نشاط الجمعية للوصول إلى يساهم املش 
 .  الذاتي االكتفاء إلى املستفيدة

  . تساهم إيرادات املشروع في التوسع في األنشطة التي تقدمها الجمعية 

  افقًا مع رؤية اململكة في السعودة  . 2030لبطالةوخفض معدل ا توفير فرص عمل للسعوديين تو

 . املساهمة في سد جزء من الطلب على الخدمات السكنية في مدينة مكة املكرمة 

 . تشجيع الشباب السعودي على القيام باملشاريع املختلفة والدخول في سوق العمل 
 -: اقتصادية أهداف: ثالثاً 
 باملشروع للعاملين االقتصادي الوضع تحسين. 

 الدولة داخل صاديةاالقت الحركة انتعاش في املساهمة. 

 خدمات املحال التجارية و الخدمات السكنية . على الطلب من جزء تغطية 

 املستهدفة حصته على الحصول  من املشروع يمكن منافس أسعار مستوى  على املحافظة . 

 السعودي الوطني باالقتصاد النهوض في املساهمة. 

  داخل اململكة العقاري  القطاع نمو و تطور . 

  سوق العقارات و الوحدات السكنية  في اململكة .زيادة حجم 
 -: التسويقية األهداف: رابعاً 
 املشروع مع املتعاملين أعداد في ملحوظ مستمر إيجابي تنامي على الحصول  في العمل. 
 اإليرادات من مئوية نسبه التسويقية التكاليف جعل . 
 عاملشرو  إيرادات في مستمر إيجابي تنامي على الحصول  في العمل  . 

 -: املالية األهداف: خامساً 
 مستقبلية سنة لكل النمو معدالت مضاعفة على العمل . 
 املتغيرة التشغيلية التكاليف تقليل على العمل . 
 الربح هامش زيادة على العمل 
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 عوامل نجاح املشروع :

 توظيف فريق عمل كفء وذو خبرة كبيرة في طريقة التعامل مع الزبائن ونيل رضائهم . .1

 العقار بأجود الخامات وفرشة بأفضل األثاث . تجهيز  .2

افق التي يحتاجها السكان من كهرباء ومياه وغيرهم . .3  التأكد من توفير كافة املر

 تصميم الوحدات بتصاميم عصرية وجذابة . .4

 تجهيز الشقق بمساحات مناسبة ومريحة . .5

 دورية .تقديم عروض وتخفيضات  .6

 إلعطاء شكل جمالي للمكان وجعله أكثر راحة للعمالء .زرع مزروعات وأشجار مثمرة وزينة  وورود  .7

 . العقاراالهتمام بالصيانة الدورية لكافة األجهزة واملعدات داخل  .8

 توظيف موظف استقبال يملك حسن التعامل مع الزبائن ويحسن طريقة استقبالهم . .9

 تخصيص جزء من ميزانية املشروع للتسويق والترويج املستمر . .10

 .العمالء والتعامل معها بشكل جيد للرد على اقتراحات وشكاوى  توظيف خدمة عمالء .11

 التسويق الجيد للمشروع يعتبر من أهم عوامل نجاحة . .12

افر جميع متطلبات .13  بشكل دائم كل فترة حتي ال ينزعج العميل من عدم وجودها. الوحدات  التأكد من تو

 طرح الوحدات لإليجار الشهري والسنوي . .14

 املجاني داخل الوحدات السكنية . توفير خدمة الواي فاي .15

 تخصيص غرفة لألمن والحراسة داخل العقار . .16

 توفير خزام مياه للمبني . .17

 .لخدمة سكان العقار واملنطقة  أمكانية تشغيل محل تجاري للغسيل والكي  .18

افر معدات األمن والسالمة داخل  .19  للحفاظ على املوارد املادية والبشرية . العقار تو

 ت السياحة ملد الشاليه بالنزالء سواء من داخل اململكة أو خارجها .التعاقد مع شركا .20

اقع اإللكترونية املختلفة تسهياًل على العميل .العقار إتاحة حجز  .21  من خالل املو

 تقديم الخدمات بأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها . .22

 استغالل الوحدات في مواسم الحج والعمرة وتأجيرها للسياح . .23

مع الشركات واملؤسسات املختلفة وتوفير الوحدات السكنية لهم لتسكين موظفي الشركات  إمكانية التعاقد .24

 بأسعار مناسبة .

العالقات اإليجابية مع املستأجر تؤدي إلى دفع اإليجار في الوقت املناسب وخلق تعاون مستمر مع املستأجر مما  .25

 . يعزز الثقة في العقار وكذلك رعاية أفضل للعقارات الخاص

 فقط بالتأكيد, إليه تصل وسوف العقارات في العمل من محدد هدف لنفسك تضع أن عليك: التنبؤ نيةإمكا .26

 .لهدفك تصل وسوف الزمن من لفترة واالستثمار العمل تابع
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 مميزات املشروع :  

 تضم عدد كبير من سكان اململكة .تواجد املشروع في مدينة مكة املكرمة التي  .1

افق التي يحتاجها السكان .تواجد املشروع في حي الشرا .2  ئع وهو حي حيوي وراقي يوجد به كافة الخدمات واملر

افرة بكثرة وبسهولة . .3  العمالة التي يحتاجها املشروع متو

 . فقطواحد مسئول  موظفيمكن إدارة املشروع من قبل  .4

 عة .ال يشترط في صاحب املشروع أن يكون حاصل على مؤهل معين أو لديه خبرات معينة لنجاح مشرو  .5

يعد العقار وقف لصالح جمعية البر الخيرية وسوف يستفيد من التسهيالت التي تقدمها اململكة للمشاريع  .6

 الخيرية .

 تجهيز العقار بدقة عالية وتصميمات حديثة وأثاث مريح . .7

 سهولة التسويق للمشروع من قبل أعضاء  الجمعية . .8

واملساهمة في الوصول إلى االكتفاء الذاتي للفئات دعم وزيادة منجزات جمعية الشرائع  يساهم املشروع في .9

 املستفيدة .

تحقق أرباح عالية مقارنة بغيرها وال توجد فيه كمية محددة من االستثمارية من املشاريع التي العقارات  .10

 األرباح ألنه تصاعدي 

 ال تفقد العقارات قيمتها مع مرور الزمن بل يزداد مع مرور الزمن . .11

 مات العاملية والسياسية واالقتصادية ال يتأثر املشروع بأي شكل من األشكال في حالة حدوث األز  .12

 يتضمن العقار أرباح شهرية منتظمة من تأجير الشقق واملحالت . .13
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 :التي يستهدفها املشروعشرائح املنتفعين 

 يستهدف املشروع جميع السكان من  :

 . السعوديين 

 . افدين  الو
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 -امل التي تؤثر على العرض والطلب :أهم العو 

 . حجم السكان في اململكة 

 . حجم السكان في منطقة مكة املكرمة 

 . القدرة الشرائية لألفراد ومعدالت الدخل واإلنفاق 

 . حجم القطاع العقاري في اململكة 

 . حجم نشاط تجارة الجملة والتجزئة في  منطقة مكة املكرمة 

 ي منطقة مكة املكرمة.حجم نشاط الشركات واملؤسسات ف 

 . حجم القطاع الخدمي 

 

 
 

ولذلك تصبح أعداد هذه القطاعات وتطورها من أهم املؤثرات التي تؤثر في حجم الطلب على خدمات املشروع حيث 

أنهم يعتبروا املستفيدين األساسين من خدمات  املشروع وفيما يلي عرض لحجم  وأعداد هذه القطاعات ومعدالت 

 وهما سوق املشروع.  نموها وتطورها
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 أواًل: حجم السكان باململكة:

  السكان باململكة العربية السعودية
وفقًا ألخر إصدار للهيئة العامة يقدر عـدد سكان اململكة العربية السعودية طبقًا لنتائج الخصائص السكانية 

,وأن املتوسط  2019حتى عام % 542.و بمعدل نمو سكاني في اململكة يبلغ ( نسمة, 32,552,336( بـ )2017) هـ1438
ويتوزع هـؤالء السكـان حسب  %.2.4في اململكة العربية السعودية بلغ  2019السنوي ملعدل النمو السكاني من عام 

(, ويقدر عدد 2017هـ )1438%( إناث من جملة السكان في عام 42,52%( ذكـور, و)57,48الجنس بما نسبتــه )
ويبلغ %( من جملة سكان اململكة, 62,69( نسمــة, أي بنسبــة )20,408,362ائج املسح )السكان السعوديين وفقًا لنت

وفيما يلي جدول يوضح أعداد  ( نسمة 34,218,169طبقًا لتقديرات  للهيئة العامة )2019عدد السكان فى عام 
 م. 2030: 2021السكان باململكة العربية السعودية لألعوام من 

 عدد السكان العام

2021 35,875,608 

2022 36,736,623 

2023 37,618,302 

2024 38,521,141 

2025 39,445,648 

2026 40,392,344 

2027 41,361,760 

2028 42,354,442 

2029 43,370,949 

2030 44,411,852 
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 حجم السكان في منطقة مكة املكرمة :: ثانياً 

ويوجد بها مقر األمارة  ووفقًا ألخر  حيث  الكثافة السكانية تعد منطقة مكة املكرمة  أعلي مناطق اململكة من 

نسمه , فكلما زادت  8,557,766 ىإل في املنطقة  وصلت أعداد السكان   إحصائية صدرت عن الهيئة العامة لإلحصاء

  املشروع . خدمات  ىأعداد السكان كلما زاد حجم الطلب عل

 غير سعودي الجملة
 

 سعودي
 

فئــات 
 ذكور  إناث جملة ذكور  إناث جملة ذكور  إناث جملة العمـــر

665,154 329,908 335,246 221,343 108,651 112,692 443,811 221,257 222,554 0- 4 

710,406 353,942 356,464 288,794 145,744 143,050 421,612 208,198 213,414 5-9 

627,200 314,492 312,708 243,621 123,988 119,633 383,579 190,504 193,075 10-14 

592,503 298,520 293,983 207,021 106,098 100,923 385,482 192,422 193,060 15- 19 

613,870 300,806 313,064 178,946 89,961 88,985 434,924 210,845 224,079 20- 24 

754,239 355,620 398,619 343,737 152,924 190,813 410,502 202,696 207,806 25- 29 

776,417 338,200 438,217 383,903 140,759 243,144 392,514 197,441 195,073 30- 34 

948,270 369,346 578,924 574,649 184,075 390,574 373,621 185,271 188,350 35- 39 

868,638 330,568 538,070 559,283 179,058 380,225 309,355 151,510 157,845 40- 44 

653,718 230,633 423,085 396,603 104,690 291,913 257,115 125,943 131,172 45- 49 

460,261 136,785 323,476 257,878 42,821 215,057 202,383 93,964 108,419 50 - 54 

334,962 107,957 227,005 171,848 30,821 141,027 163,114 77,136 85,978 55 - 59 

242,685 85,757 156,928 113,822 24,736 89,086 128,863 61,021 67,842 60 - 64 

 فأكثر  65 101,822 107,880 209,702 66,973 32,768 99,741 168,795 140,648 309,443

 الجمــــــــلة 2,290,489 2,226,088 4,516,577 2,574,095 1,467,094 4,041,189 4,864,584 3,693,182 8,557,766

 الهيئة العامة لإلحصاء
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 حجم السكان في مدينة مكة املكرمة :
طقة مكة املكرمة البالغ تعدادهم وفقًا ألخر إحصاء ) % من إجمالي السكان في من24تمثل مدينة مكة املكرمة نسبة 

 ( نسمة . 8,557,766

 غير سعودي الجملة
 

 سعودي
 

فئــات 
 ذكور  إناث جملة ذكور  إناث جملة ذكور  إناث جملة العمـــر

159,637 79,178 80,459 53,122 26,076 27,046 106,515 53,102 53,413 0- 4 

 سبتمبر-05 51,219 49,968 101,187 34,332 34,979 69,311 85,551 84,946 170,497

 14-أكتوبر 46,338 45,721 92,059 28,712 29,757 58,469 75,050 75,478 150,528

142,201 71,645 70,556 49,685 25,464 24,222 92,516 46,181 46,334 15- 19 

147,329 72,193 75,135 42,947 21,591 21,356 104,382 50,603 53,779 20- 24 

181,017 85,349 95,669 82,497 36,702 45,795 98,520 48,647 49,873 25- 29 

186,340 81,168 105,172 92,137 33,782 58,355 94,203 47,386 46,818 30- 34 

227,585 88,643 138,942 137,916 44,178 93,738 89,669 44,465 45,204 35- 39 

208,473 79,336 129,137 134,228 42,974 91,254 74,245 36,362 37,883 40- 44 

156,892 55,352 101,540 95,185 25,126 70,059 61,708 30,226 31,481 45- 49 

110,463 32,828 77,634 61,891 10,277 51,614 48,572 22,551 26,021 50 - 54 

80,391 25,910 54,481 41,244 7,397 33,846 39,147 18,513 20,635 55 - 59 

58,244 20,582 37,663 27,317 5,937 21,381 30,927 14,645 16,282 60 - 64 

 فأكثر  65 24,437 25,891 50,328 16,074 7,864 23,938 40,511 33,756 74,266

 الجمــــــــلة 549,717 534,261 1,083,978 617,783 352,103 969,885 1,167,500 886,364 2,053,864
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 ثالثا: القدرة الشرائية لألفراد في اململكة 

خدمات اإليواء السكني كلما ازدادت القدرة الشرائية للسكان وارتفع الدخل ونسبة اإلنفاق كلما ازداد األقبال على 

فيما يلي بيان بالدخل يقدمها املشروع محل الدراسة وبالتالي ازدياد إيرادات املشروع. و  يالت واملحالت التجارية

 واإلنفاق لألسرة السعودية. 

 م2013مقارنة بعام  2018فرد لعام أهم مؤشرات دخل وإنفاق األسرة وال
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 متوسط  الدخل الشهري لألسرة حسب املناطق اإلدارية

  ,17  872(أعلى متوسط دخل شهري لألسرة كان في املنطقة الشرقية ثم منطقة الرياض بمتوسط شهري بلغ 
يا على التوالي, ااًل ستة عشر ألًفا وأحد عشر ري 16,011 )و  ) اًل سبعة عشر ألًفا وثمانمائة واثنين وسبعين ريا( شهرًّ

وأما عن أقل منطقة في متوسط الدخل الشهري لألسرة فكانت منطقة تبوك حيث بلغ متوسط دخل األسرة 
بمتوسط دخل بلغ  مكة املكرمة . وتأتى منطقة الً رين رياأحد عشر ألًفا وأربعة وعش 11,024) السعودية فيها شهريًا  )

 -شهريًا والجدول التالي يوضح ذلك : يريال سعود14,648
 اإلجمالي سعودي املناطق اإلدارية

 12,668 16,011 الرياض

 11,584 14,648 مكة املكرمة

 9,646 12,016 املدينة املنورة

 11,023 15,322 القصيم

 14,902 17,872 الشرقية

 10,139 11,817 عسير

 9,305 11,024 تبوك

 9,701 11,571 حائل

 11,072 12,051 الحدود الشمالية

 13,278 15,199 جازان

 8,697 11,388 نجران

 11,810 13,728 الباحة

 11,320 14,193 الجوف

 11,984 14,823 اإلجمالي

 متوسط الدخل الشهري للفرد حسب املناطق اإلدارية :
 اإلجمالي سعودي اإلدارية املناطق

 2,645 2,996 الرياض

 2,525 2,990 مكة املكرمة

 1,844 2,088 املدينة املنورة

 2,461 2,646 القصيم

 3,024 3,349 الشرقية

 2,059 2,060 عسير

 2,024 2,067 تبوك

 2,214 2,238 حائل

 1,949 1,926 الحدود الشمالية

 2,123 2,408 جازان

 2,060 2,164 نجران

 2,279 2,364 الباحة

 2,008 2,087 الجوف

 2,485 2,741 اإلجمالي
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 متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة حسب املناطق اإلدارية
يؤثر متوسط اإلنفاق الشهري لألسر على عملية سير املشروع , والجدول التالي يوضح متوسط اإلنفاق لألسر حيث 

( ريال شهريًا ثم في منطقة الرياض 18,691قة الشرقية بمتوسط بلغ )املنط ن أعلى متوسط إنفاق لألسر كان فيأ
منطقة تبوك  ( ريال شهريًا , وأما عن أقل منطقة في متوسط اإلنفاق لألسرة كان في17,856بمتوسط إنفاق بلغ) 

 (15,918, وكان متوسط اإلنفاق الشهري في منطقة مكة املكرمة ) ريال شهرياً 11,466بمتوسط إنفاق شهري بلغ 
خدمات املبيت واإليواء التي  وكلما زاد متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة كلما ذلك على ارتفاع حجم الطلب على

 يقدمها املشروع .

 اإلجمالي سعودي املناطق اإلدارية

 13,893 17,856 الرياض

 12,099 15,918 مكة املكرمة

 10,562 13,207 املدينة املنورة

 12,066 16,251 القصيم

 15,541 18,691 ملنطقة الشرقيةا

 11,119 13,604 عسير

 9,746 11,466 تبوك

 10,160 12,459 حائل

 11,590 12,882 الحدود الشمالية

 14,395 16,474 جازان

 9,551 12,348 نجران

 12,938 15,058 الباحة

 11,863 14,805 الجوف

 12,818 16,125 اإلجمالي

 حسب املناطق اإلدارية : لألفراد ي متوسط األنفاق الشهر 
 اإلجمالي سعودي املناطق اإلدارية

 2,722 3,227 الرياض

 2,461 2,986 مكة املكرمة

 1,904 2,273 املدينة املنورة

 2,576 2,736 القصيم

 3,104 3,494 املنطقة الشرقية

 1,988 2,109 عسير

 1,984 2,003 تبوك

 2,264 2,324 حائل

 2,039 2,021 الحدود الشمالية

 2,258 2,514 جازان

 2,180 2,219 نجران

 2,557 2,650 الباحة

 2,167 2,222 الجوف

 2,521 2,857 اإلجمالي

 



 

 

 

 

 

24 
 
 

 

 اإلنفاق الشهري لألسرة حسب مجموعة اإلنفاق الرئيسة 
 املشروع ,فكلما زاد حجم اإلنفاق على خدمات ىمعدل إنفاق األسر في اململكة يشكل عامل أساس ي في التأثير عل

يتبين من الجدول أن أعلى متوسط إنفاق شهري لألسرة يواء كلما أدى ذلك لزيادة الطلب على خدمات املشروع ,و اإل 
 989(حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسة كان على السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بمتوسط بلغ 

يا, تليه االً ألفين وتسعمائة وتسعة وثمانين ري ,2)  (ا مجموعة السلع والخدمات الشخصية املتنوعة بمتوسط بلغشهرًّ
يا, وأن أقل متوسط إنفاق شهري لألسرة كان على مجموعة التبغ ,2 567 (ألفين وخمسمائة وسبعة وستين ريااًل شهرًّ

(سبعين ريااًل, بينما كان أعلى متوسط إنفاق شهري لألسرة السعودية حسب مجموعات اإلنفاق  70بمتوسط بلغ )
ف ال (ثالثة آ,3 616 (رئيسة على مجموعة السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى بمتوسط بلغال

يا, تليها مجموعة السلع والخدمات الشخصية املتنوعة بمتوسط بلغ ثالثة  ( 605 ,3) وستمائة وستة عشر ريااًل شهرًّ
أقل متوسط إنفاق شهري لأل ال آ  50سرة السعودية كان على مجموعة التبغ بمتوسط)ف وستمائة وخمسة رياالت, و

 يوضح ذلك: ي% والجدول التال4.5ريال بنسبة  726,أما بالنسبة لألنفاق على املطاعم والفنادق بلغ (خمسين ريااًل 

 مجموعة اإلنفاق الرئيسية
 اإلجمالي سعودي

 % متوسط اإلنفاق % متوسط اإلنفاق

 17.2 2,202 16.3 2,621 األغذية واملشروبات

 0.5 70 0.3 50 التبغ

 3.8 492 3.7 599 حذيةاألقمشة واملالبس واأل 

 23.3 2,989 22.4 3,616 السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى 

 6.2 789 6.5 1,048 تأثيث وتجهيزات املنزل 

 1.3 167 1.4 225 الصحة

 11.9 1,532 12.4 1,992 النقل

 5.1 658 5.1 827 تصاالتالا

 2.8 359 2.9 460 الترفيه والثقافية

 2.6 336 2.2 358 التعليم

 5.1 657 4.5 726 املطاعم والفنادق

 20.0 2,567 22.4 3,605 السلع والخدمات الشخصية املتنوعة

 100.0 12,818 100.0 16,125 اإلجمالي

 
 : حسب مجموعات األنفاق الرئيسية يقدمها املشروع يمتوسط األنفاق الشهري لألسر على الخدمات الت

 اإلجمالي سعودي مجموعة اإلنفاق الرئيسية

 2,457.80 2,929.60 اإليجار املدفوع للسكن

 59.40 70.40 ةخدمات الفنادق والشقق املفروش

 2,030.0 2,861.9 خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر
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 دمها املشروع حسب مجموعات األنفاق الرئيسيةيق ياق الشهري للفرد على الخدمات التمتوسط األنف

 اإلجمالي سعودي مجموعة اإلنفاق الرئيسية

 335.5 485.9 اإليجار املدفوع للسكن

 6.8 .10 ةخدمات الفنادق والشقق املفروش

 335.5 453.2 خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر

 
 متوسط عقود الزواج في اململكة 

ألف عقد,  13أكثر من  1440اإللكترونية فقد بلغ عدد عقود النكاح لشهر شعبان لعام  وطبقا ملنصة وزارة العدل
املاض ي, ومثلت عقود النكاح التي يكون قبل % عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام 6بزيادة قدرها 

ي عقود النكاح في منطقة % من إجمال46% من إجمالي عقود النكاح في اململكة. صدر 33طرفاها سعوديي الجنسية 
بينما العام املاض ي  .عقدا يوميا 1457عقدا و 392مكة املكرمة والرياض, وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 

% 17آالف عقد, بنقص قدره  10أكثر من ه وزارة العدل أنوفقا ل 1441عدد عقود النكاح لشهر ربيع اآلخر لعام فقد بلغ 
ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية  .قبلهشهر نفسه من العام ادرة في العن عقود النكاح الص

راوح تت% من إجماليها في منطقتي مكة املكرمة والرياض, و 46% من إجمالي عقود النكاح في اململكة, صدرت 88نسبة 
واحتلت منطقة مكة عدد عقود .ومياعقد نكاح ي 543عقدا بمتوسط  829و 257عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 

 .نكاح عقد 2283 الرياض ت منطقةفي حين كان 2648بإجمالي  النكاح أوال 

ومع ارتفاع معدالت الزواج سوف تزداد الحاجة إلى مسكن يلبي كافة احتياجات املواطن وبالتالي تزداد الحاجة إلى 
 زواج .خدمات املشروع من توفير سكن بأسعار  تناسب املقبلين على ال
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 حجم القطاع العقاري في اململكة :رابعًا :

يعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في الدول التي تشهد تحوالت سريعة في اقتصادها حيث يشكل التطوير العقاري 
ها حجر الزاوية في التنمية من إجراء الدراسات إلى بناء التصاميم وتحقيق القيمة املضافة إلى األرض واستخدام

بشكل أمثل حتى يتم تحقيق الربح املطلوب منها , ويعتبر سوق العقارات السعودي من أكبر األسواق اإلقليمية كما 
يعد القطاع العقاري باململكة من أهم القطاعات مساندًة للقطاعات األخرى كقطاع السياحة وقطاع الصحة 

كبر املدخرات واالستثمارات الوطنية واألجنبية , وبلغ واالستثمار والقطاع املالي أيضا ,حيث يجذب قطاع العقارات أ
مليار ريال سنويًا في  200تريليون ريال تقريبًا , ويتم تداول نحو  1,4حجم السوق العقاري السعودي ما يزيد عن 

ا السوق من خالل عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة إلى املشروعات التطويرية الجديدة التي يقوم بمعظمه
القطاع الخاص بدعم من الحكومة . وقد بلغت نسبة مساهمة األنشطة العقارية في الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار 

حيث % من الناتج املحلي غير النفطي لنفس العام , 10,4, كما ساهم القطاع بنحو   2019% خالل عام 7,1الجارية 
 – الفلل – الشقق – التجارية واملحالت املكاتب)  العقارات فةلكا وذلك كبيرا إقباال السعودية العقارات سوق  يشهد

إقامته املادية وحالته العقار عن يبحث ملن تبعا يختلف وهذا(  االستراحات – األراض ي وبالنسبة   . عدمها من و
 خالل صفقاته قيمة إجمالي في طفيف انخفاض العقارات سوق  نشاط انخفض 2020لنشاط سوق العقارات للعام 

 العام بنهاية لتستقر% 23.7 بنسبة 2019 العام خالل سجلته الذي باالرتفاع مقارنة وذلك% 1.1 بنسبة 2020 امالع
 سرعان ولكن,  ريال مليار 170.0 البالغ 2019 األسبق العام خالل بمستواها مقارنة ريال, مليار 168.1 مستوى  عند
 ببقية مقارنة له, مستوى  أفضل ليسجل ,2020 العام نم األخير الربع طوال مجدداً  التحسن إلى النشاط عاد  ما

 ,% 13.5 السنوية نسبته بلغت ارتفاعا ومسجال ريال مليار 51.4 عند مستقرا العام, من األولى الثالثة األرباع
ذلك نتيجة عودة الحياة إلى طبيعتها و قرار استثناء السوق العقارية من خضوعه  .2019 من الرابع بالربع باملقارنة

 القطاع صفقات قيمة سجلتحيث  خالل لضريبة القيمة املضافة وخضوعه لضريبة التصرفات العقارية ,
 القطاع صفقات قيمة لتستقر ,% 35.9 بنسبة 2019 خالل بارتفاعها بمقارنة ,% 9.2 سنويا انخفاضا السكني
. ريال مليار 127.0 البالغ 2019 قاألسب العام خالل بمستواها مقارنة ريال, مليار 115.3 مستوى  عند العام بنهاية
 مقارنة ,% 12.5 إلى نسبته وصلت سنويا ارتفاعا التجاري  القطاع صفقات قيمة سجلت ذلك, من العكس وعلى

 مليار 43.7 مستوى  عند العام بنهاية القطاع صفقات قيمة لتستقر ,%  2.2 بنسبة 2019 خالل األدنى بارتفاعها
 السكنية الشقق ألسعار العام للمتوسط بالنسبة و .ريال مليار 38.8 البالغ سبقاأل  العام بمستواها مقارنة ريال,
 األسبق العام خالل بمستواه مقارنة ,% 0.9 نسبته تتجاوز  لم طفيفا سنويا انخفاضا سجل فقد ,2020 خالل
 خالل للشقة الري ألف 456.6) الواحدة السكنية للشقة ريال ألف 452.4 مستوى  عند الفترة بنهاية ليستقر ,2019
 العام خالل السكنية الشقق ألسعار السنوي  املتوسط مقارنة أظهرت الكبرى, املدن مستوى  وعلى(. املاض ي العام

 لم طفيفة بنسبة الرياض في السنوي  املتوسط انخفاض ,2019 األسبق العام خالل بمستواه مقارنة ,2020 املاض ي
 الدمام في وانخفاضه ,(للشقة ريال ألف 463.6%  ) 1.1 جدة في وانخفاضه ,(للشقة ريال ألف 475% ) 0.6 تتجاوز 

 إلى السكنية الوحدات سوق  تحول  اململكة تشهد والجدير بالذكر أنه  سوف (.للشقة ريال ألف %464.5 ) 0.9
  وفقًا لتقرير صادر عن شركة جي أل أل التكلفة حيث من السوق  هذا يشهدها التي النسبية الزيادة ضوء في اإليجار
 الشركات من العديد ستركز املقبلة, املرحلة إلى بالنظر أنه ,2020 العام في الصادر تقريرها في إل إل جي ذكرتحيث 
 حيث من واألصغر املجهزة الوحدات إلى التحول  تشمل بحيث العمل, مساحات وضبط لتحسين بديلة طرق  على

 ظله في وتبدأ األداء, اتجاهات في سينعكس ذلك أن إلى وأشارت الرأسمالي, اإلنفاق خفض في يساعد مما املساحة,
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وضعت الدول و . الطويل املدى على اإليجار أسعار في ارتفاع األخرى  الجهة على يقابلها التباطؤ في البيع أسعار
وتتبنى اململكة العربية السعودية نموذج تحولي  ,  2020عام في%سنويا  7نمو قطاع العقارات إلى أهداف لزيادة 

ما يتطلب قطاع عقاري مواكبًا لتلك التحوالت حيث أن املشروعات الضخمة  2030متمثل في رؤية اململكة  مثالي
التي أعلنت عنها البالد لتطوير قطاع السياحة والضيافة وقطاع الترفيه باإلضافة إلى القطاع اللوجستي متضمنة 

يحتاج جميعها إلى  م 2030لتحقيق رؤية اململكة مليار ريال  600مشروع , تتجاوز قيمة تلك املشاريع  850أكثر من 
تطوير عقاري يلبى احتياجات تلك القطاعات من الحلول العقارية املختلفة لالستخدام والبناء األمثل وفقًا 
لالحتياجات املختلفة, وعلى الرغم من توسع سوق التطوير العقاري إلى أن الحاجة إلى هذا السوق ما زالت مستمرة 

, وذلك تماشيًا مع خطط اململكة الستقطاب املزيد من  ع السياحة والضيافة مقبل على نمو كبيرخاصة أن قطا
افق إيواء ووحدات سكنية ويكون االعتماد األول واألخير على القطاع العقاري  السياح وتلبية احتياجاتهم من مر

 العقارية, القروض لضخ املسبوق  رغي القياس ي االرتفاع ساهم فقدلتلبية تلك االحتياجات , ووفقًا إلحصائيات 
 العقارية القروض حجم يصل أن ويقدر عام, بشكل العقاري  النشاط تماسك في السكني القطاع جانب في تحديدا
 سنوية ارتفاع نسبة مسجلة ريال, مليار 140.6 من بأعلى 2020 املاض ي العام خالل لألفراد املمنوحة الجديدة
 لتلك القياس ي الحجم إلى وبالنظر   ريال, مليار 79.6 البالغ األسبق العام خالل بحجمها مقارنة ,% 76.6 إلى وصلت

 يقف لم أنه على التأكيد يمكن ريال, مليار 220.2 مستوى  مجموعه فاق الذي 2020 -2019 العامين خالل القروض
 مستويات أغلب دفع إلى أيضا امتد بل املاضيين, العامين خالل السوق  سيولة مستويات رفع مجرد عند أثره

 . املاضية الفترة طوال االرتفاع من مزيد نحو السكنية العقارية األصول  ملختلف السوقية األسعار
وسوف ينعكس ذلك على عملية سير وتطوير املشروع وذلك ألن نمو القطاع العقاري سوف يؤثر إيجابًا على املشروع  

, وذلك  تالي نجاحه وسرعة تطوره داخل سوق العقاراتمما يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على خدمات املشروع وبال
بجانب الزيادة املستمرة في أسعار الشقق السكينة سوف يدفع العديد من األشخاص نحو اإلقبال على الوحدات 

  السكنية املؤجرة .

 تأثير فيروس كورونا على سوق العقارات : 

اململكة أثناء تفش ي فيروس كورونا , وخصوصًا في الفترة من تأثر سوق العقارات باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها 
% مقارنة بالفترة 53مارس إلى مايو , حيث سجل السوق أدنى مستوياته خالل هذه الفترة وأنخفض خاللها بنسبة 

, ولكن بعد بدأ إجراءات إعادة األنشطة وتزامنًا مع بدأ العودة لألعمال ,  شهد نشاط  2019نفسها من العام 
,  2017مسجاًل أعلى مستوى له منذ عام  ريال مليار 33.4 إلى وصلسوق ارتفاعًا بقوة منذ بداية شهر يونيو حيث ال

 إلى النشاط عاد العقارية, التصرفات لضريبة وخضوعها املضافة, القيمة ضريبة من العقارية السوق  استثناء ومع
 األولى الثالثة األرباع ببقية مقارنة له, مستوى  أفضل ليسجل ,2020 العام من األخير الربع طوال مجدداً  التحسن

 من الرابع بالربع باملقارنة ,% 13.5 السنوية نسبته بلغت ارتفاعا ومسجال ريال مليار 51.4 عند مستقرا العام, من
2019. 
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 : املحالت التجارية و تجارة الجملة و التجزئةخامسًا :حجم نشاط 
مليار ريال,  61.7بنحو  2020 خالل الربع األول من العامجزئة في السعودية ناتجا محليا قد حقق قطاع تجارة الجملة والت

ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من  مليار ريال. 2.8في املائة, بما يعادل نحو  4.8مسجال نموا سنويا 
% من  9.4يشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو حيث املساهمة في الناتج املحلي باستثناء قطاع التعدين والتحجير, و 
% خالل  8.91, مسجال ارتفاعا مقارنة بنحو  2020حجم الناتج املحلي في السعودية خالل الربع األول من العام الجاري 

الربع % من إجمالي الناتج املحلي غير النفطي خالل  15.9. فيما يشكل نحو 2019املاض ي قبل الفترة املماثلة من العام 
, علما بأن القطاع يشمل 2019% للفترة املماثلة من العام  15.4, فيما كان يشكل نحو 2020اض ي عام املاألول من ال

وتعرضت تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق أنشطة إصالح املركبات, إضافة إلى أنشطة الفنادق واملطاعم , 
%, جراء إجراءات اإلغالق التي أقرتها البالد ملواجهة انتشار 18.3ة, بنسبة ألكبر انكماش بين قطاعات اململكة االقتصادي

%. ,وخففت اململكة 0.3فيروس كورونا, فيما نجى القطاع املالي بشكل كبير مسجال أقل معدل انكماش في البالد بـ
 طيران مع اتخاذ االحتياطاتإجراءات اإلغالق ملواجهة الجائحة وقررت مؤخرا عودة تدريجية للعمرة, كما بدأت في فتح ال

و الجدير بالذكر أن الناتج لقطاع تجارة الجملة والتجزئة خالل الربع الثاني سجل اعلى نمو  الالزمة ملنع انتشار الفيروس
وذلك بعد فترة من  2018. وشهد القطاع تحسنا ملحوظا منذ نهاية الربع الرابع من عام  2014على أساس ربعي منذ عام 

% لعام 0.6مقارنة بنمو نحو  2019% للربع الثاني من عام 5.8,  وقد حقق القطاع نمو بنحو 2017ي نهاية حت 2016عام 
% من حجم الناتج املحلي في اململكة خالل 8.9. وشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو  2017% لعام 0.3ونحو  2018

لتجزئة في اململكة يعتبر احد اكثر أسواق العالم جاذبية مرتفعا والجدير بالذكر أن قطاع ا 2019الربع الثاني من عام 
لالستثمارات بالنظر إلى القوة الشرائية والنمو السكاني والوضع االقتصادي املستقر ومعدل دخل الفرد ويبلغ حجم 

حلي . و الجدير مليار دوالر مما يسهم هذا القطاع في الناتج امل 100مليار ريال أي نحو  375قطاع التجزئة في اململكة نحو 
مليار ريال و الكبيرة بقيمة  105بالذكر أن قطاع التجزئة )البقاالت( شهد مبيعات في التجزئة الصغيرة و املتوسطة بمقدار 

 43.4مليار ريال و حققت الكبيرة  122.7مليار ريال , بينما املواد الغذائية و االستهالكية فالصغيرة و املتوسطة بلغت  536
كثر األسواق ولذلك فإن قطاع التجزئة من القطاعات الواعدة فهو قطاع حيوي ومحرك لالقتصاد وهو امليار ريال . 

فقد قفزت تراخيص  2019وفق البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية و القروية في العام جاذبية لالستثمار .
% عن العام 19نظام بلدي بمعدل نحو  وذلك عبر  %1014بنحو  رخصة 14.560 املطاعم في اململكة حيث بلغت نحو 

 2017سجال مصدرا في العام  11,290سجل مقابل  13,501حيث بلغ تعداد السجالت الصادرة للعام نفسه نحو  2018
% حيث بلغت نحو 1014بنحو  2019قفزت تراخيص املطاعم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية خالل عام من ثم 
.  سجال  64,074حو فيما بلغ إجمالي السجالت التجارية القائمة لنشاط املطاعم ن رخصة عبر نظام بلدي. 14.560

اقع  2018وتصدرت منطقة مكة املكرمة قائمة اكثر املناطق في إصدار السجالت التجارية لنشاط املطاعم خالل  بو
ا 2,020سجال وتلتها منطقة الرياض التي اصدر فيها نحو  3,667 سجال مصدرا  2,295قع سجال ثم املنطقة الشرقية بو

 حيث سجلت وزارة التجارة واالستثمارالسجالت التجارية ملشاريع املقاهي  ًا فينمو . بينما حققت املقاهي لنشاط املطاعم 
% عن أعداد 21بنسبة  تارتفعوبذلك تكون  سجال تجارياً  6,272( 2018وفي عام ) ,  2017في عام سجال تجاريا  5,152

السجالت التجارية لنشاط املقاهي إلى ارتفاع  2019كما تشير البيانات األولية لعام  ة للمقاهي.املصدر  2017سجالت عام 
منطقة مكة وزارة التجارة واالستثمار إن .ووفقًا إلحصائيات  سجال تجارياً  1887إلى 2019خالل الربع األول من عام 

اقع املكرمة تصدرت قائمة املناطق في إصدار السجالت  سجال, ثم  453تلتها منطقة الرياض بنحو سجال,  474بو
 بلغ عدد الفنادقبينما  .6272بلغ  2018يذكر أن عدد السجالت التجارية لنشاط املقاهي خالل عام  ,سجال 277الشرقية 

وصل  و,  فندق 1,800البالغ عددها  2017في املائة مقارنة بعام  23,5وذلك بزيادة  2018فندقا بنهاية عام  2,354نحو 
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يشهد  قطاع الضيافة% , والجدير بالذكر أن 10, بمعدل نمو سنوي وصل  فندق 2,621إلى  2019عام في سبتمبر ا عدده
 2022يظل بتلك النسبة حتي عام وف % وس13,5معدل نمو سنوي مركب  ىاإلصالحات واالستثمارات ووصل إل الكثير من

فنادق واملنتجعات تماشيًا مع ارتفاع عدد املسافرين عبر ومن املتوقع أن تشهد اململكة توسعا كبيرا في مخزونها من ال
 . قيد اإلنشاء على املدن املقدسة  و تتركز نسبة كبيرة من الفنادق السعوديةمطاراتها 

حتي في فترة تأثير البالد بفايروس كرورنا اال ان  هو نتيجة زيادة الناتج املحلي من قطاع الجملة و التجزئة و ارتفاع إيرادات
اع وال لم يتأثر بال زادت ايراداته و تضاعفت مما يجعل يحفز الكثير فالدخول إلى لك القطاع كاالستثمار في املحالت القط

مما يجعل سوق العقار التجارية على عكس املقاهي و املطاعم التي اضطرت إلى الغلق جراء اخذ االحتياطات الصحية 
إلى محالت جملة و تجزئة عائد كبير و طلب عليه فالسوق باململكة  السكني باملحالت التجارية التي سوف يتم تأجيرها

 عامة و مكة خاصة .
 و التجديد  16,170 ه في تزايد حيث بلغ الجديد منها1440و ذلك الن عدد الرخص الخاصة باملنطقة للعام قبل املاض 

 رخصة  47,472بينما املؤقتة  31,277
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 شروع :حجم الطلب املتوقع على امل
يتمثل حجم الطلب على املشروع من تأجير محالت تجارية و كذلك شقق سكنية أو مفروشة على عدد السكان في 

السكان قانطي مكة املكرمة سواء من تأجير املحالت التجارية كما أنه من املمكن منطقة مكة املكرمة و خاصة 
تأجير الشقق السكنية لسكان املدينة أو املقبلين على  تشغيل تلك املحالت و العائد منها يكون للجمعية أو من خالل

 829و 257بين تتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا الزواج خاصة في ظل زيادة صكوك النكاح في اململكة و ان 
أو  فرش الشقق و تأجيرها خالل أشهر العمرة أو وفقا لبيانات وزارة العدل ,  عقد نكاح يوميا 543عقدا بمتوسط 

افد على مدار العام سواء ا لحج مما يجعل قيمة العائد أعلى خصوصا و أن مكة منطقة سياحية و دينية  تأتيها الرو
من اململكة أو من جميع بقاع العالم االسالمي . لذا تم حساب الطلب بشكل تقدير على سكان اململكة البالغين فقد 

نسمة و  1,431,001 % أي بعدد بلغ نحو 24م نسبة و مثلت مدينة مكة املكرمة منهنسمة 5,962,503تعدادهم 
 2019 للعام 2017 العام  من السكان بأعداد التوقع تم عليه واستناداً % 2.54 اململكة في السكاني النمو بمعدل
 و 2030 إلى 2021 العام من السكان بأعداد التوقع تم عليه واستنادا% 2.4 بلغ 2019 للعام سكاني نمو وبمعدل

 من% 2.5 إلى يصل ما يستهدف أن املشروع إمكان من فإنه الدراسة أعداد على القائم االستشاري  الفريق يلرأ وفقاً 
 مكة  املكرمة .  مدينة في السكان إجمالي

 السنة املتوقع البالغين عدد سكان مدينة مكة %2.5الفئة املستهدفة 

35,775 1,431,001 2021 

36,634 1,465,345 2022 

37,513 1,500,513 2023 

38,413 1,536,525 2024 

39,335 1,573,402 2025 

40,279 1,611,164 2026 

41,246 1,649,832 2027 

42,236 1,689,427 2028 

43,249 1,729,974 2029 

44,287 1,771,493 2030 
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 : SWOT Analysisالتحليل الرباعي للمشروع 
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي قد يتعرض لها (: هو عبارة عن أداة لswot analysisتحليل )

املشروع , ويعمل بها استنادًا على منهج ورشة عمل خاصة بالتخطيط االستراتيجي للمشروع في ضوء تصور نظامي 

مسبقًا للمشروع ويركز  هذا التحليل على األهداف املرجوة من املشروع , باإلضافة إلى احتياجات الشريحة 

املستهدفة من املشروع  والتميز عن باقي املشروعات املشابه له في النشاط  وتحفيز الخدمات باملشروع , كما يعمل 

على تميز الظروف الداخلية للمشروع )نقاط القوة والضعف ( ومع ظروف النطاق الخارجي )الفرص والتهديدات ( , 

 ملشروع .وذلك للخروج برؤية شاملة ذات خطة تنافسية تتالءم مع ا

 

     Strengthsنقاط القوة 

 وأجود أنواع الخامات تجهيز العقار بأعلى جودة ودقة ممكنة . 

  تحسين مستوي الخدمات املقدمة باستمرار . 

  املشروع تابع لجمعية البر الخيرية ملساعدتها في تحقيق استدامة مالية ملساعدة الفقراء واملحتاجين وهذا سوف

 ام لدى العديد من األفراد وسوف يعزز من مكانة املشروع في املنطقة .يجعل املشروع محط اهتم

  في بداية افتتاح العقار  اتباع سياسة العروض والخصومات. 

 وخاصة إن مدينة مكة املكرمة ال تخلو من السياح  العام مدار على الزوار من العديد وبه حيوي  املشروع موقع

افدين على مدار العام .  والو

 ر في حي الشرائع وهذا حي حيوي ويتواجد به العديد من املطاعم ومراكز التسوق والصيدليات يقطن العقا

 واملحالت التجارية مما يدفع األفراد على اختياره والسكن به .

 . املشروع خيري وسوف يستفيد من التسهيالت التي تقدمها الدولة للمشاريع الخيرية 
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  الخبرة و توفير أعلى مستويات األجور واملزايا مما ينعكس على جودة العمالة ذات مستويات الكفاءة العالية و

 .الخدمات املقدمة

 برنامج متكامل للعمالء والحسابات . 

 الرقابة على سير العملية التشغيلية و يتم ذلك عن طريق إدارة املشروع وتقييم األداء للعمالة املتواجدة. 

  يد املشروع بالتدريب وأنظمة العمل  عالقات قوية مع جهة لديها الخبرة وستقوم بتزو. 

 الترويج حيث يعمل املشروع على تواجد مخصص للترويج كنسبة محددة من  اإليرادات. 

 .الرقابة على الخدمة بصفة دائمة يزيد من ميزتها التنافسية وفرصة املشروع 

 .افر الخدمات والبنية التحتية في املنطقة التي سيقام بها املشروع  تو

 ساليب املبتكرة في تقديم الخدمات. احدث األ  لىاالعتماد ع 

 . وضع هيكل تنظيمي ذو كفاءة عالية 

 و فتح فروع أخري في اململكة . املستقبل يف التوسع إمكانية 

 weaknessesنقاط الضــعف 

 قوة املنافسين الحاليين واحتمال ظهور منافسين جدد 

 . عدم التسويق الجيد للمشروع 

 itiesOpportunالفرص املتاحة 
  وجود طفرة كبيرة في القطاع العقاري في اململكة. 

  العقاري االستثمار في القطاع  علىسياسة حكومية مشجعة. 

 بتوفير مكان اإلقامة وتقديم خصومات وعروض مميزة  ومكاتب التعاقد مع شركات سياحية 

  في املستقبل .التوسع في حجم الخدمات املقدمة من املشروع 

 هيالت املُقدمة للنمو بقطاع الضيافة في اململكةاالستفادة من التس 

 (  إقامة مبادرة ( إلعادة حركة السياحة مرة يتنفس السعودية صيفاهتمام اململكة بالسياحة الداخلية و
 أخرى سوف يزيد من حجم الطلب على املشروع .

  افدة في اململكة بمعدل نمو سنوي يصل إلي  % .2نمو معدالت الرحاالت السياحية الو

 و فتح فروع أخري في اململكة . املستقبل يف التوسع إمكانية 

 . االستفادة من عمالء الجمعية للتسويق للمشروع بشكل مستمر 

  الهيئة العامة للعقار كل عام لدعم القطاع  الذي تقيمه "سايرك" املؤتمر السعودي الدولي للعقاراملشاركة في
 العقاري .

  الطلب على  خدمات املشروع .قاعدة متنامية من السكان مما يضمن 

  2030يلعب القطاع العقاري دورًا حيويًا في تحقيق رؤية اململكة . 

  مما يساهم في نمو الطلب على الوحدات السكنية املؤجرة إلغاء ضريبة القيمة املضافة على اإليجار السكني 
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 Threatsاملهددات 

 الحل التأثير التهديد

دخول منافسين جدد إلى  -1
 تثمارات كبيرةالسوق باس

احتمالية انسحاب الكثير من العمالء , 
 املشروع .وحدوث عجز في ميزانية 

محاولة إيجاد مصادر مالية جديدة لتطوير املشروع 
, اتصال ومتابعة املشروع الدائم ألحدث التطورات 

 .للتجديد املستمر في الخدمات في السوق والسعي 

الوضع االقتصادي العام ,  -2
روع بالوضع املش وتأثر

 االقتصادي للدولة.

سوف يؤدي إلى تقليل حجم إيرادات 
ويصبح الدخل محدود مما يقلل  املشروع

 .املشروعمن فرص تطور 

افق مع على العمل  توفير خدمات وإمكانيات تتو
, تخصيص مبلغ مالي معين خاص العقار حجم 

باملشروع يتم اقتطاعه من إيرادات املشروع في 
شروع للتعامل في أوقات األزمات أوقات ذروة عمل امل

. 

عدم القدرة على توفير املوارد  -3
الالزمة لتمويل الدعاية 

 الضرورية لتحقيق املستهدف.

عدم القدرة على الوصول للعينة 
املستهدفة, قلة حجم إيرادات املشروع, 
عدم الوصول إلى مستوى التنافسية 

 املطلوب داخل السوق .

خالل التسويق  كترونية منركيز على الدعاية اإللالت
اقع اإلعالنات املجانية, إنشاء  للمشروع على مو

اقع التواصل  العقار صفحة باسم  على مو
االجتماعي للتسويق للمشروع من خالل التفاعل مع 

 املتابعين .

قلـــــــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــــــداد العمالـــــــــــــــــــــــة  -4
الخبيــــــــــــــــــــرة واملتخصصــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي 

 املجال.

عدم االستفادة من اإلمكانيات املتوفرة 
شروع وخسارة العمالء مهما كان داخل امل

 حجم التجهيزات املتواجدة .

االستعانة بخبرات خارجية وداخلية على أعلى 
للعقار املستويات للرقي بمستوى الخدمة ويمكن 

االستعانة ببعض املتدربين الصغار ملحاولة اكتساب 
الخبرة من الكبار وبذلك يضمن املشروع االستقرار 

 كوادر الخبرة في املشروع.في حالة مغادرة أحد من ال

 
ومن خالل التحليل الرباعي يمتلك املشروع العديد من نقاط القوة التي تمكنه من اختراق السوق كما يوجد بعض 

 -عند عملية التشغيل ويوجد عناصر للفرص والتهديدات يمكن التغلب عليها : املشروعنقاط الضعف التي قد تعيق 

  جذابةتوفير الخدمات بطريقة مبتكرة و 
 .متابعة املنافسين بشكل دوري ومعرفة أسعارهم والخصومات التي يقدمونها لعمالئهم 
 . فريق تسويق قوي يمكنه عمل استراتيجيات تسويقية و إعالنات و دعاية إلقناع املستهدفين 

 .تنفيذ املشروع وتدشينه بشكل سريع الحتالل مساحة أولى وكبري في السوق قبل دخول منافسين جدد 
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 حجم املنافسين :
في حال تأجير العمارة مفروشة فسوف يتمثل حجم املنافسين في بعض العمارات و النزل التي تقوم بالتأجير مفروش في 

 املنطقة 
 . الذويبي :1

 عمارة سكنية تجارية .) ُنزل( 
 السعودية  العربية اململكة 24268 8700 مكة الراشدية, القادسية, 3634 العنوان :

 966555544935+ تواصل :طرق ال
 إيجار : شقق . الحديقة2

 عقار شقق مفروشة لإليجار 
 السعودية. العربية اململكة ,24265 مكة الخضراء,, العنوان :

 السكنية للشقق . الفهد3
 السعودية العربية اململكة ,24267 مكة الخضراء, خزامي, إبراهيم صالح محمد 8201 العنوان :

Garden Building.4: 
 ار للشقق املفروشة .عق

 السعودية العربية اململكة ,24265 مكة الخضراء,, العنوان :
 الشهري : املفروشة للشقق الطيار .أوقاف5

 عقار شقق مفروشة . ) منافس قوي (
 السعودية . العربية اململكة ,24269 مكة الراشدية, املقدام, العنوان :

 966555526854+ طرق التواصل :
 املفروشة : السكنية للوحدات قاألشوا . فندق6

 . السعودية العربية اململكة ,24269 مكة الراشدية, الشرائع, حيالعنوان : 
 966558176055+طرق التواصل : 

 السكنية : للوحدات . آفاق7
 شقق مفروشة ومجهزة لإليجار 

 السعودية العربية اململكة ,24269 مكة, 2662 الراشدية, العنوان :
 966533980592+ طرق التواصل :

 الفاخرة : الفندقية الغرف و لألجنحة سحايب .8
 السعودية العربية اململكة ,24269 مكة الشرائع, العنوان :

 966125542277+طرق التواصل : 

 السكنية : للشقق الفهد .9
 السعودية. العربية اململكة ,24267 مكة الخضراء, خزامي, إبراهيم صالح محمد 8201 العنوان :

 966501125777+ التواصل :طرق 
 املفروشة : السكنية للوحدات الشرائع درة .10

 السعودية العربية اململكة ,24267 مكة الخضراء, العنوان :
 966125666358+ طرق التواصل :
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 طة املقترحة للتسويق و الدعاية الخ
ملشروع وتجعل له قوة تنافسية أمام نجاح ا ىساسية التي تساعد علالتسويقية من العوامل الهامة واأل تعتبر الخطة 

ن الخطة التسويقية تعد هداف املشروع , كما أأساس ي لتحقيق الي تصبح هذه الخطة هي الطريق األ غيره وبالت
مثل لكافة التي يتم من خاللها االستخدام األ ساسية مثل للتخطيط املستقبلي حيث تضع القواعد األ السبيل األ 
أقناع أساس ي دون وتوجيهها نحو هدفها األ  ت املتاحةمكانيااملوارد واإل  هدار من اجل تحقيق العائد املرغوب به و

 ىزمة للتسويق والتي تمكن املشروع من الحصول علتراتيجية التسويق  بوضع الخطط األ العمالء بها , وتتمثل اس
ف الخطة التسويقية خدمات املشروع , وتستهد ىكبر حجم طلب علأ ىمكانة مناسبة في السوق املحلي والحصول عل

  -تي :اآل
  يرادات السنوية املستهدفة للمشروع تحقيق اإل. 

  تناسب جودة خدمات املشروع مع متطلبات العمالء. 

 مكانية التوسع في املشروع إ. 

  تحقيق جودة الخدمة التسويقية. 

  خدمات منافسة  ى تحقيق مستو. 

 فعالة  و دعائية ترويجية سياسة تحقيق 

 اإلمكان قدر فيها التوفير على تحقيق و العمل التسويقية للخطة املقررة املوازنة تخطى عدم . 
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 الخطة الترويجية للتسويق و املبيعات 

 -ستراتيجية التسويق :اخطة و 
 -إعداد املزيج التسويقي للمشروع :

اإليواء السكني من  خدمات تعتبر كما فيه تعمل الذي السوق  مع تتالءم التي للخدمات املشروع امتالك  :الخدمة
 الخدمات الضرورية والهامة .

 

ر العميل املستهدف بكون عملية يعرضها املشروعالتي الخدمة بيع   :السعر الشراء تمّثل  بمبلغ من شأنه أن ُيشع 
 .صفقة جّيدة

 
اعي , رسائل البريد على شبكات التواصل االجتم خلق تصّورات مناسبة لدى الزبائن عبر قنوات متعددة  :الترويج

 .عمل الدعاية واإلعالنات املستمرة والكروت الحاملة لشعار ماركة املشروع  .املنشورات املطبوعة , اإللكتروني

والترويج للخدمات التي يقدمها املشروع من  مكةبرشورات وإعالنات مطبوعة في جميع أنحاء مدينة توزيع   :املكان
اقع الخاصة  .باملشروع  خالل الصفحات على املو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

37 
 
 

 

 :للمبيعات الترويج استراتيجية
 من وغيرها وملصقات ةمقروء أو مسموعة أم كانت مرئية من املختلفة اإلعالن بوسائل والدعاية اإلعالنات تعتبر

 واملنافسة السوق  ظروف حسب الخطط مرونة مراعاة مع السوق  في لمشروعل لترويج والفعالة الحيوية الوسائل

 :للمستهلكينالخدمة  تعريف في التالية العناصر على االعتمادو 

o الغرف والوحدات واملحالت وتصاميم العقار من صور املشروع وعرض لكافة إنشاء موقع إلكتروني خاص ب
  الداخل والخارج .

o وخاصة أيام االفتتاح األولى  للمشروع عمل عروض وخصومات دورية على الخدمات املقدمة لجذب الزبائن  . 

o  افيه توضح بها نوعية املشروع العقاري وتوضيح أنه وقف للجمعية , حيث تعتبر طباعة تصميمات احتر
الطباعة من افضل وأسرع طرق تسويق العقار انتشارًا , مع االلتزام بوضوح أوصاف العقار وموقعه ومعلومات 

 االتصال وأهم العروض املقدمة .

o موقع على  املشروع إضافة Google mapsالعقار  موقع إلى الوصول  العمالء على لتسهيلل 

o  العمالء قبل من دوري تقييم على والحصول . 

o  اقع التواصل اإللكتروني للتفاعل مع العمالء والتسويق للمشروع والرد علي االستفسارات عمل صفحة على مو
 و استقبال الشكاوي واملقترحات .

o حالت التجارية في وقت سريع .االستعانة بالسماسرة العقاريين لتأجير الشقق وامل 

o  عقد ندوات عقارية أو تحسيسية أو مسابقات ثقافية ورياضية مجانية , واستغالل نشاط الجمعية في الترويج
 للمشروع بشكل دائم .

o  يقرؤون صحيفتهم استثمر في البيانات الصحفية فقد تعتقد أن ليس لها أهمية ولكن هناك العديد من األفراد
 املفضلة .

o اقع التواصل االجتماعي للترويج للعقار مع توضيح أنه وقف تابع للجمعية وأرباحه االس تعانة بمشاهير مو
 تساهم في دعم أنشطة الجمعية .

o ة عمل فيديو ترويجي للعقار على اليوتيوب وتوضيح شكلة من الداخل والخارج وعرض للوحدات السكني
 .واملحالت التجارية بشكل تفصيلي 

o عن ومقاالت املستهدفة املنطقة تخص مقاالت على  املدونة هذه على أن تحتوي  , العقاري  قعللمو  مدونة إنشاء 
 .عامةً  العقاري  واالستثمار العقارات

o اقع استغالل اقع في حساب تسجيل كذلك في التسويق املفيدة الطرق  من املعروفة العقارية املو  العقارية املو
 . واملنطقة بالدولة املعنية املعروفة

o املميزة, الفوتوغرافي التصوير طريقة على يعتمد للعقارات الناجح التسويق:  للعقارات االحترافي صويرالت 
 معرفة عدم حال وفي العقار, ومميزات خصائص حتى كانت مهما يراها من اهتمام من تقلل السيئة فالصور 

 .املجال هذا في معي محترف مصور  استئجار يمكن املناسبة التصوير طرق 

 

 -: خدمةاتيجية التسعير املقترحة للاستر 
 املتماشية مع تكاليف التشغيل بإضافة هامش ربح يتماش ى مع األسعار اتخاذ السياسة التسعيرية  يتم سوف

 املنافسة في السوق.
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 -ملخص التحليل التسويقي :

 ملا املجدية روعاتاملش من(  عمارة سكنية تجارية )وقف الرضوان لصالح جمعية البر الخيرية مشروع دراسة تعتبر
 جذب تعد حيث سياحية مقومات من املنطقة به تتميز ملا مكة املكرمة بمدينة يواءاإل  قطاع لتطوير أهمية من لها

اقع من تحتويه ملا وأيضاً  والخارج الداخل من للزائرين سياحيا  أجراها التي للبحوث ووفقا ودينية وتراثية اثريه مو
 نمو معدل زيادة ومعاملشروع  يقدمها التي اإليواء  خدمات على الطلب في مستمرة زيادة هناك أن فنجد االستشاري 

 من الدعاية وحجم للقطاع العقاري  اململكة به تقوم التي والدعم والبرامج سنوياً %  2.4 بمعدل اململكة في السكان
 االجتماعي التواصل دواتوأ نترنتاإل  شبكة على اإلعالنات وانتشار املحلية, والسفر السياحة وكاالت بعض قبل

 جيدة فرصة هناك تكون  وهنا املشروع قبل من املستهدفة الفئات من كبير لعدد الوصول  يسهل مما  الكبير
 مكة املكرمة . بمدينةوالضيافة  يواءاإل  قطاع في جيدة مكانة الحتالل الدراسة محل للمشروع
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 سكنية  الهيكل اإلداري والتنظيمي ملشروع عمارة
  القوي العاملة للمشروع:

لتشغيل املشروع وفيما يلي جدول يوضح املسمى الوظيفي إلدارة املشروع  مدير مشروع....(يحتاج املشروع إلى ) 
 واملهام الوظيفية له: 

 الخبرة املؤهل البيان

 يشترط  الخبرة والقدرة على إدارة املشروع مؤهل عالي مدير مشروع

 

 
 
 
 

 يفية:املهام الوظ
 مدير مشروع)مشرف على املشروع(:

 .متابعة دقيقة لسوق التطوير العقاري وتطوراته والعمالء واملنافسين 
 .املعرفة الكاملة ألنظمة البناء والهيئات املختصة ومتابعة ما يجري تطويره أو تعديله 
 .تطوير األفكار ملشاريع التطوير العقاري لضمان الربحية وتطوير سمة العمل 
  ع التام على أحدث تقنيات البناء املستخدمة في السوق وتأثيرها على تسويق وبيع املنتج ودرجة قبول االطال

 العمالء لها.
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 موقع املشروع:
تعتبر دراسة اختيار املوقع بالعديد من الدراسات مثل الفنية والقانونية واملالية وهناك العديد من العوامل املؤثرة 

  -منها:على اختيار موقع املشروع و 
  .تكلفه الحصول على املوقع 
  .مدى القرب من العمالء واملنافسين 
 .افر البنية األساسية  مدى تو

افقة للعوامل السابقة فقد تم اختيار حي الشرائع  مكة املكرمة كموقع للمشروع وهي  -مو

ن الغرب حي املعيصم, من الشرق املغمس, وميقع املشروع في حي الشرائع وهو يقع في منطقة مكة املكرمة, يحدها 
ومن الشمال الجعرانة واملسيلة, ومن الجنوب جبل الطارق وجزء من املغمس, وتقع مكة املكرمة عند تقاطع 

شرقا, وتقع مكة املكرمة غرب اململكة العربية السعودية, في واد  49/39شماال, ودرجتي طول  25/21درجتي عرض 
كم نحو االتجاه الجنوبي الغربي, كما تبعد 400دينة املنورة حوالي من أودية تخوم جبال السراة, حيث تبعد عن امل

كم, ويعتبر 72كم نحو االتجاه الشرقي, وتبعد عن ساحل البحر األحمر, ومدينة جدة 120عن مدينة الطائف حوالي 
ارات الدولية إليها, ميناء جدة اإلسالمي أقرب املوانئ إليها, في حين أن مطار امللك عبد العزيز الدولي يعتبر أقرب املط

م عن 277منها مأهولة بالسكان, في حين يبلغ ارتفاعها حوالي  2كم 88, حيث إن 2كم850كما تبلغ مساحتها حوالي 
 مستوى سطح البحر.
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 مميزات املوقع الجغرافي وتأثيره على املشروع:
  وارد الطبيعية املميزة واملوقع الجغرافي تتميز املدينة بأنها غنية بكل املقومات االقتصادية الجاذبة والكثير من امل

املتميز املتوسط للمملكة والقريب من مدن اململكة والكثافة السكانية الجيدة التي تكسب املدينة فرص رائعة 
 .لالستثمار حيث أنها  تسعي لخلق كيان اقتصادي يكون داعما للناتج القومي واملحلي

  السكنية والعمارات السكنية التجارية مما يدل على وجود الكثير من يتميز حي الشرائع بوجود العديد من الفلل
 املنافسين.

 في إطار اختيار موقع املشروع فإنه يمكنك أن تأخذ باالعتبار العوامل التالية

 جدول قياس معاير املوقع

 5 – 1األهمية  العوامل

 1 إحصاء حركة السير: السيارات أو املنشأة

 1 سهولة الوصول 

 3 به من املنافسةعدم قر 

اقف السيارات  1 مو

 2 مستوي دخل سكان املنطقة

 1 الكثافة السكانية

 5 التعدد العرقي في الحي

 1 اتجاه نمو املنطقة

 1 انخفاض معدالت الجرائم وسرقات املحالت

 2 معدالت شروط وقيمة التأجير

 1 كفاية الخدمات

 ( غير مهم5(مهم    )1)
 انوني للمشروعالتراخيص و الشكل الق

 عمارة سكنية الشكل القانوني للمشروع

 الجهة املصدرة الترخيص التراخيص املطلوبة لبدء العمل

 وزارة البلدية ترخيص البلدية 

 وزارة التجارة  السجل التجاري  

 الغرفة التجارية  عضوية الغرفة  

 وزارة التجارة ترخيص تجاري  
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 روع عمارة سكنيةاالشتراطات العامة والخاصة بمش
 االشتراطات الفنية للمباني السكنية

 تعريف:
جزء من مبنى أو مبنى كامل معد للسكن, يشتمل على غرفة أو أكثر مع صالة مصممة  وحدات سكنية مفروشة:

 ومعدة إلقامة شخص أو عدة أشخاص ويشتمل على دورة مياه واحدة على األقل ويشكل وحدة إيجاريه مستقلة.
 وقع:اشتراطات امل

 أن يكون املوقع مالئم الستعماالت األراض ي في املخطط املعتمد, أو أن يكون على شارع تجاري. .1
اقف سيارات كافية بمعدل ال يقل عن موقف لكل وحدة سكنية مع رصفها وإنارتها وتشجيرها  .2 توفر مو

اقف السيارات الصادرة عن الوزارة.  وتطبيق االشتراطات النفية ملو

 ظمة البناء باملنطقة من حيث االرتفاعات واالرتدادات ونسبة البناء املسموح بها.تطبيق تعليمات وأن .3

 تطبق اشتراطات األمن والسالمة والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع املدني باملنطقة قبل الترخيص بالبناء. .4

ات الخارجية واالهتمام اختيار مواد البناء املناسبة واملالئمة ملناخ املنطقة ومراعاة النمط املحلي في الواجه .5
 بالنواحي الجمالية.

يراعى عند دراسة املخططات السكنية للمباني عزل املبنى ضد الحرارة والرطوبة والصوت توفيرا للطاقة  .6
وتحقيقا للخصوصية ومراعاة الحد األدنى ملساحات الوحدات السكنية والشروط واملواصفات الواجب 

افرها املوضحة بوزارة التجارة رقم   ه.27/7/1419في  969تو

 24أن تكون سعة خزان مياه الشرب العلوي واألرض ي للمبني كافية لسد احتياجات السكان ملدة ال تقل عن  .7
ه الخاص بتطبيق نظام االستفادة من املياه 3/3/1419في  10304/6ساعة مع التقيد بالتعميم الوزاري رقم

 املعالجة في تغذية صناديق الطرد.

 النوع من املشاريع تحت إشراف مكتب هندس ي استشاري معتمد من قبل وزارة التجارة.أن يتم تنفيذ هذا  .8

افقة وزارة التجارة أو فروعها قبل إصدار رخصة البناء ورخصة فتح املحل للمنشأة. .9  أخذ مو

 االشتراطات التصميمية:
عدنية ضمن غرفة كهرباء حسب ما ورد في شهادة التنسيق من شركة الكهرباء, وتكون غرفة كهرباء م .1

 االرتداد النظامي جهة الشارع الفرعي وبارتداد نظامي جهة الجار.
 م( ويكون مستقال بذاته وال يقع تحت الدرج ويتم مراعاة حركة املعاقين.2.5مدخل العمارة ال يقل عن ) .2
 دورتين مياه(. -نوم -مطبخ -صالة -االلتزام بمكونات الوحدة السكنية)مجلس .3
اقف مع االلتزام بعروض في حال وجود قبو يتم تو  .4 ضيح األعمدة اإلنشائية ومسار الحركة وتوزيع املو

 املمرات النظامية داخل القبو.
 االلتزام باملتطلبات النظامية ألبعاد املناور بحدها األدنى على األقل وفق املعايير املتفق عليها. .5
ى على األقل وفق املعايير املتفق عليها مع االلتزام باملتطلبات النظامية ألبعاد الفراغات واملناور بحدها األدن .6

 فصل مناور املياه واملطابخ عن بقية الغرف.
ال يسمح بعمل مداخل ومخارج من جهة الشوارع الخلفية ويكون الدخول والخروج جهة الشوارع الرئيسية  .7

 أو ضمن العمق التجاري.
 م من حد بناء الدور األول.2ن ارتداد املالحق العلوية جهة الشوارع الرئيسية والفرعية ال يقل ع .8
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% من مساحة الدور املتكرر وال يسمح بعمل فتحات 50االلتزام بأن ال تتجاوز مساحة املالحق العلوية عن  .9
 جهة الفلل السكنية املجاورة.

 املستندات املطلوبة:

 طلب املالك أو املكتب أو من يمثله بتفويض رسمي من املكتب. .1
لمالك/ صورة جواز السفر لغير السعوديين, صورة السجل التجاري صورة بطاقة األحوال املدنية ل .2

 للشركات.
 أصل القرار املساحي الصادر من البلدية الفرعية موضحا عيله املناسيب واإلحداثيات ومنسوب الشارع. .3
 صورة صك امللكية, أصل ورقة نظام البناء. .4
 صورة من بطاقة تسجيل املكتب املصمم سارية املفعول. .5
 ة من املخطط التنظيمي املعتمدة موضحا عليه املوقع.صورة جزئي .6
تعهد تنفيذ العزل الحراري حسب النموذج املتوفر على موقع وزارة الشئون البلدية والقروية مختوم من  .7

 املكتب.
 تحديد احتياجات املشروع من الطاقة الكهربائية شهادة التنسيق من السعودية للكهرباء. .8
 كتب هندس ي معتمد من قبل أمانة منطقة الرياض.عقد إشراف على التنفيذ مع م .9

 املشاريع التي تزيد أدوارها عن ثالثة أدوار يلزم إرفاق دراسة تربة للموقع من مكتب معتمد. .10
 املخططات املطلوبة:

نموذج تقديم املخططات للجنة+ ختم وتوقيع املكتب الهندس ي جداول املساحات ونسبة البناء لكل دور+  .1
اقف السيارات)على كل لوحة() جداول االرتدادات+  (.A3جداول مو

( موضح عليها خط التقسيم وحدود امللكية واتجاه الشمال ومناسيب A3)مخطط املوقع العام أصل  .2
الشوارع املحيطة واالرتدادات واإلحداثيات+ مساقط الدور األرض ي واألدوار  املتكررة واملالحق العلوية 

 (.A3والقبو إن وجد )

والواجهات الخلفية موضحا عليها الحلول املعمارية وقطاعات تفصيلية  -شوارع التجاريةالواجهات على ال .3
 لحلول الخصوصية جهة املجاورين.

 القطاعات الرئيسية موضح عليها اختالف مناسيب املوقع إن وجدت. .4

 ( لجميع املساقط. JPG+ املوقع العام  line Poly AutoCAD) يحتوي على  CDقرص مدمج  2عدد  .5
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 املراحل التشغيلية:

 

  

 

 

 

 تنظيم أعمال املشروع:
يقدم املشروع نظام خدمة يعمل وفق دوام متصل من الصباح إلى املساء لتوسيع السوق االحتمالية و توفير مرونة  

 اكبر في إمكانية استقبال العمالء كما يجب توفير نظام محاسبي لقياس الربحية وتنظيم العمليات املالية للمشروع.
 

 البرنامج الزمني للمشروع:
املشروع بتدشين من املقدر تنفيذ املشروع في مدة أقصاها من شهر إلى ثالث شهور شاملة  كل اإلجراءات الخاصة 

  بمشيئة هللا 
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 املباني و االنشاءاتاحتياجات 
 القيمة /ريال (2تكلفة )م مساحة البيان

    بناء عمارة سكنية

 390,000 1,300 300 الت تجاريةمح 4مكون من  األرض يالدور 

 1,110,000 1,388 800 وملحق بناء ثالثة ادوار 

 1,500,000 - 1,100 املجموع

 يتكون العقار  من  ::: ملحوظة
 ( 1محالت تجارية(,الدور األول )شقتين ( مكونة من )غرفة +صالة + مطبخ +  4الدور األرض ي  )حمام (,الدور الثاني )شقتين

حمام (,  2غرفة ,+ صالة +مطبخ +  3حمام ( ,الدور الثالث )شقتين ( مكونة من ) 2ة ,+ صالة +مطبخ + غرف 3مكونة من )
 حمام (, 1امللحق )شقتين ( مكونة من )غرفة +صالة + مطبخ + 

 غرفة الحارس مع دورة املياه 
 احتياجات املشروع من اآلالت واملعدات  
 -نية و اآلالت واملعدات كما يلي:تم تقدير احتياجات املشروع من التجهيزات الف

 اجمالي القيمة السعر العدد البيان

 تجهيزات املبني
 

  

 15,540 1,295 12 سرير

 4,080 340 12 خزانة مالبس

 19,200 1,600 12 كومود)طاولة توضع بجانب السرير(

 1,140 95 12 طقم وسائد نوم

 2,880 240 12 طقم شراشف

 840 70 12 أغطية سرير

 1,120 140 8 آة بحاملمر 

 11,200 1,400 8 مطبخ خشب

 8,800 1,100 8 موقد كهربائي

 4,480 560 8 ميكرويف

 9,600 1,200 8 ثالجة

 15,200 1,900 8 غسالة صحون 

 1,000 125 8 خالط كهربائي

 600 75 8 غالية مياه كهربائية

 2,720 340 8 شفاط مطبخ

 8,800 1,100 8 غسالة مالبس

 520 65 8 كهربائيةمكواة 

 13,600 1,700 8 مكيف هواء

 3,200 400 8 طقم أواني طهي

 360 45 8 طقم أدوات مطبخ

 2,440 305 8 طقم صحون للمطبخ

 280 35 8 طقم سكاكين مطبخ

 200 25 8 طقم مالعق

 160 20 8 طقم أكواب زجاجية

 240 30 8 طقم أكواب شاي

 320 40 8 طقم أكواب قهوة

 11,600 1,450 8 فة املجلس(مجلس)لغر 

 8,800 1,100 8 شاشة تلفزيون 

 23,000 2,875 8 طاولة طعام

 171,920 - 416 املجموع
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 احتياجات املشروع من األثاث و التجهيزات املكتبية    
 تم تقدير احتياجات املشروع من األثاث والتجهيزات املكتبية كما في الجدول التالي:

 قيمة /ريالال السعر العدد البيان

 1,000 1,000 1 مكتب مشرف على املشروع

 500 500 1 كرس ي

 1,500 - 2 اإلجمالي

 مصروفات التأسيس:
الجدوى  دراسة تكاليف ضمنها ومن للمشروع فترة التأسيس خالل تتم التي النفقات كافة تتمثل مصروفات التأسيس في

 التالي النحو على وذلك سعوديريال  5,000 قدرهو  بمبلغ املصاريف هذه قدرت والتراخيص وقد واالستشارات
 القيمة /ريال السـعر العدد البيــان

 3,000 3,000 1 دراســات فنية و اقتصادية

 2,000 2,000 1 الرخصة والسجل التجاري 

 5,000 - - املجـمــوع

 إجمالي التكاليف الرأسمالية
باني و اإلنشاءات واآلالت واملعدات واألثاث واللوازم شملت امل  1,673,420 بلغ إجمالي التكاليف الرأسمالية 

 املكتبية.
 القيمة /ريال البنــد

 1,500,000 املباني واالنشاءات

 171,920 االت ومعدات وأدوات

 1,500 أثاث ولوازم مكتبية وتجهيزات

 1,673,420 املجمـــــوع
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 املصروفات التشغيلية
واملحاسبية  االقتصاديةالسنوية للمشروع بأنواعها املختلفة أحد أهم األساليب يعتبر تقدير التكاليف التشغيل 

املستخدمة في تقدير رأس املال العامل الذي يحتاجه املشروع والذي يمثل أحد بنود التكاليف االستثمارية, كما تمثل 
 ند التشغيل الفعلي, وهي تشمل:التكاليف التشغيلية من جانب آخر كافة بنود التكاليف الجارية التي يتم إنفاقها ع

 األجور واملرتبات 

  التنظيميالهيكل 

 مستلزمات التشغيل 

 املصروفات االدارية والعمومية 
 )املنافع العامة) الكهرباء/املاء/الهاتف 
 مصاريف التسويق واالعالن والدعاية 
  تكاليف اإلهالك تكاليف التشغيل 

 
  احتياجات املشروع من الكوادر البشرية

 اإلدارية الوظائف
 الراتب السنوي  الراتب الشهري/للموظف العدد مسمى الوظيفة

 36,000 3,000 1 مسئول املشروع

 36,000 3,000 1 املجموع

 التكلفة التقديرية ملصروفات التسويق

 املصروفات السنوية املبلغ الشهري  البيان

 6,000 500 مصروفات دعاية وإعالن

 6,000 500 تسويق الكتروني

 12,000 1,000 مالياإلج

 الدعاية والتسويق الخاص بالجمعية  ة :  االعتماد بشكل كبير سوف يكون ملحوظ

 التكلفة التقديرية للمصروفات العمومية واإلدارية 

 املصروفات السنوية املبلغ الشهري  البيان

 7,800 650 الهاتف واالنترنت

 3,080 257 خدمات عامة وضيافة

 24,000 2,000 باء للمبني االداري تكاليف املياه و الكهر 

 34,880 2,907 اإلجمالي

 

 مصروفات الصيانة واإلصالح 

 املصروفات السنوية املصروفات الشهرية معدل الصيانة قيمة األصل البيان

  3,427  286 %2.0  171,360 االت ومعدات وأدوات

  3,427  286 -  171,360 اإلجمالي



 

 

 

 

 

50 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

51 
 
 

 

 

فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف املشروع والتي تتضمن التكاليف  تستعرض الدراسة املالية 

االستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات 

 املشتقة من املشروع  

 الفرضيات و الحقائق 

 افتراضات و أسس للحسابات:  

 ملال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية املشروع وتم كذلك تقدير الزيادة تم تقدير رأس ا

السنوية في رأس املال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس املال العامل اإلجمالي 

 ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر املشروع

 وهي بداية التشغيل  2021سنوات من   10 إن مدة الدراسة املالية هي 

  جميع مبالغ الدراسة املالية )العملة( بالريال السعودي 
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 -التكاليف االستثمارية :

إجمالي رأس املال املستثمر هو التمويل الالزم لتغطيه كل من التكاليف الرأسمالية   و رأس املال العامل والخاص 
 تقدير رأس املال املستثمر  املشروع وفيما يلى ببداية

 القيمة     البيان  

  1,672,860 اجمالي التكاليف الرأسمالية  

  27,140 إجمالي رأس املال العامل  

  1,700,000 إجمالي رأس املال املستثمر   

 

 
 تقدير رأس املال العامل للسنة األولى      

 3 بالبداية دورة كاملة ومدتها شروع تكاليف تشغيل امل إجماليهى ريال سعودي و   26,580يبلغ رأس املال العامل نحو 
شهور ورأس املال العامل عباره عن تكلفة الرواتب ومصاريف التسويق واملصاريف العمومية وفيما يلى جدول 

 يوضح تفاصيل رأس املال العامل 
 رأس املال العامل  ريال عدد الشهور  املصروفات السنوية/ ريال البيان

 5,000 12 5,000 للسنة االولي فقط التأسيسريف مصا

 9,000 3 36,000 أجور ومرتبات )الوظائف االدارية(

 3,000 3 12,000 مصروفات تسويق

 8,720 3 34,880 مصروفات عموميه وإدارية

 860 3 3,438 مصروفات صيانة وإصالح وقطع غيار

 26,580 - 91,319 اإلجمالي
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 الثابتة للمشروعإجمالي اإلهالك لألصول 

 قسط االهالك السنوي  قسط االهالك الشهري  معدل االهالك قيمة االصل البيان

 30,000 2,500 %2 1,500,000 مباني

 17,192 1,433 %10 171,920 ادوات ومعدات

 150 13 %10 1,500 أثاث ولوازم مكتبية وتجهيزات

 1,673,420 اإلجمالي
 

3,945 47,342 

 

 على مدار خمس سنوات ول الثابتة للمشروعإهالك لألص إجمالي

 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة البيان

 1,350,000 1,380,000 1,410,000 1,440,000 1,470,000 مباني

 85,960 103,152 120,344 137,536 154,728 ادوات ومعدات

 750 900 1,050 1,200 1,350 أثاث ولوازم مكتبية وتجهيزات

 1,436,710 1,484,052 1,531,394 1,578,736 1,626,078 اإلجمالي

 

 

 الهيكل التمويلي
 مصادر التمويل  

 

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية   القيمة   البيان 

 %0  0 قروض  

 %100  1,700,000 تمويل ذاتي من املستثمر  

 %100  1,700,000 إجمالي رأس املال املستثمر  
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 املتوقعة للمشروعحجم اإليرادات الكلية 

 اسم املنتج / الخدمه
العدد املتوقع  

 شهريا

سعر بيع املنتج 
 /الخدمه

قيمة االيرادات املستهدف 
 شهريا / ريال

االيرادات 
 السنوية /ريال

 120,000 10,000 2,500 4 متر ( 75ايراد ايجار محالت مساحة ) 

 36,000 3,000 1,500 2 ايراد ايجار شقة )الدور األول (

 40,000 3,333 1,667 2 يراد ايجار شقة )الدور الثاني(ا

 40,000 3,333 1,667 2 ايراد ايجار شقة )الدور الثالث(

 36,000 3,000 1,500 2 ايراد ايجار شقة )امللحق(

 272,000 22,667 - 12 االجمالي

 

 
 نسبة املبيعات املتوقعة خالل الخمس سنوات األولى للمشروع

 5السنة  4السنة  3السنة  2سنة ال 1السنة  البيان

 398,235 362,032 329,120 299,200 272,000 قيمة املبيعات السنوية االجمالية

 %95 %95 %90 %85 %80 نسبة املبيعات من املنتجات في كل سنة

 378,323 343,930 296,208 254,320 217,600 االيرادات /املبيعات
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 مراحل تحصيل إيرادات املشروع 

 

 

تتميز بتسارع املبيعات وازدياد األرباح نتيجة إلدراك العمالء ومعرفتهم بجودة الخدمة املقدمة في هذه  مرحلة النمو :

املرحلة يتبع املشروع استراتيجية والء العميل, وتركيز على تقديم خدمة أفضل باملستقبل والتطوير والتحسين 

 املستمر .

ر املبيعات ويحقق املشروع مبيعات عالية , ولكن خطر املنافسين يزداد فمن في هذه املرحلة تستقمرحلة النضج : 

املهم اللجوء إلى استراتيجية دفاعية للمحافظة على الحصة السوقية , من حيث تقديم خدمات ال يمتلكها 

 املنافسين 

شروع على سياسات جذب و تنخفض األرباح , في هذه املرحلة يركز امل باالنخفاضتبدأ املبيعات مرحلة االنحدار : 

  العمالء وتخفيض األسعار.
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 القوائم املالية

 قائمة الدخل السنوية التقديرية لخمس سنوات 
 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  البيان

 398,235 362,032 329,120 299,200 272,000 قيمة املبيعات السنوية االجمالية

 %95 %95 %90 %85 %80 سنةنسبة املبيعات من املنتجات في كل 

 378,323 343,930 296,208 254,320 217,600 االيرادات /املبيعات

 5,034 4,577 4,160 3,782 3,438 صيانة واصالحات وقطع غيار +وقود

 5,034 4,577 4,160 3,782 3,438 اجمالي مصروفات التشغيل

 373,289 339,354 292,048 250,538 214,162 مجمل الربح

 52,708 47,916 43,560 39,600 36,000 ور ومرتبات االدارةاج

 51,068 46,426 42,205 38,368 34,880 املصروفات العموميه واالدارية

 5,000 مصاريف التاسيس للسنة االولي فقط
    

 47,342 47,342 47,342 47,342 47,342 اهالك االصول الثابته

 17,569 15,972 14,520 13,200 12,000 النمصاريف البيع والتسويق والدعاية واالع

 168,687 157,656 147,627 138,510 135,222 اجمالي املصروفات العمومية واالدارية

 204,602 181,698 144,420 112,027 78,939 صافي الربح قبل الضريبة والزكاة

 5,115 4,542 3,611 2,801 1,973 الضريبة

 5,115 4,542 3,611 2,801 1,973 الزكاة

 10,230 9,085 7,221 5,601 3,947 اجمالي مصروف الضريبة والزكاة

 194,372 172,613 137,199 106,426 74,992 صافي الربح بعد الضريبة والزكاة

 ارباح متراكمة أول السنه
 

71,243 172,347 302,687 466,669 

 9,719 8,631 6,860 5,321 3,750 توزيعات االداره والعاملين ) من صافى الربح(

 184,653 163,983 130,339 101,105 71,243 صافي الربح بعد التوزيعات

 651,322 466,669 302,687 172,347 71,243 ارباح متراكمه اخر السنه
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 قائمة الدخل السنوية التقديرية من السنة السادسة إلى العاشرة

 االجمالي للمشروع 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  البيان

 4,334,979 641,362 583,056 530,051 481,865 438,059 قيمة املبيعات السنوية االجمالية

 %95 %95 %95 %95 %95 نسبة املبيعات من املنتجات في كل سنة
 

 4,031,055 609,294 553,903 503,548 457,771 416,156 االيرادات /املبيعات

 54,799 8,108 7,371 6,700 6,091 5,538 طع غيار +وقودصيانة واصالحات وق

 54,799 8,108 7,371 6,700 6,091 5,538 اجمالي مصروفات التشغيل

 3,976,255 601,186 546,533 496,848 451,680 410,618 مجمل الربح

 573,747 84,886 77,169 70,154 63,776 57,978 اجور ومرتبات االدارة

 555,904 82,246 74,769 67,972 61,793 56,175 واالدارية يةالعموماملصروفات 

 للسنة االولي فقط التأسيسمصاريف 
     

5,000 

 473,420 47,342 47,342 47,342 47,342 47,342 الثابتةاهالك االصول 

 191,249 28,295 25,723 23,385 21,259 19,326 مصاريف البيع والتسويق والدعاية واالعالن

 1,799,320 242,770 225,003 208,852 194,170 180,822 املصروفات العمومية واالدارية اجمالي

 2,176,935 358,416 321,529 287,996 257,510 229,796 صافي الربح قبل الضريبة والزكاة

 54,423 8,960 8,038 7,200 6,438 5,745 الضريبة

 54,423 8,960 8,038 7,200 6,438 5,745 الزكاة

 108,847 17,921 16,076 14,400 12,876 11,490 مالي مصروف الضريبة والزكاةاج

 2,068,088 340,496 305,453 273,596 244,635 218,307 صافي الربح بعد الضريبة والزكاة

 1,641,213 1,351,033 1,091,117 858,714 651,322 ارباح متراكمة أول السنه
 

 103,404 17,025 15,273 13,680 12,232 10,915 صافى الربح(والعاملين ) من  اإلدارةتوزيعات 

 1,964,684 323,471 290,180 259,916 232,403 207,391 صافي الربح بعد التوزيعات

 8,571,029 1,964,684 1,641,213 1,351,033 1,091,117 858,714 ارباح متراكمه اخر السنه

 
 

 حقوق امللكية

 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 راس مال أصحاب املشروع

 1,964,684 1,641,213 1,351,033 1,091,117 858,714 651,322 466,669 302,687 172,347 71,243 األرباح املجمعة

 3,664,684 3,341,213 3,051,033 2,791,117 2,558,713 2,351,322 2,166,669 2,002,686 1,872,347 1,771,242 مجموع حقوق امللكية
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 قائمة التدفقات النقدية السنوية التقديرية
 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  البيان

 املقبوضات املتوقعه
     

 682,617 471,292 293,611 145,164 1,700,000 تمويل ذاتي من املستثمر بالخزينة /البنك

 378,323 343,930 296,208 254,320 217,600 االيرادات /املبيعات

 378,323 343,930 296,208 254,320 217,600 صافي االيرادات املقبوضة

 1,060,940 815,223 589,819 399,484 1,917,600 اجمالي املقبوضات

 املدفوعات املتوقعه
     

 - - - - 1,673,420 االصول الثابته والتجهيزات واملعدات

 5,000 مصاريف التاسيس للسنة االولي فقط
    

 5,034 4,577 4,160 3,782 3,438 مواد خام ومشتريات ومستلزمات التشغيل

 52,708 47,916 43,560 39,600 36,000 اجور ومرتبات االدارة

 68,638 62,398 56,725 51,568 46,880 املصروفات االدارية والعمومية

 9,719 8,631 6,860 5,321 3,750 عات ارباحتوزي

 5,115 4,542 3,611 2,801 1,973 الضريبة

 5,115 4,542 3,611 2,801 1,973 الزكاة

 146,328 132,606 118,527 105,873 1,772,435 اجمالي املدفوعات

 914,612 682,617 471,292 293,611 145,164 العجز أو الفائض املتوقع نهاية العام
 

 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  البيان

 املقبوضات املتوقعة
     

 2,093,871 1,756,349 1,449,091 1,169,345 914,612 تمويل ذاتي من املستثمر بالخزينة /البنك

 609,294 553,903 503,548 457,771 416,156 االيرادات /املبيعات

 609,294 553,903 503,548 457,771 416,156 صافي االيرادات املقبوضة

 2,703,164 2,310,252 1,952,639 1,627,117 1,330,768 اجمالي املقبوضات

 املدفوعات املتوقعة
     

 8,108 7,371 6,700 6,091 5,538 مواد خام ومشتريات ومستلزمات التشغيل

 84,886 77,169 70,154 63,776 57,978 اجور ومرتبات االدارة

 110,542 100,492 91,357 83,051 75,501 ات االدارية والعموميةاملصروف

 17,025 15,273 13,680 12,232 10,915 توزيعات ارباح

 8,960 8,038 7,200 6,438 5,745 الضريبة

 8,960 8,038 7,200 6,438 5,745 الزكاة

 238,481 216,381 196,290 178,026 161,422 اجمالي املدفوعات

 2,464,684 2,093,871 1,756,349 1,449,091 1,169,345 فائض املتوقع نهاية العامالعجز أو ال
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 قائمة املركز املالي 
 املاليقائمه املركز 
 للمشروع

 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة 

 ةاملتداولاالصول 

 2,499,629 2,125,220 1,784,428 1,474,198 1,191,751 934,561 700,332 485,373 304,534 152,861 النقدية

االصول  إجمالي
 ةاملتداول

152,861 304,534 485,373 700,332 934,561 1,191,751 1,474,198 1,784,428 2,125,220 2,499,629 

 االصول طويله االجل

 1,200,000 1,230,000 1,260,000 1,290,000 1,320,000 1,350,000 1,380,000 1,410,000 1,440,000 1,470,000 واملنشآت املباني

 - 17,192 34,384 51,576 68,768 85,960 103,152 120,344 137,536 154,728 واملعدات اآلالت

أثاث ولوازم مكتبية 
 وتجهيزات

1,350 1,200 1,050 900 750 600 450 300 150 - 

االصول  إجمالي
 الثابتة

1,626,078 1,578,736 1,531,394 1,484,052 1,436,710 1,389,368 1,342,026 1,294,684 1,247,342 1,200,000 

 3,699,629 3,372,562 3,079,112 2,816,224 2,581,119 2,371,271 2,184,384 2,016,767 1,883,270 1,778,939 مجموع االصول 

 االلتزامات قصيره االجل

ضرائب  مخصص
 باحوزكاة وتوزيع ار 

7,697 10,923 14,081 17,716 19,949 22,405 25,107 28,080 31,349 34,946 

مجموع االلتزامات 
 قصيره االجل

7,697 10,923 14,081 17,716 19,949 22,405 25,107 28,080 31,349 34,946 

 حقوق امللكية

راس مال اصحاب 
 املشروع

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

 1,964,684 1,641,213 1,351,033 1,091,117 858,714 651,322 466,669 302,687 172,347 71,243 املجمعةاالرباح 

مجموع حقوق 
 امللكية

1,771,242 1,872,347 2,002,686 2,166,669 2,351,322 2,558,713 2,791,117 3,051,033 3,341,213 3,664,684 

 3,699,629 3,372,562 3,079,112 2,816,224 2,581,119 2,371,271 2,184,384 2,016,767 1,883,270 1,778,939 مجموع االلتزامات
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 صافي التدفقات النقدية

 صافي التدفقات النقدية مدفوعات نقدية تشغيلية مقبوضات نقدية تشغيلية السنة
ت بالقيمة صافي التدفقا

 الحالية

 107,804 118,585 99,015 217,600 السنه األولى

 123,706 148,447 105,873 254,320 السنه الثانية

 136,678 177,681 118,527 296,208 السنه الثالثة

 150,946 211,325 132,606 343,930 السنه الرابعة

 154,664 231,995 146,328 378,323 السنه الخامسة

 159,208 254,733 161,422 416,156 ه السادسةالسن

 164,556 279,745 178,026 457,771 السنه السابعة

 170,699 307,258 196,290 503,548 السنه الثامنة

 177,643 337,522 216,381 553,903 السنه التاسعة

 185,406 370,813 238,481 609,294 السنه العاشرة

 1,531,310 2,438,104 1,592,951 4,031,055 املجموع

 139,210 221,646 159,295 403,105 املتوسط

 %10 معدل الخصم
   

 

 معدل الخصم

 معدل الخصم السنه

 %110 السنه األولى

 %120 السنه الثانية

 %130 السنه الثالثة

 %140 السنه الرابعة

 %150 السنه الخامسة

 %160 السنه السادسة

 %170 السنه السابعة

 %180 نه الثامنةالس

 %190 السنه التاسعة

 %200 السنه العاشرة
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 املؤشرات املاليةتحليل 
 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  

راس املال املستثمر خالل فترة  ىمعدل العائد عل
 املشروع

4% 6% 8% 10% 11% 

 %99 %99 %99 %99 %98 هامش مجمل الربح /اإليرادات

 %54 %53 %49 %44 %36 ي الربح قبل الضريبة والزكاةهامش صاف

 %49 %48 %44 %40 %33 هامش صافي الربح بعد الضريبة والزكاة

 %14 %14 %15 %16 %19 املصروفات العمومية منسوبة إلى اإليرادات

 144 144 144 144 144 عدد الوحدات من الخدمات أو املنتجات املتوقع

 34.96 31.78 28.89 26.27 23.88 وحدةمتوسط التكلفة املتغيرة لل

 2,592.29 2,356.62 2,028.11 1,739.85 1,487.23 هامش مجمل ر بح الوحدة

 168,687 157,656 147,627 138,510 135,222 التكاليف الثابتة

 65 67 73 80 91 نقطة التعادل بالوحدات

 179,960 168,192 166,367 165,413 171,742 نقطة التعادل باملبيعات

 %45 %46 %51 %55 %63 نقطة التعادل %

      تحليل مبدا الحساسية

نسبة اإليرادات من اإليرادات املحققة سنوبا وليس 
 اإليرادات الكلية السنوية

75% 75% 75% 75% 75% 

 283,743 257,948 222,156 190,740 163,200 اإليرادات املقدرة للسنة

 3,775.62 3,432.38 3,120.35 2,836.68 2,578.80 ترياتتكلفة مستلزمات التشغيل واملش

 188,636 175,371 161,708 149,433 142,919 املصاريف العمومية

 91,331 79,144 57,327 38,470 17,702 صافي األرباح
 

 

 
 املتوسط 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة 

 %12 %19 %17 %15 %14 %12 ة املشروعراس املال املستثمر خالل فتر  ىمعدل العائد عل

 %99 %99 %99 %99 %99 %99 هامش مجمل الربح /اإليرادات

 %52 %59 %58 %57 %56 %55 هامش صافي الربح قبل الضريبة والزكاة

 %49 %53 %52 %52 %51 %50 هامش صافي الربح بعد الضريبة والزكاة

 %15 %14 %14 %14 %14 %14 املصروفات العمومية منسوبة إلى اإليرادات

 144 144 144 144 144 144 عدد الوحدات من الخدمات أو املنتجات املتوقع

 38.06 56.30 51.18 46.53 42.30 38.46 متوسط التكلفة املتغيرة للوحدة

 2,761.29 4,174.90 3,795.37 3,450.33 3,136.67 2,851.52 هامش مجمل ر بح الوحدة

 179,932 242,770 225,003 208,852 194,170 180,822 التكاليف الثابتة

 68 58 59 61 62 63 نقطة التعادل بالوحدات

 197,357 258,993 240,040 222,810 207,146 192,906 نقطة التعادل باملبيعات

 %47 %40 %41 %42 %43 %44 نقطة التعادل %
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 املتوسط 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  تحليل مبدا الحساسية  

نسبة اإليرادات من اإليرادات املحققة 
 سنوبا وليس اإليرادات الكلية السنوية

75% 75% 75% 75% 75% 
 

 456,970 415,428 377,661 343,329 312,117 اإليرادات املقدرة للسنة
 

 6,080.68 5,527.89 5,025.35 4,568.50 4,153.18 تكلفة مستلزمات التشغيل واملشتريات
 

 277,715 256,353 236,932 219,277 203,227 ريف العموميةاملصا
 

 97,062 173,174 153,547 135,704 119,483 104,737 صافي األرباح

 

خدمةنسبة املبيعات من ال  80% 85% 90% 95% 95% 

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  التحليل املالي

 378,323 343,930 296,208 254,320 217,600 إجمالي املبيعات السنوية

 193,670 179,948 165,869 153,215 146,357 إجمالي املصروفات السنوية

 184,653 163,983 130,339 101,105 71,243 صافى الربح

 373,289 339,354 292,048 250,538 214,162 مجمل الربح

 %99 %99 %99 %99 %98 نسبة مجمل الربح لإليرادات

بح لإليراداتنسبة صافي الر   33% 40% 44% 48% 49% 

االستثمار ىمعدل العائد عل  4% 6% 8% 10% 11% 

 %8 %8 %7 %5 %4 معدل العائد على حقوق امللكية

 

   %95 %95 %95 %95 %95 خدمةنسبة املبيعات من ال

 املتوسط/املعدل 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  التحليل املالي

  403,105           609,294             553,903             503,548             457,771             416,156            ات السنويةإجمالي املبيع

  206,637           285,823             263,723             243,632             225,368             208,764            إجمالي املصروفات السنوية

  196,468           323,471             290,180             259,916             232,403             207,391            صافى الربح

  397,626           601,186             546,533             496,848             451,680             410,618            مجمل الربح

 %99 %99 %99 %99 %99 %99 نسبة مجمل الربح لإليرادات

 %49 %53 %52 %52 %51 %50 نسبة صافي الربح لإليرادات

 %12 %19 %17 %15 %14 %12 معدل العائد علي االستثمار

 %7 %9 %9 %9 %8 %8 معدل العائد على حقوق امللكية
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 جدول حساب فترة االسترداد
  1,700,000      الي رأس املال املستثمر إجم

 

صافي األرباح خالل  السنة
 السنة

صافي الربح بعد إضافة  اإلهالك 
 اإلهالك

املبلغ املسترد حتي 
 تاريخه

املتبقي من راس املال 
 املستثمر

 

1  ... ... ... ... ...  

2  ... ... ... ... ...  

3  ... ... ... ... ...  

4  ... ... ... ... ...  

5  ... ... ... ... ...  
 

 ملخص املؤشرات املالية

   القيمة جدول املؤشرات املالية

    1,700,000      التكلفة اإلجمالية للمشروع

   %99 نسبة مجمل الربح لإليرادات

   %49 نسبة صافي الربح لإليرادات

   %12 معدل العائد على االستثمار

   %7 معدل العائد على حقوق امللكية

 92 فترة االسترداد بالشهور  7.7 فترة االسترداد بالسنوات

 147 فترة االسترداد املخصومة بالشهور  12.2 فترة االسترداد املخصومة بالسنوات

    1,531,310      صافي القيمة الحالية للمشروع

   %9 معدل العائد الداخلي

   %63 نقطه التعادل

    171,742         نقطه التعادل باملبيعات
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 صافي االرباح 

 االجمالي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

 4,031,055 609,294 553,903 503,548 457,771 416,156 378,323 343,930 296,208 254,320 217,600 االيرادات /املبيعات

تكاليف التشغيل 
 +املصروفات

146,357 153,215 165,869 179,948 193,670 208,764 225,368 243,632 263,723 285,823 2,066,371 

 1,964,684 323,471 290,180 259,916 232,403 207,391 184,653 163,983 130,339 101,105 71,243 صافي االرباح

 

 

 
 

 تنتاجات االس
وبناء على التحليل املالي  و بالنظر  إلي معدل العائد  للمشروع  تم التوصل إلي أن فكرة  املشروع االستثماري  مربحة 

وهامش الربح   %9ومعدل العائد الداخلي  %12ومجدية اقتصاديًا  حيث أن معدل العائد على االستثمار  بلغ 

 وهذه مدة مناسبة وجيدة.  السنة الثامنةال املستثمر في داد رأس املكما انه سوف يتم استر ,  % 49الصافي 

ــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـ
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 املصادر املرجعية إلعداد الدراسة:

 . الهيئة العامة لإلحصاء 

 . الهيئة العامة للعقار 

 العدل . وزارة 

 . مؤسسة النقد العربي السعودي 

  صندوق التنمية العقاري 

  املركز الوطني للمعلومات 

  الغرفة التجارية 

 وزارة الشؤن البلدية والقروية 

  وزارة التجارة 

 . وكاالت األنباء 

 املديرية العامة للدفاع املدني 

 وزارة البلدية والشئون القروية 

 2018ربية السعودية الكتاب اإلحصائي السنوي للملكة الع. 
 .إحصائيات السكان في اململكة 
 .مسح الدخل واألنفاق لألسرة والفرد باململكة 
 .إحصائيات البنك الدولي 
  2030رؤية اململكة. 

  دراسات مشابهة 

  مصادر أخري 


