دور الغـــرف التجــــارية في دعم االستثمــــار
ورقة عمل مقدمة من غرفة جدة لمنتدى منطقة مكة المكرمة االقتصادي
الطريق لمستقبل حضري
استثمر في مكة
٢٠١٩/٣/٢٤م الموافق ١٤٤٠/٧/١٧هـ
أ  /مازن محمد بترجي
نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جدة

المحتوى

▲ اإلستثمار والتحديات

المحـــتويات

▲ المعارض ودورها في تنشيط االستثمار
▲ الفرص اإلستثمارية
▲ نموذج لفرصة استثمارية

١
االستثمــــار والتحديـــات

دور الغــرف التجارية في دعم
اإلستثـــمار

▲

▲

▲

▲

▲

▲
تذليل التحديات
التي تواجه
القطاع الخاص

ابداء المرئيات
على اللوائح واألنظمة
الحكومية

تفعيل العالقات االقتصاادية
الدوليااااة لجااااذ وعاااارض
الفرص االستثمارية

تنشيط صناعة
المعارض والفعاليات

تقديم مبادرات
استثماريه لتنمية
المنطقة

إيجاد فرص
استثمارية لتنمية
المنطقة

تذليل التحديات
التي تواجه القطاع الخاص

التحديات والمعوقات التي تم رفعها
وأهم المعالجات التي تمت خالل عام  ٢٠١٨م
للجهــــات المعنــــية (من
خالل اللجان القطاعية)

عدد التحديات التي
تم معالجتها

المشاركة في رفع حلول التحديات ونتائج توصيات
الدراسات للجنة تيسير

ورش العمـــــل
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ملتقيات و منتديات

لمجــــــلس الغـــرف

نسبة التحديات التي
تم معالجتها

48%

في وزارة التجارة واالستثمار

زيارات واستضافات مسؤولي الجهات حكومية
إعداد الدراسات و البحوث واستطالعات الرأي

44
ورشة عمل

69
استضافات
وزيارات

10

9

23

18

لقاءات الوزراء
بالمقعد

ابداء المرئيات على
اللوائح واالنظمة

الدراسات
والتقارير

استطالعات
الرأي

تذليل التحديات
التي تواجه القطاع الخاص

التحديات والمعوقات التي تم رفعها من غرفة جدة للجنة تيسيير
من خالل مجلس الغرف وتم تسهيل إجراءاتها لعام ٢٠١٨

تسااهيل إصاادار تاارخيص
إنشاء منشأة صحية
تبساايط تجديااد شااهاردات
األمن والسالمة

تقلااااايص تكلفاااااة مواقاااااع
المستثمرين المبتدئين
معالجااة تمكااين شااركات
التااااااااأمين ماااااااان بناااااااااء
مستشااااافيات و إرتفااااااع
أسعار التأمين

دعااااام التمويااااال الماااااالي
للمطورين العقاريين فاي
مجال اإلسكان

تمكااين حصاااول البحاااارة
على تأشيرة عمل

توعية أصحا األعماال
بآليااااااة تطبياااااا نظااااااام
احتسا القيمة المضاافة
لمنشآتهم

تااااااااااوفير ضاااااااااامانات
السااتمرار عقااد التااأجير
للصناعيين داخل المدن
الصناعية

تذليل التحديات
التي تواجه القطاع الخاص

تقلااايص فتااارة التخلااايص
الجمركي
تقلاااااايص ماااااادة الفسااااااح
لألدوية
حل مشكلة سوء التخزين
في الشحن
معالجااة حجااز الحاويااات
لااادى الجماااارا لفتااارات
طويلة
تمكااااين إعااااادة حاويااااات
المتروكاااااااااات لوكيااااااااال
المالحي بعد اإلنتهاء مان
المزاد العلني
تبساايط إجااراءات دخااول
وخاااروج المعااادات التاااي
تحتاجها اسفن

ارتفااااع نسااا التاااوطين
لاااااااااااابعض األنشااااااااااااطة
االقتصادية التاي يصاع
توطينها
تبسيط إصدار التأشيرات
المسموح بها لكل نشاط
تفعيااااااال نظاااااااام أجيااااااار
للوظااائف الاادنيا بمختلااف
األنشطة اإلقتصادية
معالجاااة نااادرة خريجاااي
فني بصريات
مواءمة مخرجات التعليم
مع متطلبات سوق العمل

الااااااتخلص ماااااان الغااااااش
التجاري

معالجااة ناادرة تااوفر فناي
أجهااااااازة ومساااااااتلزمات
طبية
تفعيل برنامج التعاامالت
اإللكترونية SHIB
السااماح ألطباااء المنشااأة
الواحاااااادة التنقاااااال بااااااين
فروعها

تمكاااين الحصاااول علاااى
أرضاااااااااي للمشااااااااااريع
الصحية

تقلاااااااااااااااااااااااايص االلتزامااااااااااااااااااااااااات
الماليةواالشتراطات البيروقراطية وقلة
الدعم لمراكز التعليم األهلية
توحيااد اإلشااتراطات للباادء بااأي نش ااط
مااااااان جمياااااااع الجهاااااااات الحكومياااااااة
(وزارات ،بلديات و دفاع مدني)
توحيد إجاراءات المنشآت مع الجهاات
ذات العالقة من خالل منصة مراس
إتاحااة الفرصااة للتقاادم علااى المنافسااات
والمناقصات ومشاريع الدولة

تبساااااااااااايط إصاااااااااااادار
تاااراخيص العمااال باااأي
نشاط
تسهيل إشتراطات البدء
بأي نشاط
تقلاااايص فتاااارة إنتظااااار
الشااااااحنات و التكااااادس
المروري
الشااافافية فاااي ضاااوابط
وآلياااااة التفتااااايش علاااااى
المخالفات

مقاومة التستر التجاري
توحيااد مسااميات النشاااط
الواحااد مااع كاال الجهااات
الحكومية
معالجة ممارسة الاوكالء
الخليجياااااااااين ألعماااااااااال
الوكاالت التجارية
تقلاايص كثاارة التصااادي
المطلوبااااااااة الساااااااااتيراد
األجهزة الطبية

ابداء المرئيات على اللوائح واألنظمة
الحكومية لعام ٢٠١٨م

تفعيل العالقات االقتصادية الدولية لجذ
وعرض الفرص االستثمارية

اإلنجازات المحققة في مجال تفعيل العالقات االقتصادية الدولية لجذ
لعام ٢٠١٨م

وعرض الفرص االستثمارية

المشاركة في تفعيل مبادرات استثماريه تنموية
بمنطقة مكة المكرمة
رفع تصورات لمشاريع اقتصادية للمنطقة:
 -١تم إعداد دراسة الفرص االستثمارية بمحافظة ثول.

 -٢تم إعداد تصور ألهم المشاريع االقتصادية في القضيمة.
اعداد خطة عمل مبادرات تنمية
وتطوير محافظة جدة ،ومساهمة
الغرفة لدعم تلك المبادرات

مشاريع
تنمية
المحافظة

مبادرات المشاريع

مشروع
انشاء مراكز
توزيع
الخضار
والفواكه
(مبادرة
ثمار)

مشروع
انشاء
حاضنة
األعمال
النسائية
(مبادرة
قادرات )

مشروع
انشاء مجمع
لمشاغل
المعادن
الثمينة
واالحجار
الكريمة
(مبادرة ثمين)

مشروع
مصنع الشاب
السعودي
(مبادرة
منتجون)

الرفع ألمارة منطقة مكة المكرمة تصور
عن مشروع نقل المترو باص بين
المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من
خالل االستفادة من باصات شركات الحج

٢
المعارض ودورها في تنشيط االستثمار

تنشيط صناعة المعارض والفعاليات

أهم العوائد االقتصادية لقطاع المعارض
والمؤتمرات:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التبادل التجاري والمعرفي
التسوي لمدينة جدة لتكون مدينة جاذبة لصناعة فعاليات االعمال وفعاليات الترفيه
جذ فعاليات الترفيه محليا ودوليا
جذ المعارض الدولية الكبرى
تعزيز االرتياد السياحي للمدينة
عوائد مصروفات الزوار الدوليين للمعارض والمؤتمرات على السكن ،والمواصالت ،والخدمات السياحية.
زيادة االستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات ،والتي تتضمن إنشاء مراف وخدمات تتبع للمعرض.
زيادة الفرص الوظيفية للمواطن.
إيرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات
إيرادات الجهات الموردة للمعارض والمؤتمرات.
الترويج للمنتجات و زيادة األنشطة الدعائية.
اإلسهام في التنمية الحضارية وتطوير البنية التحتية.
إبراز الفرص االستثمارية في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر.
تعزيز الحوار حول مختلف القضايا االستراتيجية و المشتركة.
خل منتجات جديدة.
نشر احدث األبحاث في كافة المجاالت العلمية و االدبية و الثقافية.
وجود فرص و امكانيات هائلة في مجال سياحة المعارض و المؤتمرات.

اآلثار اإليجابية المتوقعة من قطاع المعارض
والمؤتمرات على تنشيط االستثمار
o
o
o
o
o
o

ارتفاع القوة الشرائية لدى السياح .
زيادة الطل على الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود
السياحي وبالتالي توفير الفرص الوظيفية.
خل فرص استثمارية في مختلف األنشطة االقتصادية
خل ميزة تنافسية لتقديم عروض ترويجية للعارضين والزوار.
تعزيز تجربة السائح وبالتالي زيادة مدة اإلقامة ،أو تكرار الزيارة
للوجهة.
إثراء روزنامة الفعاليات التي تقام في الوجهة.

أهم المعارض واألنشطة والفعاليات
بغرفة جدة عام  ٢٠١٨م

▲

▲

▲

▲

▲
المنتديات

الملتقيات

المعارض التي
نظمتها الغرفة

المعارض المحلية

المعارض الدولية

▲

▲

▲

▲

فعاليات
المركز اإلعالمي

تصاريح الفعاليات

المهرجانات السياحية

الفعاليات الترفيهية التي
استضافها مركز المعارض

٣
الفـــــرص اإلستثمــارية
 5٠فرصة إستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية والهامة والتي ركزت عليها أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠

إيجاد فرص إستثمارية لتنمية المنطقة

▲ دليل الفرص اإلستثمارية ١4 :قطاع متنوع
▲ نموذج الفرص اإلستثمارية

إيجـــاد
الفرص اإلستثمارية

▲ آلية دراسة الفرص اإلستثمارية

رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠
تطمح المملكة العربية السعودية أن تكون

▲

▲

▲

وطن طموح

إقتصاد مزهر

مجتمع حيوي

هدف إستراتيجي
من خالل
تحففها برامج تحقيقالرؤية

القطاعات االقتصادية الحيوية المقترحة الستكشاف الفرص االستثمارية

فرص إستثمارية

فرص إستثمارية

فرص إستثمارية

قطاع الزراعة و صيد األسماا

قطاع الصناعات التحويلية

قطاع تجارة الخدمات

قطاع خدمات النقل والمواصالت

▲ قطاع اإلنتاج الحيواني والدواجن

▲ قطاع صناعة المعدات واآلالت

▲ قطاع التوزيع

▲ قطاع صيد األسماا

▲ قطاع صناعة قطع الغيار المستهلكة.

▲ قطاع التجارة اإللكترونية

▲ قطاع خدمات النقل والمواصالت ويشتمل على
القطاعات الفرعية التالية

▲ قطاع االستزراع السمكي

▲ قطاع صناعة المعدات والمستلزمات الطبية.

▲ قطاع التسوي والترويج التجاري

▲ قطاع تعبئة وحفظ األسماا

▲ قطاع تدوير النفايات.

▲ قطاع التغذية والتموين

▲ قطاع المزارع المحمية للخضروات الفواكه

▲ قطاع صناعة اليخوت والقوار .
▲ قطاع صناعة الخزف والفخار.
▲ قطاع صناعة األحواض الجافة للسفن.
▲ قطاع صناعة الملبوسات التراثية التقليدية
والشعبية.

فرص إستثمارية

▲ قطاع التخزين.
▲ قطاع الخدمات اللوجستية (مناط لوجستية
للمشغلين السياحيين والفنادق وحمالت الحج).
▲ قطاع خدمات النقل البحري والجوي والبري.
▲ قطاع استراحات الطرق السريعة (جدة-مكة
المكرمة ،وجدة-المدينة المنورة ،وجدة-
والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة).

القطاعات االقتصادية الحيوية المقترحة الستكشاف الفرص االستثمارية

فرص إستثمارية

قطاع خدمات السياحة والسفر
▲ قطاع خدمات السياحة والسفر ويشتمل على
القطاعات الفرعية التالية

فرص إستثمارية

قطاع الخدمات التعليمية والتدري

فرص إستثمارية

قطاع الخدمات الصحية واإلجتماعية

فرص إستثمارية

قطاع الترفيه

▲ قطاع مراكز ومعاهد التدري العالية التقنية.

▲ قطاع مجمعات الط البديل.

▲ قطاع تنظيم مناسبات الحفالت.

▲ قطاع المنتجعات السياحية /القرى السياحية.

▲ قطاع المراكز النسائية المتخصصة في مجال
تمكين عمل المرأة وتنمية مهاراتها.

▲ قطاع الخدمات االجتماعية والنفسية.

▲ قطاع المنشآت والمجمعات الترفيهية (مسارح –
سينما – حدائ – منتزهات)

▲ قطاع تنظيم الرحالت والبرامج السياحية.

▲ قطاع األكاديميات البحرية والطيران.

▲ قطاع النزل الريفية والزراعية.

▲ قطاع تأهيل وتدري رائدات األعمال وحاضنات
األعمال.

▲ قطاع المراكز الطبية المتخصصة.

▲ قطاع مدن المالهي الكبرى الحديثة والمتطورة
عالميا.

▲ قطاع السياحة العالجية.
▲ قطاع المطاعم والمقاهي التراثية والثقافية والنسائية.
▲ قطاع المطاعم المائية المتحركة.
▲ قطاع التحف والمشغوالت اليدوية والتراثية.

▲ قطاع الخدمات التأهيلية.
▲ قطاع مراكز الرعاية الصحية.

▲ قطاع األلعا المائية للكبار والصغار.
▲ قطاع مدن ألعا عالمية مرتبطة بالتراث اإلسالمي
والثقافة اإلسالمية
▲ قطاع حدائ األحياء المائية والبحرية.
▲ قطاع المعارض التقنية الترفيهية التعليمية لألطفال

القطاعات االقتصادية الحيوية المقترحة الستكشاف الفرص االستثمارية

فرص إستثمارية

قطاع الكهرباء و الغاز والمياه
▲ قطاع الغاز الطبيعي (االستفادة االقتصادية من
الغاز الطبيعي في مشاريع توليد الطاقة).
▲ قطاع المياه الجوفية (االستفادة من المياه الجوفية).
▲ قطاع تقنية وتحلية المياه.

فرص إستثمارية

قطاع الطاقة المتجددة
▲ قطاع الطاقة الشمسية.
▲ قطاع توليد الطاقة من المياه والرياح.

فرص إستثمارية

قطاع خدمات األعمال
▲ القطاع اإلعالمي (شركات إنتاج – وثائقي –
تاريخي – ترفيهي – إعالنات توعوية)
▲ قطاع التصميم الداخلي والمساحات المكشوفة
والديكورات.
▲ قطاع مراكز األعمال التجارية والمالية.

فرص إستثمارية

قطاع الرياضة
▲ قطاع أندية رياضات األطفال.
▲ قطاع أندية الفروسية.
▲ قطاع أندية الرماية.
▲ قطاع الغوص.
▲ قطاع الرياضات النسائية.

القطاعات االقتصادية الحيوية المقترحة الستكشاف الفرص االستثمارية

فرص إستثمارية

قطاع البناء والتشييد

فرص إستثمارية

قطاع الحج والعمرة

▲ قطاع منشآت مراكز المعارض والمؤتمرات الدولية.

▲ قطاع خدمات الحج والعمرة.

▲ قطاع المدن المتخصصة (مدن التقنية الذكية –
المدن اإلعالمية – المدن الثقافية والتراثية – مدن
األطفال – مدن عالم المال واألعمال).

▲ قطاع تنظيم برامج زيارات الحجاج
والمعتمرين لألماكن المقدسة بمكة المكرمة
والمدينة المنورة.

▲ قطاع األسواق التاريخية والتراثية المتكاملة الخدمات
والمتطورة بوسائل التقنية الحديثة.

▲ قطاع التغذية واإلعاشة والتموين للحجاج
والمعتمرين.

▲ قطاع مجمعات األصناف والماركات العالمية
الشهيرة المخفضة السعر

القطاعات االقتصادية الحيوية المقترحة الستكشاف الفرص االستثمارية
إن أعداد الفرص اإلستثمارية تزداد تحديدا في القطاعات التي تم التركيز عليها في رؤية المملكة ٢٠٣٠
مما يساهم في التمكين من اإلستفادة من المخرج النهائي للدليل وإنعكاسه بشكل حقيقي وفعال على مجتمع األعمال
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▲

▲
▲

5

▲
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5
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3

3

3

3

3

3

3
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تجارة
الزراعة
وصيد األسماا الخدمات

الصناعات خدمات النقل
التحويلية والمواصالت

خدمات
السياحة
والسفر

الترفيه

الخدمات
التعليمية
والتدري

2

الخدمات
الصحية
واالجتماعية

خدمات
األعمال

الكهرباء
والغاز والمياه

الطاقة
المتجددة

الرياضة

الحج والعمرة البناء والتشييد

التعريف بالمشروع
• اسم المشروع

المكونات العامة للمشروع
• فكرة المشروع
الوضع العام

األنظمة واالشتراطات
• األثر على التوظيف:

• القطاع

•

• مبررات إقامة المشروع

• حجم المشروع

• مدى قدرة المشروع في التعامل والتالئم مع البيئة

• الجنسية المقترحة لالستثمار األجنبي

• مستوى االنتشار

• مدى كفاءة البنية األساسية للمراف العامة

• نوع االستثمار (محلي ،أجنبي ،مشترا)

• المدة الزمنية للتنفيذ

• الجهات الحكومية ذات العالقة بالمشروع االستثماري

• مخاطر المشروع المحتملة

• مدى تماشي المشروع مع األنظمة واللوائح
• اإلجراءات اإلدارية والمالية واالقتصادية والقانونية
للحصول على موافقة

الموقع العام
• الموقع المقترح

• المنطقة الجغرافية

الدراسات المالية للمشروع
• التكاليف االستثمارية
• اإليرادات السنوية المتوقعة
• التكاليف السنوية

نمــــوذج
الفرص اإلستثمارية

• مدى مالئمة المشروع وتماشيه مع القيم

الدراسة الفنية للمشروع

• العائد على رأس المال

• الشرائح المستهدفة (العمالء)

• فترة استرداد المال

• المساحة التقديرية لألراضي والمباني

• نقطة التعادل

• وصف المشروع ومكوناته

• األرباح السنوية المتوقعة

• عناصر اإلنتاج

• القيمة االقتصادية المضافة للمشروع

• الطاقة اإلنتاجية او االستيعابية

مخرجات

سؤال

MS

هل توجد حصة في السوق؟

توجد حصة في السوق أم ال

دراســــــــة الســــــــوق

▲

سؤال

هل الفكرة  /المشروع مجدية أم ال ؟

مخرجات

MFFS

مجدي  /غير مجدي

دراسة الجدوى السوقية
والمالية ( الفنية )

▲

سؤال

ماهي عوائد المشروع المتوقعة؟

FS

مخرجات

تقرير مالي يوضح النتائج المالية المتوقعة

دراســــــــة مالـيـــــــة

آلية دراسة
الفرصة اإلستثمارية

نوع القطـــــــاع

▲

جمــع المعلـومــات
معلومات مكتبية

معلومات السوق

معلومات ميدانية

▲
التحق وفحص المعلومات

▲
تحليل المعلومات

▲

تطبي الية دراسة الفرصة االستثمارية

MS

MFFS

FS

دراسة السوق

الدراسة الفنية

الدراسة المالية

▲
النتائج والتوصيات

▲

الدليل النهائي

٤
نموذج لفرصة استثمارية لقطاع الصناعة

إن الهدف هو تحقي التوازن المطلو بين العرض والطل
في المنتجات الصناعية في مدينة جدة وإستيفاء الطل
المستقبلي الكمي و النوعي
تعظااايم القيماااة المتحققاااة مااان قطااااع التعااادين
واالسااااتفادة منهااااا ماااان خااااالل خلاااا فاااارص
الصناعات التحويلية في العديد من القطاعات

معظم المنتجات مستوردة على الارغم مان تاوفر
العديد من الخامات المحلياة وعادم وجاود مصاانع
تغطي الطل المحلي
وجود سوق اساتهالكي كبيار خصوصاا فاي مديناة
جدة بحكم تعدادها السكاني وموقعها التجاري فاي
المملكة

بدايااااة اهتمااااام الدولااااة بالقطاااااع الصااااناعي و
الخدمات اللوجستية حياث تام اطاالق برناامج
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

اهميااة تااوطين الصااناعات التااي تخاادم القط ااع
الطبي خصوصا الصناعات االستهالكية منها

دليل الفرص اإلستثمارية لمدينة جدة

قطاع الصناعة

تكلفة التطوير التقديرية

تصنيع صمامات الحديد المطاوع

 5,85٠,٠٠٠لاير

تصنيع منتجات تخدم المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية وتوليد وظائف جديادة مان خاالل

مشاريع البنية التحتية والمياه

هذا النوع من المشاريع الذي يعتمد على األيدي العاملة لتخدم خطط التنمية والتوطين.

تتلخص فكره المشروع في انشاء مصنع إنتاج صمامات الحديد المطاوع وهاي أجهازة تعمال

فكــــــــرة المشـــــــــــروع

على تنظيم تدف الغازات والسوائل والمواد السائبة عبر االنابي ويتم تصنيع الصمامات مان
عدة مواد مثل البرونز والفوالذ الصل والفوالذ الذي اليصدأ والحديد المطاوع وتتمثل فكارة
المشااروع بتصاانيع الصاامامات بشااتى انواعهااا الثالثااة  :الصاامام البااوابي  ،صاامام الفراش اة،
وصمام عدم الرجوع وذلا نظرا للطل

مبـــــــــررات إقــامة المشــروع

المتزايد الذي يتمتع به القطاع الصناعي.

▲ المشاريع الصناعية البتروكيماوية الكبرى المطروحة في المملكة واحتياجها لهذا الناوع
من الصمامات.

▲ مشاريع تحلية المياه الجديدة التي طرحتها الدولة اضافة الى استهالا المشااريع الحالياة
من تغيير للصمامات.

دليل الفرص اإلستثمارية لمدينة جدة

قطاع الصناعة
تصنيع صمامات الحديد المطاوع
نوع اإلستثمار

محلي

مستوى اإلنتشار

المدن الرئيسية والمدن
الصناعية بالمملكة

حجم المشروع

متوسط

الموقع المقترح

المدينة الصناعة الثانية بجدة

سنة واحجة

الفئة المستهدفة

شركات المياه والكهرباء والبتروكيماويات  ،اضافة الى جمياع
الشركات الصناعية

مدة التنفيذ
جان

العرض

يوجد عدد قليل من المصانع المحلية تغطاي حاوالى
 %٢٠من الطل فقط والباقي مستورد

عناصر اإلنتاج والمواد األولية

المخاطر المحتملة

جان

الطل

يبلااح حجاام الطل ا فااي عااام  ٢٠١٨حااوالى 33,5٠٠طاان
ونسبة النمو السنوي %٢

▲ خام الحديد وهو متوفر محليا.
▲

حديد مستخدم من الخردة والذي يجعل المشروع يساهم في تكرير المخلفات في البيئة المحيطة.

▲

تأخر بعض مشاريع البنية التحلية

▲

ارتفاع اسعار الوقود مما قد يضعف التنافسية

▲ ارتفاع اسعار خام الحديد

دليل الفرص اإلستثمارية لمدينة جدة

قطاع الصناعة
تصنيع صمامات الحديد المطاوع
مكونات المشروع
مساحة الموقع

 10,000مـ/مربع

مستودعات

خط اإلنتاج

مختبر

مبنى اإلدارة و مصلى

دورات مياه

مواقف سيارات

سكن العاملين و المخازن

غرف االمن والخدمة

الدراســـة المالــــــية

بإفتراض إستئجار األرض

التكاليف التقديرية ( تكلفة التطوير (
اجمالي التكاليف االستثمارية
لطاقة اإلنتاجية او االستيعابية (حس المشروع)

اإليرادات السنوية
التكاليف السنوية

العائد على رأس المال المستثمر
فترة استرداد المال
نقطة التعادل
القيمة االقتصادية المضافة للمشروع

* هذه الدراسة المالية تعتبر مبدئية وتعطي مؤشرات فقط لذا البد من إعداد دراسة
جدوى اقتصادية تفصيلية قبل البدء بالمشروع .

 ٤,٣٠٠,٠٠٠لاير
 5,85٠,٠٠٠لاير
 ٢5٠,٠٠٠صمام  /سنوي

 8,٩٢8,5٧١لاير
 ٧,6٧8,5٧١لاير

%٢١.٣٧
٤.68
%6٢
-

دليل الفرص اإلستثمارية لمدينة جدة

قطاع الصناعة
تصنيع صمامات الحديد المطاوع
األنظمــــة واإلشتراطـــات
مااادى تماشاااي المشاااروع ماااع األنظماااة
واللاااااااوائح والقاااااااوانين والتشاااااااريعات
والقرارات وتحديدها

تقوم الدولة بدعم المشاريع الصناعية بشكل كبير جدا حيث تم اطالق برنامج ارض وقرض بالتعاون بين هيئة المدن الصناعية وصندوق التنمية الصناعي الاذي عمال علاى تساهيل
انطالق المشاريع الصناعية وتمويلها بنسبة تصل الى  %5٠من قيمة المشروع من خالل صندوق التنمية الصناعية

اإلجاااااااااراءات اإلدارياااااااااة والمالياااااااااة
واالقتصادية والقانونياة للحصاول علاى
موافقة وتراخيص

يج الحصول على ترخيص صناعي لهذا المشروع والبد مان
التقيد باألنظمة واالشتراطات الخاصة بوازرة الطاقة والصاناعة
والثاااروة المعدنياااة ووزارة التجاااارة واالساااتثمار وهيئاااة المااادن
الصناعية

ماادى كفاااءة البنيااة األساسااية للمراف ا
العامة

مااادى مالئماااة المشاااروع وتماشااايه ماااع
القااايم والعاااادات الساااائدة فاااي المجتماااع
المحيط به

ال تتعارض فكرة المشروع مع العادات والتقاليد

الجهااااااات الحكوميااااااة ذات العالقااااااة
بالمشروع االستثماري

ماااادى قاااادرة المشااااروع فااااي التعاماااال
والاااتالئم ماااع البيئاااة التاااي يعااايش فيهاااا
ومتطلبات واحتياجات المجتمع

يعتبر تخطيط المنطقاة كمديناة صاناعية منظماة مالئماا لالنشاطة
مما اليؤثر ذلا على المناط السكنية  ،ويجا االخاذ باالعتباار
زيادة سكن العمال وموظفين المصانع في المناط المحيطة.

األثر على التوظيف

تعتباااار المدينااااة الصااااناعية مجهاااازة بجميااااع احتياجااااات
المصااانع ماان مرافا المياااه والكهرباااء والطاارق الالزمااة
للمصانع

 45إلى  5٠فرصة وظيفية تقريبا

شكــــــرا لكـــــم
األسئلة و اإلستفسارات

