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المقدمـــــــــة

انطالقاً من الواجب الديني بفضـل البذل لعمـل الخير الذي حث ديننا الحنيف ورغب فيـه بعظيـم األجر والثـواب كما في حديث 
عقبـة بن عامر                 قال : سمعت رسول اهلل          يقول : )) كل امرىء في ظل صدقته , حتى يقضي بين الناس (( والرسالة 
اإلنسانية العظيمة نحو فئة غالية على قلوبنا كانت الحاجة ماسة لوجود من يخدم فئة ذوي االحتياجات الخاصة ويقدم لهم كافة 

الخدمات التـي يحتاجونها وفق مستويات عالية وعالمية من الجودة .
التعامـل  , ومؤازرة أسرهم وتأهيلها لتتمكن من  تعنى جمعية عنيزة للتنميـة والخدمـات اإلنسانية برعاية وتأهيل المعوقيـن 
معهم , والمساعدة في التخفيف من معانـاة تلك األسر , كما تعمـل على تعميق مفهوم الوقايـة من اإلعاقة بالتوعيـة كوسيلة 

فعالـة للتقليل بإذن اهلل من احتمال إنجاب مولود معوق .
وكان لوجود الجمعيـة عبر فروعها : مجمع علي العبداهلل الجفالـي ومركز التميمي للتوحد، ومركز الطفولة والتدخل المبكر 
أن سد فراغاً كبيراً كان يعاني منـه أبناء الوطن , وتواصل العطاء على مدى السنوات وتوسعت أعمـال الجمعية حتى أصبحـت 
اآلن تخدم أكثر من 500 معاق يوميـاً، ونعلـم أن هذا العـدد سوف يـزداد في المستقبـل وهذا بفضـل اهلل ثـم ما قدمته األيـادي 

البيضــاء من دعم ألبنائهـم وبناتهـم .
وانطالقاً من هـذا المبدأ فإن جمعيـة عنيزة للتنميـة والخدمـات االنسانية تتطلع إلى تنميـة استثماراتها مـن خالل الوقف حتى 

تحقـق دخالً ثابتاً لتغطية االحتياجات المتنامية في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة .
ومشروع وقف الرحمة هو باكورة استثمارات الجمعيـة والتي نأمل من ذوي القلوب الرحيمـة المساهمة بما يرونه مناسباً لتغطية 

تكاليفـه .

( ما نقـــص مال مـــن صدقـــة  ) 
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- تزايد أعداد المحتاجين من ذوي االحتياجات الخاصة في المستقبل القريب .
- تشكل تبرعات أهل الخير والمحسنين ما نسبته 60% من إيرادات الجمعية بينما شكلت األوقاف واالستثمارات 6% فقط من إجمالي 

اإليرادات وهذه النسبة ضئيلة وتشكل خطورة على استمرار تقديم الخدمة المطلوبة .
للنقصان    قابلة  موارد غير مستقرة  وهي  التبرعات  االعتماد بشكل كبير على  المستقبلية عند  للمشاريع  التخطيط  إعاقة عملية   -

والزيادة  .
- في حالة انخفاض مستوى اإليرادات من التبرعـات سوف يكون الوضع حرجـاً وربما يؤدي إلى تخفيض أو إلغاء بعـض الخدمـات المقدمة 

إلى المعاقين .
- سوف تساهم عوائد هذا المشروع فـي الوقت الحاضر بتغطية ما يقارب  4 ماليين ريال سعودي من المصاريف التشغيليـة للجمعية 

أو ما يعادل 30% منها , وسوف نتطلع إلى إضافة مشاريع مستقبلية أخـرى لتلبية الطلبات المتزايدة على تقديم الخدمـة .
- استدامة اإليرادات سنوياً بعكس التقلبات التي عادة ما تصاحب التبرعات .

المناسـب  الموقع  اختيار  تم  ما  األخـرى متى  االستثمارية  األدوات  بمخاطـر  اآلمنـة مقارنة  االستثمارات  العقـاري من  القطـاع  يعد   -
والمشروع المناسب .

- تم اختيار المشـروع في عنيزة نظـراً لحاجـة المدينة لمثـل هذا المشروع وتنامـي الطلب على هـذه الوحـدات السكنية وتوسـع 
عنيزة في مجال السياحة والتجـارة .

( إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء  ) 

الحاجة الماسة لتنفيذ مشروع وقف الرحمة للمعاقين

جدوى االستثمار في القطاع العقاري
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( كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس  ) 
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سيقام المشروع بإذن اهلل على االرض المملوكة لجمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية بموجب الصك الصادر من كتابة عدل
عنيزة برقم 1/189 وتاريخ 1423/10/13 هـ .

وتقع األرض شرق مدينة عنيزة في حي القادسية مقابل مخططات راقية جديدة على أربع شوارع وهنا جدول يوضح أمتداد
الشوارع المحيطة وعرضها كالتالي :

40 ألف متر مربع .

سوف تساهم عوائد هذا المشروع بتغطية 30% من مصاريف الجمعية السنوية بإذن اهلل.

موقــع المشــــروع

المساحة اإلجماليــــة
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البنية  خدمات  جميع  وتوفر  استراتيجي  موقع  في  بكونه  ويتميز 
 - - هاتف  أرصفة   - مياه   - - كهرباء  إنارة   - )) سفلتة  التحتية من 
(( ,وقربه للعديد من المرافق الحيوية في منطقة القصيم  انترنت 

على سبيل المثال :

خصائص الموقــــع

تحليل العرض والطلب :

يبلغ عدد المساكن في محافظة عنيزة 27000 مسكن مقابل تعداد سكاني يبلغ 164000 نسمة تقريباً حسب آخر إحصاء حكومي*)1( 
أي ما يعادل 6 أشخاص تقريبـاًً في المسكن الواحـد وال يخفي علـى أي متابع للشـأن التنموي والعقاري وجود أزمـة سكانية وفجوة فـي 

المعروض في ظل ازدياد أعداد السكان وبلوغ نسبة الشباب مستويات كبيرة وصلـت إلى 65% تقريباً هم في حاجة مستقبالً لتوفيـر
وحدات سكنية مالئمة .

ويبلغ حجم الطلب على السكن لدى الشرائح الوسطى السعودية المقيمة في منطقة القصيم في حدود ) 68000 ( مسكناً  * )2(.

** )1( : مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات , النتائج االولية للتعداد العام للسكان والمساكن 1431 هـ .

** )2(: سلسة الحاجة للسكن بالمملكـة العربيـة السعوديـة  منطقة القصيـم . إعداد : أ/د عبداهلل بن حسين الخليفة , إصـدار إدارة
الدراسات واألبحاث , مؤسسة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي . 

 (  إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إال من ثالثة: صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له ) 

دراسة الجدوى التسويقية
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السكني :  
المنطقة  في  تعداداً  األكثر  الطبقة  كونهـا  وذلك  المجتمع  من  الوسطى  والطبقة  المالية  القدرة  ذات  الطبقة  المشروع  يستهدف 

واألكـثر حاجة لتوفر مساكن .
المعارض التجارية والمكاتب : 

نظـراً للنهضـة التنمويـة التي تشهدهـا مدينة عنيزة والتـي في كل فتـرة نشهـد قـدوم دخول أسماء تجاريـة قوية جديـدة في كافـة  
المجـاالت فإن تواجد معارض فاخـرة وذات موقع استراتيجي يسهل الوصـول إليه من جميع أنحاء عنيزة هو مطلب ملح وذو مستقبل 

واعد .
وفيما يتعلق بالمباني المكتبية فالزالت مدينة عنيزة متأخرة عن باقي المدن في االهتمـام بهذا القطاع العقاري المهم وهو ما يمثل

فرصة سانحة للمشروع بكونه صاحب سبق الريادة بتقديم مكاتب فاخرة تليـق بجهات القطاع الخاص التي تفكر في توسيع أعمالها
بالمنطقة أو الجهات الحكومية .

وبشكـل عام فالجمعيـة لن تواجه مشكـالت في تسويق هـذه المرافق بالشكل المطلـوب إضافة إلى التعـاون من خالل عقد شراكات 
مع مؤسسات عقارية متخصصة خارج منطقة القصيم لجلب مستأجرين لهذه المعارض .

الفئـــة المستهدفـــة

بقيمة 179.500 ألف ريال توقف شقة صدقة جارية لك ولوالديك.  
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يتميز المشروع بعدة خصائص مميزة مما يساعد بإذن اهلل على نجاحه وتحقيق المستويات المطلوبة من العوائد ,
ومن هذه الخصائص :

- موقعه االستراتيجي على طرق رئيسية تربطه بجميع انحاء المدينة وقربه من جميع الخدمات الصحية والتعليمية والحكومية .
- توفر جميع الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وسفلتة .

- يقع المشروع على أربع شوارع منها اثنان تجاريان .

الميـــزات التنافسيــة

- وجود صالة يمكن استخدامها الغراض متعددة .
- يعتبر المشروع بعيد نسبياً عن ضوضاء وسط المدينة واألماكن التجارية ويوفر جواً مناسباً للهدوء والراحة .

- التصميم يتيح فرصة التأجير بشكل كامل للجامعات أو الشركات الكبيرة أو المستثمرين في مجال العقار .

يتكون المشروع من :
)1( عدد 15 عمارة سكنية )شقق بمدخل مشترك ( تحتوي كل منها على 8 شقق.
)2( عدد 12 عمارة )وحدات بمداخل خاصة وأحواش( تحتوي كل منها على 4 وحدات.

)3( عدد 2 عمارة تجارية ) الدور األرضي محالت تجارية والدور العلوي شقة سكنية (.
)4( صاالت تجارية.

)5( مسجد مع سكن اإلمام والمؤذن.
)6( مرافق مساندة )حدائق وأرصفة وإنارة(.

مرافـــق  المشــروع

القليل عند اهلل كثير



10

مرافق المشروع والتكاليف الرأسمالية :

سوف يستغرق بناء المشروع حوالي 4-5 سنوات ، ومن المخطط أن يبدأ المشروع بالتأجير للمرحلة األولى 
في النصف الثاني من عام 2015م.

دراســـة الجــدوى الفنيـــة

الجدول الزمني للتنفيذ

عطاؤكم، نماء لهم..

- تم تحميل أعمال البنية التحتية والخدمات ) اسفلت وإنارة وعدادات كهرباء وصرف وماء ( على تكلفة الوحدة الواحدة.
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التصاميـــم الهندسيــــة

إستثمر مع اهلل 29 عمارة سكنية في المشروع

منوذج ميثل مخططات الشقق في العمائر السكنية
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تبلغ قيمة السهم 1000 ريال صدقة جارية لك ولوالديك

تابع  التصاميـــم الهندسيــــة

منوذج شقة أعلى احملالت

منوذج وحدة سكنية مبدخل وفناء خاص
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استثمر مع اهلل 170 شقة سكنية في المشروع
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بدعمكم نصنع مستقبل طفل .. ونضيء أمل أسرة ..
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دعمك لهذا المشروع، تجارة رابحة مع اهلل..
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ريع الوقف سوف يصرف على رعاية وتأهيل وتدريب وتعليم وعالج المعاقين.
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بقيمة 228000 ألف توقف شقة سكنية بمدخل خاص صدقة جارية لك ولوالديك

موقــع  المشـــروع  
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بقيمة 45 ألف ريال توقف معرضًا صدقة جارية لك ولوالديك.   

التكاليف االستثمارية والجارية :
التكاليف االستثمارية كما سبق في دراسة الجدوى الفنية 35,587,500 مليون ريال .

أما التكاليف الجارية كمصروفات الدعاية واإلعالن والتسويق والمطبوعات فسوف تتحملها الجمعية .
مصادر التمويل :

1- تبرعات أهل الخير .
2- قروض طويلة االجل بدون فؤائد .

3- تبرعات عينية من المصانع والشركات ذات العالقة بالبناء .
4- أرباح االستثمار في أوقاف الجمعية .

العوائد المتوقعة :
حسب الدراسات السوقية ألسعار التأجير المناسبة تم وضع تصور للعوائد المحتملة لكل قطاع خالل سنوات عمل المشروع .

دراســـة الجــدوى الماليـــــة

باإلضافة إلى اجلزء املتبقي من األرض مبسطح تقريبي 10385 متر في اجلهة الشمالية وهي مطروحة لالستثمار من قبل املستثمرين
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إستثمر مع اهلل 29 عمارة سكنية في المشروع

التكاليف  بقسمة  وذلك  المحققة  العوائد  خالل  من  المال  رأس  استرجاع  بها  يتم  سوف  التي  الزمنية  المدة  المقياس  هذا  يوضح 
االستثمارية على صافي العائد السنوي .

Payback period : فترة اإلسترداد

ROIv : العائد على اإلستثمار
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بقيمة 179.500 ألف ريال توقف شقة صدقة جارية لك ولوالديك.  

حفل توقيع عقد تنفيذ املرحلة األولى من وقف الرحمة برعاية كرمية من سعادة محافظ عنيزة األستاذ/ فهد بن حمد السليم، 
ويظهر بالصورة سعادة رئيس مجلس إدارة اجلمعية األستاذ/ عبد اهلل اليحيى السليم، واألستاذ عبد الرحمن الدخيل مدير عام 

شركة أرسا للمقاوالت.
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القليل عند اهلل كثير

صورة توضح تنفيذ املرحلة األولى
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بكم نخدم المعاقين

صورة توضح تنفيذ املرحلة األولى
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صدقتك الجارية.. رصيد حسنات ال يتوقف...

صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز - أمير منطقة القصيم
يضع حجر األساس لتسويق املرحلة الثانية من مشروع وقف الرحمة للمعاقني، وقد أشاد سموه بالداعمني للمرحلة األولى منه، 

وأنه سيدر بإذن اهلل خيراً فاضالً على كافة مراكز اجلمعيةلتواصل مسيرتها بجد واجتهاد.
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المبلغ اإلجمالي المطلوب إلتمام مشروع الوقف هو 35,587,500 مليون ريال .
وبتقسيم هذا المبلغ على إجمالي مساحة األرض البالغة أربعون ألف متر مربع , يظهر لنا تكلفة تطوير المتر المربع 900 ريال تقريباً .

وهناك عدة طرق للمساهمة في الوقف مثل :
1- سيتم طرح المشروع على عدد أربعون ألف سهم لـ أربعون ألف متر مربع بسعر 1000 ريال للسهم الواحد , على أن يتم استخدام 

الفارق المادي لتغطية أي مصروفات غير متوقعة أو زيادة في أسعار المدخالت .
ريعه  المحالت يذهب  أو  أو الشقق  التجارية  أو  العمائر السكنية  اكثر مثل  أو  التكفل بوقف معين  المجال مفتوح لمن يرغب في   -2

للمعاقين كصدقة جارية .
وتبلغ قيمة الوقف لكل من مرافق المشروع :

3- التبرع العيني سواء بالمعدات أو اآلالت ومواد البناء واليد العاملة أو الخدمات االستشارية .

كيفيـــة المساهمــة بالمشـــروع 

ريع الوقف سوف يصرف على رعاية وتأهيل وتدريب وتعليم وعالج المعاقين.
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حسابات التبرع للوقــف

مساهمتك في هذا المشروع الخيري سوف يؤدي الى توسع الجمعية في تقديم خدماتها 
للمعاقين




