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إخالء مسؤولية: 

وزارة االستثامر ليست مسؤولة بأي شكل من األشكال تجاه أي طرف نتيجة ألي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو سيتم اتخاذه من قبل هذا الطرف بناًء 
عىل محتوى صفحات هذه النرشة وهذا التقرير، وال تتحمل الوزارة أي مسؤولية، كلياً أو جزئياً، عن أي رضر مبارش أو غري مبارش أو عريض أو 
تبعي أو عقايب، سواًء كان ذلك عاماً أو خاصاً. وال تتحمل وزارة االستثامر املسؤولية املبارشة أو غري املبارشة عن ضياع الفرص، أو عن أي خسارة 
تنشأ، أو أي رضر يحدث ملا ورد يف محتوى صفحات هذه النرشة وهذا التقرير وفهمه وقراءته. جميع ما ورد يف محتوى نصوص صفحات 
هذه النرشة وهذا التقرير من معلومات وشعارات وغريها مملوكة لوزارة االستثامر باململكة العربية السعودية، وال يسمح بنسخ أو تحرير أي 
محتوى من نصوص صفحات هذه النرشة وهذا التقرير أو طباعتها أو تنزيلها إال لغرض االستخدام الشخيص أو لغرض االستخدام الداخيل يف 
الرشكات واملؤسسات، وال يسمح بإعادة استخدام أي محتوى من نصوص صفحات هذه النرشة وهذا التقرير رفعه وتخزينه عىل أي موقع آخر 

أو تضمينه يف أي موقع استعادة معلومات الكرتوين عام أو خاص دون الحصول عىل إذن وموافقة كتابية مسبقة من وزارة االستثامر.
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 هديف األول أن تكون
 بالدنا منوذجاً ناجحاً

 ورائداً يف العامل عىل
 كافة األصعدة، وسأعمل
معكم عىل تحقيق ذلك

خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود

 بالدنا متتلك قدرات
 استثامرية ضخمة،

 وسنسعى إىل أن تكون
 محركاً القتصادنا ومورداً

إضافياً لبالدنا

صاحب السمو املليك ويل العهد
األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز 

آل سعود
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صاحب السمو املليك
األمري تريك بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود

أمري منطقة عسري ورئيس مجلس إدارة 
هيئة تطوير منطقة عسري

 إن أرض وإنسان عسري
 معادلة “نجاح وفالح”

لكل من عمل لها وفيها

السعودية  “رؤية  الجبّار؛  التنموي  املرشوع  انطالق  منذ 
امللك  الرشيفني؛  الحرمني  خادم  موالي  بقيادة   ،”2030
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيٍه ومتابعٍة من سيدي 
صاحب السمو املليك، األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز 
حفظهام  الوزراء،  مجلس  رئيس  العهد،  ويل  سعود؛  آل 
رؤية  مستهدفات  لتحقيق  دائٍم  سعٍي  يف  واململكة  الله، 
االقتصاد  موارد  بتنويع  بدءاً  الطموحة،   2030 السعودية 
الطموحة  والخطط  االسرتاتيجيات  وتنفيذ  وإعداد  الوطني، 
جميع  ليشمل  االقتصادي  النمو  تحفيز  إىل  تهدف  التي 
جذب  عىل  العمل  الُخطط؛  هذه  أهم  ومن  اململكة،  مناطق 

وتنمية االستثامرات يف جميع مناطق اململكة.   

السعودية  رؤية  أهداف  لتحقيق  القوية  القاعدة  ولبناء 
مضت  التي  القليلة  السنوات  خالل  اململكة،  عملت   ،2030
املزايا  تحديد  عىل   ،2030 السعودية  رؤية  انطالق  منذ 
وموارد   ، قوٍي  اقتصاٍد  من  بها،  تتمتع  التي  االسرتاتيجية 
وفريٍة من الطاقة، وموقعٍ جغرايف متميٍز، وتركيبة سكانية 
من  وغريها  متكاملة،  تحتية  وبنية  الشباب،  بالسكان  تتميز 
املزايا االسرتاتيجية. ومتت االستفادة من هذه امليزات لتُعزز 
واستغالل  االستثامر  يف  للراغبني  مثاليٍة  كوجهٍة  مكانتها 
التنافسية  قطاعاتها  يف  الواعدة  االستثامرية  الفرص 

العديدة.

وقد شهدت اململكة، خالل هذه الفرتة القريبة، تحوالٍت كربى 
مل يشهد العامل مثيالً لها، إذ تم يف وقٍت قصري، استحداث 
كوزارة  ومتخصصة،  جديدة  حكوميٍة  ومؤسساٍت  أجهزٍة 
موجودٍة  جهات  هيكلة  إعادة  أو  تطوير  وجرى  االستثامر، 
لتحسني أدائها، كصندوق التنمية الوطني، وصيغت أو طُورت 
اسرتاتيجيات  ووضعت  التعدين،  كنظام  كثرية،  ولوائح  أنظمٌة 
لبناء وتطوير قطاعات عدة، كاسرتاتيجيات االستثامر، والنقل 
حرص  ال  مبادرات  وأُطلقت  والصناعة،  اللوجستية،  والخدمات 
وغريها  )جرسي(،  اإلمداد  لسالسل  الوطنية  كاملبادرة  لها؛ 

كثري. 

كام أثبت اقتصاد اململكة أنه مرن وواحد من أرسع االقتصادات 
يف   . الجائحة  آثار  من  التعايف  يف  العامل  مستوى  عىل 
اململكة  تشهد  أن  الدويل  النقد  صندوق  يتوقع   ، الواقع 
2022م.  يف   ٪7.6 بنسبة  العامل  يف  اقتصادي  منو  أرسع 
لرؤية  الشاملة  األهداف  أحد  ألن  نظرًا   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
السعودية 2030  هو تنمية االقتصاد وتنويعه ، تهدف رؤية 
السعودية  العربية  اململكة  جعل  إىل   2030 السعودية 
يتطلب  العامل.  مستوى  عىل  اقتصاًدا   15 أفضل  من  واحدة 
تريليون   3.2 من  بأكرث  تقدر  كبرية  استثامرات  بذلك  القيام 
دوالر أمرييك من خالل االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر التي 

أطلقها سمو ويل العهد قبل عام.

وكذلك تم تطوير بنية تحتية رائدة يف مجال االتصاالت وتقنية 
الحلول  من  العديد  خاللها،  من  اململكة،  وتبنت  املعلومات، 
الشاملة للحكومة اإللكرتونية، كام عملت وزارة االستثامر عىل 
مؤسسات  شملت  التي  الناجحة،  الرشاكات  من  العديد  بناء 
القطاعني العام والخاص، والتي أسهمت يف تطوير وتعزيز 
جاذبية البيئة االستثامرية، ومتكني اململكة من تجاوز جميع 
ومّكنتها  واجهتها،  التي  واالقتصادية  االستثامرية  التحديات 
املنشودة،  وتطلعاتها  أهدافها  من  العديد  تحقيق  من 
املتواصل  الحكومي  الدعم  بفضل  ثم  وعال،  جل  الله،  بفضل 
الذي تحظى به، والذي يُسهم بدوره يف جذب االستثامرات 

ومتكني تنميتها.

عىل  قدرتها  اململكة  أثبتت  الجبارة،  الجهود  لهذه  وكثمرٍة 
مواجهة التحديات غري املسبوقة التي اجتاحت العامل، وعززت 
نجاحها يف التعامل مع ما نجم عن هذه التحديات من تراجع 
منٍو يف االقتصاد العاملي، بل تجاوزت هذا إىل ضامن حامية 
وتعزيز  االستثامر،  منظومة  وتطوير  املستثمرين،  مصالح 

البيئة والفرص االستثامرية يف اململكة. 

وجذب  الشاملة،  التنمية  نرش  إىل  السعي  إطار  ويف 
اململكة،  مناطق  جميع  إىل  واألجنبية  الوطنية  االستثامرات 
قامت وزارة االستثامر، بالتعاون مع العديد من رشكائها، من 
القطاعني العام والخاص، بدراسة املزايا التي تتمتع بها كل 
منطقٍة من مناطق اململكة الثالثة عرش، والتي تجعلها مجاالً 

الستثامرات واعدٍة يف مجاالت محددة.  

االستثامر  وزارة  قامت  املتضافرة،  الجهود  لهذه  وكثمرٍة 
عىل  الضوء  لتسليط  مشابهة،  وتقارير  التقرير،  هذا  بتطوير 
مناطق  من  منطقٍة  كل  يف  والواعدة  الرئيسة  القطاعات 
املزايا  من  العديد  مملكتنا  مناطق  متتلك  إذ  اململكة، 
التنافسية واملقومات االستثامرية يف العديد من القطاعات، 

التي تتميز بها كل واحدٍة منها. 

عسري  منطقة  عىل  الضوء  نسلط  تحديداً،  التقرير،  هذا  ويف 
كمركٍز سياحي واعٍد، بخصائصها الطبيعية الخالبة.

معايل وزير االستثامر
املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
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احتلت اململكة املرتبة الـ 36 ملؤرش سهولة بدء مامرسة األعامل وفًقا 
ملؤرش االبتكار العاملي 2021م )من بني 132 دولة(

 املرتبة 

#36
احتلت اململكة املرتبة األوىل يف شبكة الطرق وفًقا لتقرير 

التنافسية العاملية لعام 2019م الصادر عن املنتدى االقتصادي 
العاملي )من بني 141 دولة(

 املرتبة 

#1
احتلت اململكة املرتبة الثانية ملؤرش األمن السيرباين العاملي 

لعام 2020م من قبل االتحاد الدويل لالتصاالت التابع لألمم 
املتحدة )من بني 194 دولة(

 املرتبة

#2

احتلت اململكة املرتبة التاسعة ملؤرش التعليم التقني 
والتدريب املهني  وفًقا ملؤرش املعرفة العاملي لعام 2021م 

)من بني 154 دولة(

 املرتبة 

#9

احتلت اململكة املرتبة السادسة من حيث إجاميل اإلنفاق العام 
 IMD World Competitiveness Yearbook 2021 عىل التعليم بحسب

)من بني 64 دولة(

 املرتبة 

#6

احتلت اململكة املرتبة 41 بشكل عام يف مؤرش تنافسية 
املواهب العاملي لعام 2021م الصادر عن املعهد الدويل 

لتطوير اإلدارة )من بني 134 دولة(

احتلت اململكة املرتبة الثالثة ملؤرش سهولة حامية املستثمرين 
األقلية وفقاً ملؤرش االبتكار العاملي لعام 2021م                            

)من بني 132 دولة(

احتلت اململكة املرتبة الـ 47 ملؤرش  إجاميل اإلنفاق عىل البحث 
والتطوير وفًقا ملؤرش االبتكار العاملي 2021م )من بني 132 دولة(

 املرتبة 

#41
 املرتبة 

#3
 املرتبة 

#47

ملحة استثامرية 
حول اململكة

رحلة التحول يف 
اململكة العربية 

السعودية 
من خالل رؤية 

السعودية 2030 

بلغ الناتج املحيل اإلجاميل اإلسمي للمملكة العربية 
عام  يف  أمرييك  دوالر  مليار   834 حوايل  السعودية 
نتوقع منو  2021م، وبناًء عىل توجهات منطقة عسري، 
الناتج  عىل  والزراعية  السياحية  القطاعات  مساهمة 
تحقيق  برامج  تدعم  كام  للمملكة،   اإلجاميل  املحيل 
مستوى  عىل  النمو  مساعي   2030 السعودية  رؤية 

اململكة.

وبرنامج  الحياة  جودة  وبرنامج  العامة  االستثامرات  صندوق  الربامج  هذه  وتشمل 
الوطنية  الصناعية  التنمية  وبرنامج  الرحمن  ضيوف  خدمة  وبرنامج  الوطني  التحول 
املقرات  جذب  وبرنامج  التخصيص  وبرنامج  اإلسكان  وبرنامج  اللوجستية  والخدمات 

اإلقليمية للرشكات العاملية وغريها.

رؤية  أهداف  لتحقيق  للمملكة  اسرتاتيجية  أعمدة  االستثامرية  الربامج  هذه  وتعد 
السعودية 2030 املتمثلة مبا ييل:

رفع حصة الصادرات غري النفطية من الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي إىل %50 	

وضع اململكة العربية السعودية ضمن أفضل 15 اقتصادًا عىل مستوى العامل 	

مضاعفة إجاميل االستثامر املحيل   	

زيادة تدفقات االستثامر األجنبي املبارش بنحو 20 ضعفاً 	

واألجنبي  املحيل  االستثامر  تعزيز  يف  االقتصاد  لتنويع  اململكة  جهود  ساهمت 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  مساهمة  وزيادة 
الوطني، وبحسب البنك السعودي املركزي، فقد ارتفع االستثامر األجنبي املبارش 
 19.3 2017م إىل ما يقرب من  1.4 مليار دوالر يف عام  يف اململكة بشكل كبري من 
مليار دوالر يف عام 2021م. ويُعزى ذلك بشكل أسايس إىل زيادة القدرة التنافسية 
يف املجاالت الرئيسية مثل سهولة مامرسة األعامل ومستوى البنى التحتية واألمن 
السيرباين والتعليم، إذ تم تحقيق العديد من اإلنجازات عىل مستوى اململكة منها:
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دعم التوظيف املقدم من 
الصندوق السعودي لتنمية 

املوارد البرشية )هدف(، والذي 
يغطي نسبة مئوية من األجور 

متويل املشاريع ورأس املال 
العامل املقدم من صندوق 
التنمية الصناعية السعودي

اإلعفاءات الرضيبية عىل االستثامر 
يف البحث والتطوير واإلعفاء 

الرضيبي عىل أرباح الصادرات التي 
تقدمها هيئة الزكاة والرضيبة 

والجامرك

اإلعفاء الجمريك عىل املواد 
الخام واآلالت واملعدات وقطع 

الغيار الذي تقدمه وزارة الصناعة 
والرثوة املعدنية

يتمثل أحد األهداف الرئيسية التي تركز عليها اململكة يف الوصول إىل بنية تحتية 
خالل  من  وذلك  الرقمي،  التحول  اسرتاتيجية  لتمكني  عاملي  مستوى  عىل  رقمية 

تبني أحدث تقنيات املعلومات واالتصاالت.

إضافة إىل برامج الحكومة اإللكرتونية مام يعزز التحول الرقمي ويساهم يف تحسني مجموعة الخدمات املقدمة، وسيتم 
تحقيق هذا الهدف من خالل تطوير منصات وقنوات وتطبيقات إلكرتونية لتحسني تجارب املستخدمني وضامن القدرة عىل دعم 

األعامل وتبني أحدث أطر العمل بأعىل مستويات الكفاءة والفعالية.

التي تهدف اململكة لتحقيقها، وذلك  الرئيسية  يعد تعزيز هوية اململكة عامليًا من خالل دعم صادراتها أحد األولويات 
مبساعدة املوقع الجغرايف االسرتاتيجي للمملكة بني أفريقيا وآسيا وأوروبا مام يجعلها مساهاًم رئيسيًا يف التجارة 
والعوامل  الحوافز  من  كبرية  مجموعة  خالل  من  واملصّدرة  التجارية  القطاعات  من  العديد  اململكة  تدعم  كام  الدولية. 

التمكينية عىل مستوى جميع مناطق اململكة.

والطاقة  بالسياحة  للمملكة  الرئيسية  القطاعات  تتمثل 
والتصنيع  املالية  والخدمات  الصحية  والرعاية  املتجددة 
وباملواءمة  والتعدين.  اللوجستية  والخدمات  الصناعي 
أهدافًا  اململكة  وضعت   ،2030 السعودية  رؤية  مع 

طموحة للقطاعات املستهدفة منها:

تقديم  عىل  الصلة  ذات  املؤسسات  شبكة  تعمل  كام 
املناطق  من  العديد  تشمل  للمشاريع  داعمة  حوافز 
الجديدة  االستثامر  فرص  تعزيز  بهدف  والقطاعات 
إذ  االبتكار،  وتشجيع  الخاص  القطاع  استثامرات  وتسهيل 

يشمل ذلك ما يقرب من )290( برنامًجا منها:

الوصول إىل صايف انبعاثات صفرية 
بحلول عام 2060م 

مضاعفة عدد املواقع الرتاثية 
السعودية املسجلة لدى منظمة 

اليونسكو

تصنيف ثالث مدن سعودية ضمن أفضل 
100 مدينة يف العامل

زيادة إنفاق األرسة عىل األنشطة 
الثقافية والرتفيهية داخل اململكة من 

املستوى الحايل البالغ 2.9% إىل %6

 ملحة عامة:
مبادرة السعودية الخرضاء

جودة  مستوى  رفع  إىل  الطموحة  الخرضاء  السعودية  مبادرة  تهدف 
السعودية  العربية  اململكة  تؤدي  إذ  القادمة،  األجيال  وحامية  الحياة 
خالل االلتزام بحامية  البيئة من  رائداً يف الجهود العاملية لحامية  دوراً 
ما ال يقل عن 30% من املحيطات العاملية يف املناطق البحرية املحمية 
2030م،  عام  بحلول  املنطقة  يف  البيئية  املنجزات  من  العديد  وتحقيق 
عليها  نصت  التي  املناخية  األعامل  يف  اململكة  مساهمة  إىل  إضافة 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وذلك من خالل توجيه 
ودعم الجهات الفاعلة لتحقيق أهداف تغري املناخ العاملية. كام تسعى 
عام  بحلول   ٪30 بنسبة  العاملية  امليثان  غاز  انبعاثات  لخفض  اململكة 

2030م

الحد من انبعاثات الكربون املرتبطة باملساهامت العاملية بنسبة تزيد 
عن 4% بحلول عام 2030م

زراعة 10 مليار شجرة يف أنحاء اململكة العربية السعودية بحلول عام 
2030م

زيادة املناطق املحمية إىل أكرث من 20% من إجاميل مساحة اململكة 
بحلول عام 2030م

زيادة مصادر الطاقة املتجددة  مبا يقارب 50% من مزيج الطاقة إلنتاج 
الكهرباء بحلول عام 2030م

تشمل االلتزامات 
الرئيسية ما ييل:
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املقومات االستثامرية 
ملنطقة عسري

تتميز منطقة عسري برتاثها الغني ووجهاتها السياحية 
املنطقة  وتقع  الخالبة.  الطبيعية  ومناظرها  املميزة 
عىل ساحل البحر األحمر يف وسط جبال رسوات، وهي 
أطول سلسة جبال يف اململكة، وتحظى منطقة عسري 
املنطقة  تطوير  بهدف  النطاق  واسع  حكومي  بدعم 
يف  مبا  الرئيسية،  الفرعية  القطاعات  منو  وتحسني 

ذلك سياحة املغامرات وإنتاج العسل.   

عن  للباحثني  نوعها  من  فريدة  وجهة  عسري  منطقة  تصبح  أن  املقرر  من 
املغامرة ومركزًا سياحيًا عامليًا رئيسيًا بفضل مميزاتها وتضاريسها وبريّتها 
يف  باألنشطة  االستمتاع  بفرصة  الزوار  سيحظى  العالية.  جبالها  وقمم 
125 كيلومرت،  الهواء الطلق عىل طول الخط الساحيل للمنطقة البالغ طوله 
 4,000 من  وأكرث  وبيشة  تثليث  يف  الصحراوية  الرملية  الكثبان  إىل  إضافة 
قرية تراثية ذات أهمية ثقافية مثل رجال أملع. وسيستفيد الزوار من أماكن 
تتوفر  كام  املنطقة،  أنحاء  جميع  يف  املتزايدة  والحديثة  الفاخرة  اإلقامة 
الفرص البارزة يف املنطقة لدعم هذه الوجهة السياحية الواعدة من خالل 

الجمع بني العنارص الحرضية والثقافية والطبيعية.

وهي  مميزة  تضاريس  خمسة  عىل  الضوء  عسري  منطقة  اسرتاتيجية  تسلط 
الشواطئ والهضاب والجبال والتالل والصحاري. وترتكز خطة املنطقة عىل 
 ، الطموحة  اسرتاتيجيتها  لتحقيق  والبيئة.   ، واالقتصاد   ، اإلنسانية  ركائز:  ثالث 
البنية  توسيع  ذلك  يف  مبا   ، املمكنة  العوامل  من  العديد  عسري  متتلك 
التحتية ، وزيادة رأس املال البرشي ، وبناء الهوية اإلقليمية )جودة الحياة( 
الوجهات  إلدارة  رشكة  وإنشاء  املنطقة  لتسويق  التمويل  وتخصيص   ،
التحتية  البنية  يف  والتحكم  والتنظيم  الرتاخيص  مع  للتعامل  السياحية 
عىل  لإلرشاف  املنطقة  يف  تنمية  هيئة  وإنشاء   ، الجذب  ومناطق  للسياحة 

أعامل جميع األطراف املشاركة يف التنمية االقتصادية اإلقليمية.

وتساهم طبيعتها يف تعزيز 
كام  املثمر،  الزراعي  القطاع 
وموقعها  عسري  مناخ  يوفر 
خصبة  أرايض  االسرتاتيجي 
وتعد  العسل،  إلنتاج  مثالية 
للعسل  منتج  أكرب  ثاين  عسري 
بسبب  وذلك  اململكة  يف 
وموقعها  العالية  جبالها 
عايل  عسل  إلنتاج  املناسب 
السدر  عسل  مثل  الجودة 
التحديات  ومع  والشوكة. 
العسل  إنتاج  يواجهها  التي 
أعداد  انخفاض  مثل  العاملي 
البيئي  النظام  أن  إال  النحل 
ال  عسري  يف  العسل  إلنتاج 
العديد  توجد  كام  قويًا،  يزال 
من الفرص للبناء عىل األصول 
الحالية واملساعدة يف إنتاج 
الجودة  العايل  عسري  عسل 

يف جميع أنحاء العامل.

تم  فقد  سبق  ما  إىل  إضافة 
الحكومي  الدعم  توفري 
جميع  يف  الفرص  لتعزيز 

أنحاء املنطقة. 

دعم حكومي قوي 
للنمو  ومستمر 

للقطاعات  املستقبيل 
الرئيسية من خالل 

املبادرات الرائدة مثل 
اسرتاتيجية هيئة تطوير 

عسري و رؤية السعودية 
2030 وغريها من املبادرات

طبيعة خالبة - مبا يف 
ذلك وجود 20 من أعىل 

القمم يف اململكة وخط 
ساحيل ميتد ألكرث من 125 

كيلومرتًا

عسري غنية بالثقافة 
والرتاث - إذ تضم املنطقة 
أكرث من 4,000 قرية تراثية

من أكرب منتجي العسل 
 يف اململكة – إذ أنتجت

 24 %من العسل يف 
اململكة عام 2020م

قطاع السياحة املزدهر 
يجتذب أربعة ماليني زائر 

سنويًا )2020م( – ويهدف 
إىل جذب أكرث من 10 

ماليني زائر بحلول عام 
2030م
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ملحة عامة
عن منطقة عسري

العربية  اململكة  غرب  جنوب  يف  عسري  منطقة  تقع 
ألف   81 قدرها  إجاملية  مساحة  وتغطي  السعودية 
ملنطقة  املجاورة  املناطق  وتشمل  مربع،  كيلومرت 
الرياض ونجران ومكة املكرمة والباحة وجازان.  عسري 
ويتميز طقس املنطقة مبناخ لطيف عىل مدار السنة 

وترتاوح درجات الحرارة من 10 إىل 36 درجة مئوية.

ذلك  يف  مبا  املتميزة،  الخالبة  ومناظرها  الطبيعية  مبواردها  عسري  تشتهر 
سلسلة جبال فريدة من نوعها تضم جبل السودة، وهو أعىل قمة يف اململكة 
الخالبة.  املناظر  ذات  والتالل  تهامة  سهول  إىل  إضافة  السعودية،  العربية 
مشيط  وخميس  أبها  تشمل  محافظة  عرشة  سبع  إىل  عسري  منطقة  وتنقسم 

وبيشة والنامص ومحايل وغريها.

وبيشة،  مشيط  وخميس  )العاصمة(  أبها  املنطقة  يف  الرئيسية  املدن  تشمل 
وتعد أبها أكرب مدينة يف املنطقة إذ تشتهر بالجبال الخرضاء الخالبة. بينام تعرف 
خميس مشيط بأنها مركز األعامل واملنطقة الصناعية يف عسري وتضم املدينة 
الصناعية الوحيدة يف عسري، وتقع بيشة يف الشامل وهي موطن لسد امللك 

فهد، ثاين أكرب سد يف الرشق األوسط.

اململكة العربية السعودية
منطقة عسري

الدليل:
مدن رئيسية -

املطارات -

املدن الصناعية / التجمعات -

املواقع السياحية والرتفيهية -

املواقع السياحية والرتفيهية -

املدن الطبية -

بيشة، أبها، خميس مشيط

مطار بيشة

مدينة عسري الصناعية األوىل

جبل السودة

حديقة عسري الوطنيةجبال رسوات )باالضافة اىل جبال السودة(

مدينة عسري الصناعية الثانية

مدينة امللك فيصل الطبية

مطار أبها 1

1

2

2

2

بيشة

تثليث

النامص

قرية رجال 
أملع

أبها

خميس مشيط

1

1

2

الباحة

مكة املكرمة

الرياض

نجران

جازان

السكان

التعليم

التوظيف

البنية 
التحتية

األداء 
االقتصادي

ممكنات 
األعامل

الرعاية 
الصحية

عامة عامةملحة  ملحة 



 2,354,320 عسري  منطقة  سكان  عدد  يبلغ 
نسمة )2020م(، وأكرث من 61٪ من األفراد 

تقل أعامرهم عن 35 عاًما )2019م(. 

السكان

النمو السكاين 
8.6%)2016م - 2020م(

الفئات العمرية للسكان 
)2019م(

19 عاماً 
أو أصغر

بني 20 و 
34 عاماً

بني 35 و 
65 عاماً

65 عاماً 
أو أكرب

%34

%27

%34

%5

املطلوبة  املهارات  مجموعات  وجود  ضامن  يف  عسري  يف  التعليم  نظام  يساهم 
تدريبيًا  25 مركزًا  الشباب والعاملة املاهرة. وتضم عسري  يتكون معظمها من  التي 
والتي  والرياضيات  والهندسة  والتقنية  بالعلوم  الصلة  ذات  وبرامج  ومهنيًا  تقنيًا 

تهدف إىل تزويد سكان املنطقة باملهارات العملية.

التعليم

عدد وحدات التدريب التقني واملهني: 

عدد املدارس )2021م(: 

25

2,499

 الحكومية
2,343

 الخاصة
124

 العاملية
32

نسبة الطالب 
إىل املدرسني

10

نسبة الطالب 
إىل املدارس

192

نسبة الطالب لعدد املعلمني واملدارس 
)2021م(:

عدد الطالب يف الجامعة )حسب أكرب فئة من 
التخصصات( )2019م(:

األعامل واإلدارة
23,075

التعليم
4,744

اللغات
20,465

االتصاالت وتقنية 
املعلومات

13,680

القانون
4,488

الرياضيات 
واإلحصاء
4,946

الرعاية 
الصحية

9,884

العلوم اإلنسانية
14,751

العلوم 
البيولوجية

3,816

عدد طالب الجامعات يف الربامج ذات الصلة 
بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

)2019م(:

العلوم 
الفيزيائية

8,155
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يف  الرئيسية  املبادرات  من  بدعم  ملحوظًا  تحواًل  اململكة  تشهد 
الصحية.  الرعاية  مجال  يف  سيام  ال   ،2030 السعودية  رؤية  إطار 
أفضل  وتحديد  عسري  قدرات  لتوسيع  خططًا  ذلك  ويشمل 
املامرسات لتطوير قطاع الرعاية الصحية يف املنطقة. ومن بني 
من  التي  الطبية  فيصل  امللك  مدينة  استحداث  املبادرات  هذه 
تخدم  املستوى  عاملية  صحية  مؤسسة  تكون  أن  املتوقع 
احتياجات منطقة عسري واملناطق املجاورة لها يف نجران وجازان 
2021م، بدأت تجهيزات مستشفيات رجال أملع  والباحة. ويف عام 

وخميس مشيط وظهران الجنوب بسعة إجاميل تبلغ 1,100 رسير.

316
عدد مراكز الرعاية 

الصحية )2019م(

12
عدد مستشفيات 

القطاع الخاص 
)2020م(

28
عدد مستشفيات 

القطاع الحكومي - 
وزارة الصحة )2020م(

 /210.2
100,000

األرّسة

 /1.82
100,000

املستشفيات

عدد املستشفيات 
واألرسة لكل نسمة 

)2019م(

يعتمد نظام التعليم العايل يف منطقة عسري عىل جامعتني مرموقتني: 

الطب وتقنية املعلومات 
والعلوم الدينية والدراسات 

اإلدارية العامة وغريها.
62,198  

)2019م(
11,393  

)2019م(
جامعة امللك 

خالد

جامعة 
بيشة

تأسست جامعة امللك خالد عام 1998م، وهي أكرب جامعة يف عسري من حيث عدد الطالب، وحازت الجامعة عىل العديد من الجوائز منذ 
تأسيسها، مبا يف ذلك جائزة جودة الحياة وجائزة أبها للبحث والدراسات العلمية، مام عزز مكانتها كجامعة رائدة يف اململكة. ومتتلك 
الجامعة العديد من القدرات املميزة، إضافة إىل املراكز البحثية املتعددة التي تغطي املواضيع املتقدمة والدراسات االجتامعية والبيئية 

والسياحة والدراسات االستشارية.

تأسست جامعة بيشة عام 2014م، وتهدف إىل تكوين مجتمع معريف تنافيس قائم عىل بيئة تعليمية محسنة وبحث علمي وأنشطة 
ورشاكات اجتامعية فعالة.

األعامل والتعليم والطب 
والفنون والحوسبة وتقنية 

املعلومات وغريها.
16,987   

)2019م(
3,499   

)2019م(

إجاميل عدد الطالب 
املسجلني

خريجو العام 
السابق

التخصصات 
الرئيسية

)يتبع( الرعاية الصحيةالتعليم 
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املطارات الرئيسية

مطار أبها الدويل )2019م( )ما 
قبل جائحة كورونا-19(: 

مطار بيشة املحيل )2019م( 
)ما قبل جائحة كورونا-19(: 

منها  واحدة   ، وجهات   9 إىل  رحالت  يقدم  دويل  مطار 
دولية ومثانية وجهات محلية، الوجهات الدولية: القاهرة، 
واملدينة  والدمام  وجدة  الرياض  املحلية:  الوجهات 

املنورة والطائف ورشورة وتبوك وحفر الباطن 

يوفر املطار 5 رحالت داخلية إىل الرياض وجدة و الدمام 
واملدينة وجازان.

476,076 3,946

4,368,153 35,027 3,452 
الركاب

الركاب

إجاميل الرحالت

إجاميل الرحالت

الرحالت الدولية

)15( عاًما.  بحسب قانون العمل السعودي يعد السن القانوين للعمل يف اململكة 
تشمل القطاعات الرئيسية للتوظيف يف منطقة عسري البناء وتجارة الجملة والتجزئة 

والصناعة.

معدل التوظيف 
)2022م/ الربع الثاين(:

سعوديني
غري سعوديني

اإلجاميل

%88.8
%99.2

%92.5

معدل التوظيف بحسب القطاع )أعىل 
10 قطاعات( )2022م/ الربع الثاين(:

تشمل البنية التحتية لعسري شبكة من الطرق ومطارين يدعامن حركة البضائع والركاب 
عرب املنطقة واململكة واألسواق الدولية.  

ويستفيد سكان عسري من سهولة الوصول إىل املناطق االقتصادية الرئيسية يف اململكة مثل الرياض وجدة، وميكن الوصول 
إليها عن طريق الرحالت الداخلية بأسعار معقولة مبدة تقل عن ساعتني. كام يتيح اتصال عسري مبدينة الرياض للمقيمني االستفادة 

من االتصال الدويل باملدينة، مبا يشمل أكرث من 87,000 رحلة جوية دولية سنويًا.

قادًرا  ليكون  الجديد  املطار  وإنشاء  عسري  ملطار  الحالية  التحتية  البنية  توسيع  بهدف  جارية  مبادرات  عسري  منطقة  يف  وتوجد 
عىل استيعاب 10 ماليني زائر بحلول عام 2030م.

متوسط االجر )الراتب( 
الشهري يف عسري)2019م(:

3,758.67 دوالر أمرييك 

التحتيةالتوظيف البنية 

خدمات اإلسكان 
والغذاء

البناء

تجارة الجملة والتجزئة واصالح 
املركبات ذات املحركات 

والدراجات النارية

أنشطة الخدمات 
اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع 
الضامن االجتامعي اإلجباري

أنشطة الخدمات األخرى

النقل والتخزين

أنشطة الصحة البرشية أخرى
والخدمة االجتامعية

التصنيع

%22.2

%11.3%21 %3.5

%10.5

%5.7
%2.7

%7.3
%5.7 %10
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1 الصناعية  للمدن  السعودية  الهيئة  تديرها  التي  الصناعية  املدن  عدد 
ومناطق التقنية )مدن(

املدن الصناعية 

نورد فيام ييل مزيد من التفاصيل حول بعض املدن الصناعية الرئيسية: 

معدالت اإليجار 
السنوية لألرايض 

الصناعية

أسعار إيجار املصانع 
الجاهزة

الصناعات 
املستهدفة

0.8 دوالر أمرييك / 
مرت مربع

املدينة 
الصناعية 

األوىل بعسري 

40,000 دوالر أمرييك 
ملساحة 1,500 مرت مربع

املنتجات الغذائية واملطاط واملنتجات 
البالستيكية واملواد الكيميائية 

واملنتجات الكيميائية واملنتجات 
املعدنية وغريها من املنتجات غري 

املعدنية

متوسط أسعار العقارات )أحدث األسعار املتاحة لعام 2022م(

األرايض الزراعية
49 دوالر أمرييك / مرت مربع  

ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول أسعار العقارات يف منطقة عسري ويف اململكة من خالل 
)/https://en.rei.sa( زيارة منصة املؤرشات العقارية

عدد الصفقات العقارية )2020م(

الزراعية

559
التجارية
2,158

النمو االقتصادي من خالل برامج  من املتوقع أن تستمر منطقة عسري يف تحقيق 
ومشاريع التنمية الحالية. ويشمل ذلك صندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية 
السياحية باإلضافة إىل اسرتاتيجية منطقة عسري من بني مشاريع ومبادرات أخرى. 
زيادة  ويركز كل صندوق عىل قطاع معني وله أهداف سنوية رئيسية موجهة نحو 

النمو االقتصادي والقطاعي.

متوسط الدخل الشهري لألرسة )2018م(: 2,704 دوالر أمرييك

عدد السجالت التجارية 
)2021م(: 

عدد الرخص االستثامرية األجنبية 
الناشطة )2015م - 2021م(: 

حجم معامالت نقاط البيع يف 
أبها )2021م(: 

معدل التضخم )أبها( )الربع 
الثالث 2022م(: 

153,342

1.91 مليار دوالر أمرييك69

%2.6

األداء االقتصاديالبنية التحتية )يتبع(

عامة عامةملحة  ملحة 

األرايض التجارية 
192 دوالر أمرييك / مرت مربع
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 الهاتف املحمول 
%99.63

 االنرتنت
%93.59

النسبة املئوية ملؤرشات الوصول إىل خدمات 	 
االتصاالت وتقنية املعلومات لألرس )2021م(: 

نسبة انتشار اإلنرتنت )2019م(:  %92	 

االتصاالت وتقنية املعلومات

تهدف اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة 
ودعم  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  القطاع  مساهمة  زيادة  إىل 
اسرتاتيجية  مع  ومتاشيًا  األجنبي.  االستثامر  وجذب  القطاع  توطني 
أن  املتوقع  ومن  لذلك  املطلوبة  األسس  عسري  متتلك  القطاع، 
واألعامل  املقيمني  من  كل  احتياجات  لتلبية  أكرب  بشكل  تتطور 
من  مزيد  مع  املعلومات  وتقنية  باالتصاالت  يتعلق  فيام  التجارية 
تعمل  كام   .2030 السعودية  رؤية  من  كجزء  الجارية  التحسينات 
اإلنرتنت  رسعة  لزيادة  املتاحة  الفرص  تقييم  عىل  حاليًا  املنطقة 
من  املزيد  لتشمل  الشبكة  خدمات  ودعم  الالسلكية  والتغطية 

شبكات  5G حول عسري وتشجيع االستثامرات داخل القطاع.

ولوجود الكثري من املناطق الريفية فيها، تعد منطقة عسري واحدة 
وتقنية  االتصاالت  وزارة  قبل  من  املستهدفة  املناطق  من 
يف  اإلنرتنت  خدمات  جودة  لتحسني  مساعيها  ضمن  املعلومات 

جميع قرى اململكة.

وذلك  عسري،  منطقة  يف  االتصاالت  قطاع  أداء  مؤرشات  ارتفعت 
االتصاالت  ومنظومة  عسري  تطوير  هيئة  بني  الفعال  التنسيق  نتيجة 
وتقنية املعلومات. وارتفعت رسعة اإلنرتنت يف منطقة عسري بنحو 
 120.4 2018م إىل  عام  يف  بايت  12.8 ميجا  من  زادت  830%، حيث 
يف  األبراج  عدد  زيادة  بلغت  فيام  2020م،  عام  يف  بايت  ميجا 
ليصبح   1,930 عددها  كان  2018م  عام  ففي   ،%40 نحو  املنطقة 
 5G  2,700 يف عام 2020م. كام زاد عدد األبراج التي تقدم خدمات
من 142 برج يف عام 2019م إىل 515 برج يف عام 2020م، بارتفاع 
مستوى  عىل  منطقة  أول  عسري  منطقة  وأصبحت   ،%263 بلغ 
التغطية  نسبة  لتصل  املحيل،  التجوال  تفعيل  فيها  يتم  اململكة 

لجميع الرشكات إىل %98.

تعمل يف اململكة مجموعة من مشغيل خدمات االتصاالت وتقنية 
االتصاالت  ورشكة  زين  ورشكة  موباييل  برشكة  متمثلة  املعلومات 
زادت شبكة  السعودية وجميعها موجودة يف منطقة عسري، كام 
الجيل الخامس من تغطيتها ورسعتها يف جميع أنحاء اململكة مبا 
مبتوسط  2021م  عام  من  الرابع  الربع  بحلول  محافظة   84 يغطي 

رسعة تحميل تبلغ 368.69 ميجابت يف الثانية.

يساعد وجود قطاعات متكينية قوية يف منطقة عسري عىل ضامن توفري الخدمات 
فرص  املنطقة  وتقدم  والرشكات.  لألفراد  مبتكرة  ومنتجات  الجودة  عالية  األساسية 
صندوق التنمية الوطنياستثامرية لدعم النمو املستمر والرسيع داخل القطاعات الرئيسية والواعدة فيها.

مستوى  رفع  بهدف  2017م  عام  يف  الصندوق  تأسس 
الغايات  لتحقق  التنموية  والبنوك  الصناديق  أداء 
أولويات  يخدم  ملا  ومواكبًة  إنشائها  من  املنشودة 
التنمية واالحتياجات االقتصادية يف ضوء أهداف ومرتكزات 
الوطني  التنمية  صندوق  وسيضخ   .2030 السعودية  رؤية 
املحيل  الناتج  يف  أمرييك  دوالر  مليار   152 من  أكرث 
بحلول  السعودية  العربية  للمملكة  الحقيقي  اإلجاميل 
الناتج  زيادة  إىل  الصندوق  يهدف  كام  2030م.  عام 
أضعاف  ثالثة  من  ألكرث  النفطي  غري  اإلجاميل  املحيل 
أمرييك  دوالر  مليار   161 إىل  ليصل  الحايل  املستوى 
بحلول عام 2030م، فضالً عن استحداث عدد كبري من فرص 

العمل يف اململكة.

نورد فيام ييل قامئة لبعض الصناديق 
الرئيسية املتعلقة بالقطاعات الرئيسية يف 

منطقة عسري:

القطاعات  الصندوق  يدعم   – الثقايف   التنمية  صندوق 
الوطنية  االسرتاتيجية  يف  املحددة  عرش  الستة  الثقافية 
التي  املختلفة  التمويل  وآليات  التنمية  برامج  خالل  من  للثقافة 
صناعة  دعم  ذلك  ويشمل  الثقايف.  القطاع  متكني  إىل  تهدف 
البنية التحتية وما  املحتوى والتطوير والتعليم والتدريب ودعم 

إىل ذلك.  

القطاع  لتطوير  الصندوق  تأسس   – الزراعية   التنمية  صندوق 
العربية  اململكة  مناطق  جميع  يف  كفاءته  ورفع  الزراعي 
والسالمة  الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  وساهم  السعودية. 
الغذائية مع الحفاظ عىل املوارد الطبيعية املتاحة. كام يسعى 
يف  واملساعدة  الريفية  املناطق  تنمية  دعم  إىل  الصندوق 
ورؤية  اململكة  تدعم  أن  ميكن  وتنافسية  نسبية  مزايا  إنشاء 
مليون   51.5 بقيمة  قروض  الصندوق  وقدم   .  2030 السعودية 

دوالر أمرييك يف عام 2021م إىل 1,118مرشوًعا يف عسري. 

صندوق التنمية السياحي – برأس مال قدره 4 مليارات دوالر 
السياحي إىل تسهيل وصول  التنمية  أمرييك، يهدف صندوق 
السياحية  االستثامرات  إىل  والدوليني  املحليني  املستثمرين 
ويقدم  اململكة.  يف  الرئيسية  الوجهات  يف  اإلمكانات  عالية 
صندوق التنمية السياحي الخدمات املالية مثل القروض قصرية 
األجل  طويلة  والقروض  األجل  متوسطة  والقروض  األجل 
إىل  وما  الخاصة  واألسهم  واالسرتاتيجية  املشرتكة  واألسهم 

ذلك.      

عامة عامةملحة  ملحة 

ممكنات األعامل
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أمرييك  دوالر  مليار   13.3 بقيمة  مبادرات 
يهدف  مبا  املنطقة  يف  السياحة  لدعم 
عىل  سياحية  وجهة  إىل  تحويلها  إىل 

مدار العام  

و277  إقامة  منشأة   382 املنطقة  ضمت  2021م،  عام  ويف 
شقة و45 فندقًا و60 مكان إقامة آخر تستهدف فئة العوائل 
لدعم  حاليًا  املبادرات  من  العديد  تنفيذ  يتم  كام  السعودية. 
يشمل  مبا  املنطقة،  أنحاء  جميع  يف  اإلقامة  أماكن  تطوير 
الفندقية  الغرف  عدد  لزيادة  للتطوير  السودة  رشكة  دعم 
والشقق املفروشة من 14,000 يف عام 2015م إىل 37,000 
الفرص  وتوفر  املرتفع  النمو  ومع  2030م.  عام  بحلول 
أماكن  تطوير  ملواصلة  الفرص  من  العديد  توجد  االستثامرية، 

اإلقامة الفاخرة للسياح املحليني والدوليني.

عالوة عىل ما سبق، يتم دعم منو قطاع السياحة يف عسري 
طموح  تحقيق  إىل  تهدف  النطاق  واسعة  وطنية  مببادرات 
متنوع  اقتصاد  إنشاء  يف  السعودية  العربية  اململكة 
التنمية  صندوق  اإلطار  هذا  يف  املبادرات  وتشمل  ومفتوح. 
السياحية وصندوق التنمية الثقافية، إضافة إىل إنشاء الهيئة 

صندوق  مثل  الرئيسية  املبادرات  تدعم 
القطاع  منو  الثقافية  والتنمية  السياحة 
من خالل توفري خيارات التمويل لألنشطة 

املتعلقة بالسياحة واألنشطة الثقافية

أكرث  إىل  الزوار  عدد  زيادة  عسري  تتوقع 
من 10 ماليني بحلول عام 2030م

التعاون  مجلس  دول  مواطنو  يتمتع 
الخليجي بإعفاءات من التأشرية للمملكة 

العربية السعودية

الغرف  عدد  يرتفع  أن  املتوقع  من 
إىل  املنطقة  يف  املفروشة  والشقق 

37,000 بحلول عام 2030م

أبرز القطاعات االستثامرية 
يف منطقة عسري  

واملواقع  الغني  بالرتاث  عسري  منطقة  تتميز 
السياحية الفريدة، كام تضم املنطقة جبل السودة، 
العربية  اململكة  يف  جبلية  قمة  أعىل  وهو 
السعودية بارتفاع أكرث من 3,000 مرت فوق مستوى 
من  كيلومرت   180 من  أكرث  إىل  إضافة  البحر،  سطح 
وتضم  والجزر.  الشاطئية  والوجهات  السواحل 
للزوار  تتيح  تقليدية  4,000 قرية  أكرث من  املنطقة 
معامرية  بهندسة  صممت  تاريخية  مواقع  تجربة 
أملع  رجال  قرية  القرى  هذه  وتشمل  متميزة، 

الشهرية.  
أقل بعرشة درجات مئوية  العام مبتوسط  عىل مدار  ونظرًا ملناخها املعتدل 
الطبيعية  املناظر  إىل  إضافة  السعودية،  العربية  اململكة  مناطق  بقية  من 
أدى  وقد  اململكة،  يف  متنامية  سياحية  وجهة  عسري  أصبحت  فقد  الخالبة، 
هذا النمو إىل تطوير مناطق الجذب السياحي مثل الحدائق العامة واملطاعم 

ذات اإلطالالت البانورامية واملقاهي.

حكومية  استثامرات  ومع  2020م،  عام  يف  زائر  ماليني   4 املنطقة  استقبلت 
يف مجال الضيافة والرتفيه بقيمة 13.3 مليار دوالر أمرييك تستهدف املنطقة 
تسعى  كام  2030م.  عام  بحلول  ماليني   10 من  أكرث  إىل  الزائرين  عدد  زيادة 
منطقة عسري إىل تنفيذ مبادرات رئيسية مثل مرشوعي السودة وأبها داون 
خيارات  لتطوير  وذلك  حاليًا،  عليهام  العمل  يجري  اللذين  العمالقني  تاون 
وأنشطة ترفيهية داخلية وخارجية، إضافة إىل أماكن إقامة عاملية املستوى. 

السياحة 
الرتاثية 

والثقافية
السياحة الرتاثية 

والثقافية
إلطالق  ملحوظة  فرًصا  عسري  يف  السياحة  قطاع  يقدم 
كوجهة  املنطقة  وترسيخ  املستقبيل  للنمو  العنان 
الحالية  الوطنية واإلقليمية  عاملية رئيسية. ومع الجهود 
عسري  تتوقع  اململكة،  إىل  الزوار  عدد  زيادة  ملواصلة 

زيادة ملحوظة يف عدد الزوار خالل السنوات القادمة.

واإلقامة  التحتية  البنية  يف  استثامرات  عن  الكشف  تم 
والتجزئة  الرتفيه  وقطاع  والرتفيه  واملرشوبات  واألغذية 
أمرييك  دوالر  مليون   396 مجموعها  استثامرية  بقيم 
لتعزيز السياحة يف منطقة عسري ، وتحديداً يف مجمعات 
أبها والقحمة وتنومة. تهدف املنطقة إىل تطوير األصول 
السياحية الداعمة مع الحفاظ عىل أصالة املدينة وسالمة 

اآلثار التاريخية.

ميكن للسياح اآلن الحصول عىل تأشرية 
دخول متعددة صالحة ملدة عام تسمح 
لهم بزيارة اململكة ملدة تصل إىل 90 

يوًما 

السعودية للسياحة بهدف الرتويج للمملكة، ونظام التأشرية 
اإللكرتونية الجديد الذي يركز عىل دعم اململكة يف أن تصبح 
عىل  الثقافة  وزارة  تعمل  كام  عاملية.  سياحية  وجهة 
تساهم  أن  املتوقع  من  والتي  املتاحف  إصالح  اسرتاتيجية 
الثقايف  للقطاع  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من   %3 بنسبة 

وستوفر 100,000 فرصة عمل.
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تعد  الراسخة  الرئيسية  القطاعات  إىل  باإلضافة 
والتي  الناشئة،  للقطاعات  موطًنا  عسري  منطقة 
يف  والفرص  للنمو  ملحوظة  إمكانات  أظهرت 

املستقبل. 

تشهد  الحايل،  السياحة  وقطاع  االسرتاتيجية  الحكومية  املبادرات  من  وبدعم 
سياحة املغامرات يف جميع أنحاء املنطقة ارتفاًعا واضًحا. باإلضافة إىل ذلك، 
املتخصص.  العسل  قطاع  لتنمية  فرًصا  املنطقة  يف  الزراعية  األرايض  توفر 
فرصة  املستثمرين  لدى  فإن  القادمة،  السنوات  خالل  املتوقع  النمو  ومع 

لتأسيس هذه القطاعات الفرعية الواعدة.

إنتاج العسل

سياحة 
كام تعترب منطقة عسري أكرث املناطق خرضة يف اململكة املغامرة

غابات  من   %80 عسري  غابات  وتشكل  السعودية  العربية 
عرشين  املنطقة  يف  الجبال  سلسلة  وتشمل  اململكة، 
جبل  قمة  فيها  مبا  اململكة،  يف  القمم  أعىل  من  قمة 
السودة، وهي أعىل قمة يف اململكة العربية السعودية 
بارتفاع يبلغ أكرث من 3,000 مرت فوق مستوى سطح البحر، 
يتم  منتزه  أول  وهو  الوطني،  عسري  منتزه  إىل  إضافة 
كيلومرت   4,500 مساحة  عىل  وميتد  اململكة  يف  افتتاحه 
للميش  ومسارات  تخييم  موقع   60 من  وأكرث  مربع، 
عىل  الجبل. وعالوة  ملسافات طويلة وممىش حول قمة 
أنشطة املغامرة املتعددة يف جميع أنحاء املنطقة، يتم 
عىل  الضوء  لتسليط  املشاريع  من  العديد  تنفيذ  حاليًا 
مميزات املنطقة وتوفري تجربة سلسة وسهلة. وتعد جبال 
تجذب  أن  املتوقع  ومن  املنطقة  مميزات  أبرز  من  عسري 
من  بدعم  2030م  عام  بحلول  زائر  ماليني   3 حوايل 

املبادرات الوطنية. 

عن  تزيد  مساحة  املنطقة  يف  األحمر  البحر  ساحل  يغطي 
125 كيلومرت منحدرة من جبال عسري. ومن املتوقع أيًضا أن 
زائر  ألف   600 الرملية  والشواطئ  البكر  عسري  جزر  تجتذب 
جذب  مناطق  املنطقة  يف  ويتوفر  2030م.  عام  بحلول 
والتي  كدمبل  جزيرة  املثال  سبيل  عىل  عديدة،  ساحلية 
توفر فرًصا ال مثيل لها ملحبي املغامرات البحرية مبا يف 
الرملية  والكثبان  الساحل  طول  عىل  املمتعة  الرحالت  ذلك 

واألنشطة الصحراوية يف بيشة.

يعد ساحل البحر األحمر وسلسلة جبال رسوات موطًنا لسياحة املغامرات، وذلك لتميز هذه 
املنطقة باملناظر الطبيعية األجمل يف عسري ملا تحتويه من جبال خالبة وساحل وصحراء. 
كام توفر التضاريس الفريدة مالًذا للباحثني عن املغامرة وترحب بهم بعيًدا عن حياة املدينة. 
مستوى  عىل  السياحة  قطاع  لتطوير  األساس  إرساء  يف  الحالية  املبادرات  ساعدت  وقد 

عاملي وتقديم فرص ملحوظة للنمو.

تضم عسري جبل السودة، وهو أعىل قمة 
السعودية  العربية  اململكة  يف  جبلية 
سطح  مستوى  فوق  مرت   3,000 بارتفاع 

البحر

وطنية  حديقة  أول  املنطقة  افتتحت 
رسمية يف اململكة العربية السعودية 
تشمل  والتي   – الوطنية  عسري  حديقة   -
من  نوع  و300  تخييم  موقع   60 من  أكرث 

الطيور

الجبلية  الوجهات  تجذب  أن  املتوقع  من 
يف  والجزرية  والساحلية  والصحراوية 
عام  بحلول  زائر  ماليني   4 من  أكرث  عسري 

2030م

أبرز القطاعات الواعدة 
يف منطقة عسري

سياحة املغامرة
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للسياحة  فرعي  قطاع  أكرب  ثالث  املغامرات  سياحة  وتعد 
من  وكان  الثقافية،  والسياحة  والبحر  الشمس  سياحة  بعد 
 %14 بنسبة  مركب  سنوي  منو  مبعدل  يرتفع  أن  املتوقع 
أمرييك  دوالر  مليار   301 إىل  و2030م  2017م  عامي  بني 
يف السوق العاملية. وبفضل طبيعتها والدعم الحكومي 
الواسع النطاق لبناء البنية التحتية الرئيسية وتنمية النظام 
وجهة  لتصبح  يؤهلها  ما  كل  اململكة  لدى  فإن  البيئي، 
مستهدفة لعشاق املغامرة.  ومع زيادة الرتكيز العاملي 
صديقة  عسري  سياحة  فإن  البيئة،  وحامية  االستدامة  عىل 
تعد  كام  التلوث،  من  منخفضة  مستويات  وتوفر  للبيئة 
من  لالستفادة  للمنطقة  فرصة  املحمية  الجبلية  املناطق 

هذا التوجه املتزايد.

السياحة  بقطاع  الوطني  االهتامم  يزداد  أن  املقرر  ومن 
 %45 أبدى  إذ  القادمة،  السنوات  خالل  عسري  منطقة  يف 
يف  واألنشطة  السفر  يف  اهتاممهم  السعوديني  من 
املناسبة  الطبيعية  األصول  عسري  ومتتلك  الطلق.   الهواء 
املبادرات  من  العديد  إطالق  تم  ولذا  القطاع،  هذا  لتنمية 
الجبال  عرب  والصحراء  الساحل  لربط  التحتية  البنية  لتطوير 
املستقبيل  النمو  لدعم  الجوي  النقل  قدرة  وزيادة 

للقطاع.

من املتوقع أن تنمو سياحة املغامرات 
العاملية مبعدل منو سنوي مركب يبلغ 

14% من 2017م إىل 2030م

املشاريع 
واملبادرات الرئيسية

تطوير  هيئة  مبادرات 
عسري  

والجهات  عسري  تطوير  هيئة  تدير 
املبادرات  الرئيسية  املعنية 
املنطقة  أنحاء  جميع  يف  الجارية 
وتشمل  السياحة،  قطاع  لتطوير 

املبادرات الرئيسية ما ييل: 

والصحراء 	  الجبال  من  االستفادة 
تعزيز  خالل  من  عسري  وساحل 
يف  املتاحة  االستثامرات 
والتجزئة  الضيافة  مجاالت 

والرتفيه واالستجامم

الرتاخيص 	  إصدار  معايري  تطوير 
يف  السياحية  واملعايري 

املنطقة 

سياحي 	  مهني  برنامج  إقامة 
الفجوات  تعالج  برامج  لتطوير 

الحالية يف املهارات.

توسعة مطار أبها 
إقليمي  مطار  أكرب  أبها  مطار  يعد 
مع  ومتاشيًا  عسري،  منطقة  يف 
وبهدف   2030 السعودية  رؤية 
للمنطقة،  الوصول  سهولة  دعم 
لتوسيع  خطط  عىل  العمل  يجري 
الحالية  االستيعابية  الطاقة 
التوسعة  هذه  وتهدف  للمطار. 
بالسوق  عسري  اتصال  تعزيز  إىل 
التحتية  البنية  وتعزيز  العاملية 
الخدمات  مستوى  ورفع  األساسية 

املقدمة للركاب.

رشكة السودة للتطوير  
العامة  االستثامرات  لصندوق  اململوكة  للتطوير  السودة  رشكة  تسعى 
باململكة إىل دفع عجلة تطوير السودة وأجزاء من محافظة رجال أملع يف 
السودة  رشكة  وستستثمر  فاخرة،  جبلية  وجهة  وإنشاء  عسري  منطقة 
2,700 غرفة فندقية و1,300 وحدة سكنية و30 منطقة  للتطوير يف تطوير 

تجارية وترفيهية متميزة يف السودة ويف رجال أملع.

املتوقع  ومن  أمرييك  دوالر  مليار  تقارب  باستثامرات  املرشوع  إنشاء  وتم 
آالف  مع  2030م  عام  بحلول  مبارشة  وغري  مبارشة  وظيفة   8,000 يوفر  أن 
الوظائف املؤقتة خالل فرتات الذروة. ومن املتوقع أن يؤدي املرشوع إىل 
من  االستفادة  وتعزيز  والتجارية،  والسكنية  الرتفيهية  بالقطاعات  النهوض 

الثقافة العريقة والكنوز الوطنية باإلضافة إىل املواقع الرتاثية.

وتشمل األهداف الرئيسية للمرشوع ما ييل:

الحفاظ عىل السالمة البيئية يف السودة وحامية مواردها الطبيعية	 

جذب 2 مليون زائر بحلول عام 2030م 	 

متكني الرشكات املحلية الصغرية واملتوسطة الحجم	 

املحيل 	  الناتج  يف  أمرييك  دوالر  مليار   7.7 بنحو  تراكمية  زيادة  تحقيق 
اإلجاميل بحلول عام 2030م

الواعدة القطاعات  الواعدةأبرز  القطاعات  أبرز 
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ساعدت املناظر الطبيعية واألرايض الخصبة يف عسري يف تعزيز قطاع الزراعة يف 
املنطقة لدعم النمو املستمر وتوفري الفرص املستقبلية.

منطقة  يف  الوفرية  واألمطار  املناسب  الطقس  ساهم 
والتمور  القمح  من  منتج  عرشين  من  أكرث  إنتاج  يف  عسري 
بوفرة  املنطقة  وتشتهر  والفواكة.  والخرضوات  والقهوة 
مزرعة   69,466 مجموعها  يبلغ  والذي  والنباتات  الزراعة 
وتدعم  اململكة،  يف  املزارع  إجاميل  من   %24.5 ومتثل 
نسب هطول األمطار السنوية العالية هذه الرثوة الزراعية 
املجاورة.  املناطق  مع  باملقارنة  أبرد  مقبواًل  مناًخا  وتوفر 
القطاع  منا  الحديثة،  والتقنيات  األساليب  استخدام  وبفضل 
املنطقة  وتشتهر  األخرية.  السنوات  يف  ملحوظ  بشكل 
القطاع  هذا  لتطوير  الفرص  تزايد  مع  العسل،  بإنتاج  كذلك 

الفرعي.

منو  يف  املستمرة  الحكومية  واملدخالت  الدعم  يساهم 
إىل  أدى  مام   ، كبري  حد  إىل  املنطقة  يف  الزراعة  قطاع 
تطورات غري مسبوقة يف إنتاج األغذية األساسية الرئيسية. 
من   1,118 الزراعي  التنمية  صندوق  منح  املثال،  سبيل  عىل 
القروض بقيمة إجاملية تبلغ 51.5 مليون دوالر أمرييك يف 
)بإجاميل  املعتمدة  القروض  من   1,072 وكان  2021م.  عام 
قصرية  ائتامنية  خدمات  قروض  أمرييك(  دوالر  مليون   26
ائتامنية  كقروض  إضافية  قروض   46 منح  تم  كام  األجل. 

طويلة األجل بإجاميل 25 مليون دوالر أمرييك.

يتم دعم قطاع الزراعة يف عسري من خالل اسرتاتيجية صندوق التنمية الزراعي ووزارة البيئة واملياه والزراعة التي تهدف 
إىل دعم تحقيق رؤية السعودية 2030 من خالل السعي لالكتفاء الذايت وزيادة املنتجات الزراعية مبا يتامىش مع متطلبات 

األمن الغذايئ، مام سيساهم يف رفع كفاءة الخدمات الزراعية وتفعيل دور القطاع الخاص.

يسعى املستهلكون بشكل متزايد للحصول عىل منتجات غذائية صحية وذات جودة 
عالية. وكانت هذه إحدى العوامل التي ساهمت يف زيادة الطلب عىل املنتجات 

العضوية مبا يف ذلك العسل، كام يعد العسل العضوي نقي وآمن وذو جودة   
عالية ، كام أنه يوفر العديد من العنارص الغذائية. وتشتهر عسري بعسل السدر 

العضوي، وهو من أجود أنواع العسل يف الرشق األوسط، ويستخرج من أزهار   
شجرة السدر التي تنمو بكرثة يف مناطق عسري الجبلية. وعىل الرغم من      

التحديات التي يواجهها إنتاج العسل العاملي بسبب انخفاض أعداد النحل،              
فبني عامي 2018م و 2020م ، شهدت اململكة زيادة كبرية يف إنتاج                           

العسل بنسبة27 % من 2,536,100 كيلوغرام إىل 3,233,975 كيلوغرام.                       
ومع منتج فريد وعايل الجودة وبقدرته عىل تخطي التحديات التي                   
يواجهها هذا القطاع عامليًا، يقدم إنتاج العسل يف عسري فرًصا                          

ملحوظة للنمو املستقبيل.

تشتهر عسري بإنتاجها للعسل العضوي عىل مدار العام، مبا يف ذلك عسل السدر والشوكة عايل الجودة. وتتميز 
املنطقة بطقس صيفي لطيف، فضالً عن وفرة األشجار والشجريات الزهرية التي تجذب مجموعة متنوعة من أنواع 

النحل وتنتج عساًل عايل الجودة. ويعترب عسل السدر والشوكة من أجود أنواع العسل يف اململكة وينتج يف 
الغالب من قبل النحالني املحليني.

وتعد عسري واحدة من أكرب منتجي العسل يف اململكة، ومتاشيًا مع طموحات اململكة لضامن األمن الغذايئ 
الوطني، فإن لدى املنطقة فرصة لالستفادة من إنتاج العسل الحايل لزيادة منو قطاع العسل املحيل ودعم 

النظام البيئي.

تحتل عسري املرتبة 
الثانية من حيث 

إجاميل العسل املنتج 
يف اململكة )2020م(

تنتج املنطقة 24%، أي 
778,164 كيلوجراًما من 

إجاميل العسل املنتج يف 
اململكة

يف  العسل  إنتاج  إجاميل  بلغ 
كيلوجرام   3,233,975 اململكة 

يف عام 2020م

يوجد يف عسري أكرث من 7,000 
مريب نحل

يف  العسل  استهالك  متوسط  يقدر 
يف  للفرد  غرام   320 بحوايل  اململكة 
ضعف  يعادل  ما  وهو  2020م  عام 

املتوسط العاملي

تأسس صندوق التنمية الزراعية لتطوير 
قطاع الزراعة وتحسني كفاءة القطاع من 

خالل تقديم القروض

تحتل منطقة عسري املرتبة األوىل من 
حيث املزارع بنسبة 24.5% أي ما يعادل 

69,466 من إجاميل املزارع يف 
اململكة

وفًقا لصندوق التنمية الزراعي، احتلت 
عسري املرتبة األوىل من حيث القروض 

املمنوحة ملشاريع التنمية الزراعية 
واالستثامرية من صندوق التنمية 

الزراعية لعام 2020م

الواعدة القطاعات  الواعدةأبرز  القطاعات  أبرز 
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متثل املنطقة فرًصا لزيادة إنتاج العسل يف عسري، مع إظهار إمكانات منو قوية يف تطوير األنشطة ذات العالقة مثل تغليف وبيع 
أبرز املشاريع واملبادراتالعسل املنتج.

برامج إنتاج العسل وتربية النحل

برنامج التنمية الريفية الزراعية 
املستدامة )برنامج ريف(  

وهو برنامج حكومي يركز عىل تحقيق أهداف األمن الغذايئ 
خالل  من  واألرس  املزارعني  صغار  الربنامج  ويدعم  للمملكة، 
كفاءة  وزيادة  االستدامة  لضامن  املالية  املساعدة  تقديم 

اإلنتاج، كام يعد العسل سلعة أساسية يدعمها الربنامج.

برنامج جامعة امللك خالد و أرامكو لرتبية 
النحل  

أطلقت وحدة أبحاث النحل بجامعة امللك خالد برنامًجا تدريبيًا 
أرامكو  رشكة  مع  بالتعاون  ومنتجاته”  النحل  “تربية  بعنوان 

السعودية وجمعية النحالني التعاونية برجال أملع.

تربية  يف  املتدربني  وتأهيل  تدريب  إىل  الربنامج  ويهدف 
إىل  إضافة  خرباء  أساتذة  قبل  من  محارضات  خالل  من  النحل 
تشمل  رائدة  تحتية  بنية  الربنامج  ويدعم  العميل،  التدريب 
العسل  وإنتاج  النحل  أبحاث  لوحدة  العميل  البحثي  املنحل 
يف جامعة امللك خالد، باإلضافة إىل أربعة مختربات لتحليل 
العسل ومنتجات النحل وتشخيص أمراض النحل وتربية ملكات 

النحل وإنتاج سم النحل.
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الواعدة القطاعات  الواعدةأبرز  القطاعات  أبرز 

مرشوع عالمة التميز
اململكة  عسل  تسويق  إىل  التميز  عالمة  مرشوع  يهدف 
املنطقة  يف  املنتج  العسل  جودة  وضامن  احرتايف  بشكل 
من خالل وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل يف جامعة امللك 

خالد. 

تعد عسري موطًنا ألنواع نادرة وعالية الجودة من العسل، إذ 
يركز املرشوع عىل تحديد معايري العسل يف املنطقة. كام 
أنه يهدف إىل إنشاء خريطة للنباتات العاسلة يف املنطقة 
تحديد  إىل  إضافة  العسل،  لنباتات  اللقاح  لحبوب  ودليل 
إىل  املرشوع  يهدف  كام  العسل.  لنحل  النباتية  األصول 
الوسم  لنحل  والفيزيائية  الكيميائية  املواصفات  تحديد 

الشمعي يف املنطقة.

وتسويق  وتصنيع  إنتاج  تطوير  مبادرة 
املحاصيل الواعدة

املبادرة  تدعم  2030م،  لعام  الزراعة  اسرتاتيجية  من  كجزء 
النحالني وإنتاج العسل من خالل:

التوسع يف تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود املحلية	 
تحسني البنية التحتية والخدمات اللوجستية ملريب 	 

النحل
تطوير ونرش التقنيات الحديثة إلنتاج العسل وتصنيفه	 
تقديم الدعم املادي والعيني للنحالني يف مجال 	 

تسويق اإلنتاج.
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سلسلة القيمة إلنتاج العسل

العسل

املبيعاتالتغليفالتصفيةاالستخراججمع العسلبناء املنحل

يلزم وجود 	 
عيص النحل 
وخاليا النحل 

الحديثة لبدء 
املنحل

يبدأ جمع 	 
العسل عندما 

ينفذ رحيق 
الخصلة 
)نهاية 

املوسم(

استخراج العسل 	 
بأجهزة الطرد 

املركزي بأنواع 
الفرز املختلفة

)شفاط كهربايئ، 	 
مستخرج يدوي، 

مستخرج يعمل 
بالطاقة 

الشمسية (

التصفية األوىل	 

التصفية األخرية	 

تغليف 	 
وتوسيم 

العسل

مهرجان عسري 	 
للعسل

سوق العسل	 
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املدينة 
الصناعية  

الثانية  بعسري

تطوير 
النقل

مدينة امللك 
فيصل الطبية

مرشوع 
روشن

الطبية  فيصل  امللك  مدينة  تصبح  أن  املتوقع  من 
منطقة طبية ذات مستوى عاملي يف عسري.     

ستوفر  أنها  كام  للتخصيص.  الوطني  واملركز  الصحة  وزارة  بني  رشاكة  وهي 
يف  إضايف  مستشفى  رسير   1,024 وتضيف  متخصصة  صحية  رعاية  خدمات 
وزارة  تطرح  اململكة،  يف  التخصيص  جهود  من  وكجزء  املنطقة.  أنحاء  جميع 
الصحة املرشوع يف إطار منوذج الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وتكليف 
يكون  أن  املتوقع  ومن  الخاص،  للقطاع  والتشغيل  والتصميم  البناء  مهام 

املرشوع عىل ثالث مراحل وينتهي يف عام 2030م.

مدينة امللك 
فيصل الطبية

املشاريع
الرئيسية

الرئيسية الرئيسيةاملشاريع  املشاريع 

تعد عسري إحدى املناطق 
مرشوع  بناء  سيتم  التي 
كأحد  فيها  روشن 
الرائدة  املشاريع 
االستثامرات  لصندوق 

العامة.
يف  املنازل  ملكية  زيادة  وبهدف 
اململكة العربية السعودية، سيتم بناء 
مئات اآلالف من الوحدات السكنية ضمن 
مرشوع روشن يف مناطق مختلفة مبا 
فيها الرياض ومكة املكرمة واملنطقة 
حياة  روشن  مرشوع  سيوفر  الرشقية. 
تطوير  خالل  من  حقيقية  مجتمعية 
ممتلكات عقارية متعددة االستخدامات 
والرتفيه  بالتجزئة  البيع  تشمل 
أن  املتوقع  ومن  العمل.  ومساحات 
يبني املرشوع أكرث من 395,000 وحدة 
سكنية يف املناطق املخصصة لخدمة 
جميع  يف  شخص  مليون   2 من  أكرث 

أنحاء اململكة.

مرشوع روشن

عىل  العمل  حاليًا  يجري 
أحدهام  مرشوعني 
لتوفري وصول أرسع وأكرث 
أمانًا إىل مناطق مختلفة 

داخل منطقة عسري.    
عسري  بني  طريق  لبناء  آخر  ومرشوع 
والرياض. ومن املتوقع أن تؤدي هذه 
املشاريع إىل زيادة القدرة التنافسية 
االتصال  سهولة  مجال  يف  للمنطقة 
والخدمات  النقل  يف  وكذلك  بالسوق 

اللوجستية.

تطوير النقل

عىل  اململكة  تركيز  مع 
التنويع االقتصادي لتصبح 

قوة صناعية.     
القطاع  أنشطة  زيادة  عىل  عسري  تركز 
ذلك  ولدعم  املنطقة  يف  الصناعي 
صناعية  مدينة  إلنشاء  عسري  تخطط 
مبرشوع  ممثلة  املنطقة  يف  ثانية 
أطلقته  مربع  مرت  مليون   19.2 مبساحة 
وزارة  مع  بالتعاون  عسري  تطوير  هيئة 
ومدن.  املعدنية  والرثوة  الصناعة 
وجذب  تشجيع  إىل  املرشوع  ويهدف 
الصناعية،  املنطقة  يف  االستثامر 
إضافة إىل تسخري مواردها للمساهمة 
يف تنمية االقتصاد الوطني متاشيًا مع 
2030 لتحقيق التنمية  رؤية السعودية 

الشاملة وتوفري اإلمكانيات.

الصناعية  املدينة 
الثانية بعسري
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منظومة اإلسكان 
عامل  العامة  االستثامرات  صندوق  مرشوعات  تُعترب 
الروشن  كمرشوع  عسري  ملنطقة  االسرتاتيجي  الدعم 
للمساكن،  األفراد  متلك  نسبة  زيادة  إىل  يهدف  الذي 
ومرشوع  أبها،  تاون  داون  ومرشوع  السودة،  ومرشوع 

سلوان.

منظومة املياه
منطقة  اسرتاتيجية  ممكنات  من  املياه  منظومة  تُعترب 
ومن  الضخمة  املشاريع  من  العديد  لوجود  نظرًا  عسري 
هشبل  ابن  وادي  بني  الناقل  الخط  مرشوع  أهمها 
امللك  سد  وتنظيف  تأهيل  ومرشوع  بيشة،  ومحافظة 
املياه  من  االستفادة  ومرشوع  األخرى،  والسدود  فهد 
اآلبار  مياه  من  االستفادة  تعظيم  ومرشوع  املجددة، 
الجوفية مبركز الوجيد، ومرشوع رفع نسبة تغطية مياه 

الرشب يف املنطقة.

تحلية املياه
متابعة إنهاء عجز املياه باملنطقة بتنفيذ عدة مشاريع 
ألنظمة نقل املياه املحالة. وقامت هيئة تطوير منطقة 
عسري بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وتم اعتامد 15 
مرشوع لرتتفع نسبة تغطية مياه الرشب يف املنطقة 

إىل %46.

الرعاية الصحية
تُعترب املشاريع الصحية يف منطقة عسري من أهم املمكنات 
السرتاتيجية ملنطقة عسري، ومن أهم هذه املشاريع مرشوع 
مدينة امللك فيصل الطبية، والتي تهدف إىل خدمة مناطق 
جنوب اململكة وهم منطقة عسري، ومنطقة جازان، ومنطقة 

نجران، ومنطقة الباحة.

الجامعية املدينة 

ممكنات  أحد  خالد،  امللك  جامعة   – الجامعية  املدينة  تُعد 
6 باملقارنة مع  اسرتاتيجية منطقة عسري، حيث احتلت املرتبة 
بقية  مع  باملقارنة   13 واملرتبة  اململكة،  جامعات  بقية 

جامعات دول الرشق األوسط لعام 2022م.

االتصاالت وتقنية املعلومات
ممكنات  من  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  يُعترب 
املشاريع  من  العديد  لوجود  نظرًا  عسري  منطقة  اسرتاتيجية 
ومن أهمها مرشوع تفعيل خدمة التجوال املحيل، ومرشوع 
زيادة  ومرشوع  املنطقة،  يف  اتصاالت  برج   1,200 عدد  زيادة 
االنرتنت،  رسعة  تحسني  ومرشوع   ،5G بخدمة  برج   500 عدد 
منطقة  مستوى  عىل  االتصاالت  شبكات  تحسني  ومرشوع 
املواطنني  شكاوى  معالجة  إنجاز  ومرشوع  كاملة،  عسري 

مبنطقة عسري عن خدمات االتصاالت.
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مطار أبها الدويل 
يُعد مرشوع تطوير مطار أبها الدويل الحايل، ومرشوع إنشاء 
مطار أبها الدويل الجديد من أهم ممكنات اسرتاتيجية تطوير 

منطقة عسري.

املدينة الصناعية الثانية 
الحفائر  مبركز  الثانية  الصناعية  املدينة  تطوير  مرشوع  يُعترب 
مبحافظة خميس مشيط مبساحة تقدر بنحو 19.2 مليون مرت 
عسري  منطقة  تطوير  اسرتاتيجية  ممكنات  أهم  من  مربع 
وتوفري  والدويل،  املحيل  الطلب  تلبية  إىل  تهدف  والتي 
قمم  مع  واملواءمة  الصناعات،  وجذب  جديدة،  عمل  فرص 

وشيم.

موثوقية شبكة الكهرباء
تُعترب مشاريع رفع موثوقية شبكة الكهرباء من أهم ممكنات 
خفض  إىل  تهدف  والتي  عسري،  منطقة  تطوير  اسرتاتيجية 
املشاريع  عدد  بلغ  حيث  الكهربايئ،  التيار  انقطاع  مرات  عدد 
 27 نحو  الكهرباء  شبكة  موثوقية  لرفع  واملعتمدة  القامئة 
ب  مشيط  خميس  إسكان  محطة  إنشاء  مرشوع  مثل  مرشوًعا 
ومرشوع  الفرعاء،  محطة  ربط  ومرشوع  فولت،  كيلو    380
تأمني  مرشوع  إىل  باإلضافة  هشبل،  بن  وادي  محطة  إنشاء 

املولدات االحتياطية لكافة اإلدارات الحكومية.

الطرق 
الكثرية  مبشاريعه  اللوجستية  والخدمات  الطرق  قطاع  يُعد 
اسرتاتيجية  ممكنات  أهم  من  واإلنشائية  منها  التطويرية 

تطوير منطقة عسري والبالغ عددها نحو مرشوعني قامئة.
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عسري منطقة  اسرتاتيجية  عسريممكنات  منطقة  اسرتاتيجية  ممكنات 

ممكنات اسرتاتيجية
منطقة عسري
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للمهتمني يف االستثامر
مبنطقة عسري

اململكة  يف  االستثامر  وزارة  يف  نهدف 
عىل  ملساعدتكم  السعودية  العربية 
الفريدة  االستثامرية  الفرص  استكشاف 
عسري.    منطقة  يف   واملتميزة 

املستثمرين  أعامل  تسهيل  إىل  الوزارة  تسعى  كام 
االستثامرية  رحلتهم  خالل  ودعمهم  والجدد  الحاليني 
ستحرص  املضافة.  القيمة  ذات  الفرص  واحة  يف 
الوزارة عىل تزويدكم بجميع املمّكنات التي ستساهم 
يف تحقيق أهدافكم االستثامرية بنجاح يف اململكة، 
ويشمل ذلك تقديم املعلومات السوقية واالقتصادية، 
وأسعار  املوقع،  باختيار  املتعلقة  املعلومات 
املنظومة  عىل  التعرف  يف  ملساعدتكم  العقارات؛ 
جهودها  الوزارة  بذلت  لقد  اململكة.  يف  االستثامرية 
املتواصلة لتذليل جميع التحديات واملعوقات التي قد 
يف  االستثامرية  رحلتهم  خالل  املستثمرين  تواجه 

اململكة.

عىل  الوزارة  عمل  مجال  يقترص  فال  ذلك،  عىل  عالوة 
تتوىل  إنها  بل  فحسب،  األعامل  مامرسة  تسهيل 

مسؤولية إصدار وتنظيم الرتاخيص االستثامرية.

ويعد نطاق الدعم 
املقدم من وزارة 

االستثامر سبّاقًا من حيث 
تقديم املشورة بشأن 

الحوافز املتاحة والدعم 
املستمر للمشكالت 

التشغيلية. لذلك، 
ستكون الوزارة مبثابة 

دليلك ملعرفة 
املقومات االستثامرية 

 يف املنطقة.

للمزيد من املعلومات الرجاء 
الضغط عىل رابط استثمر يف 

السعودية ورابط رحلة 
املستثمر أو قم مبسح الكود.

عسري مبنطقة  االستثامر  يف  عسريللمهتمني  مبنطقة  االستثامر  يف  للمهتمني 

امسح هناامسح هنا

استثمر يف 
السعودية

رحلة 
املستثمر

ملزيد من املعلومات عن الفرص 
االستثامرية ، الرجاء               

الضغط هنا أو قم مبسح الكود
امسح هنا

تتضمن الفرص االستثامرية يف منطقة عسري اآليت:

السياحة الثقافية والرتاثية	 
 	Culinary Regional Culinary Tours

سياحة املغامرة 	 
 	Aseer Adventure Park
 	Beachfront Family Resort
 	Mountain Retreat Resort
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تواصلوا مع وزارة االستثامر ملعرفة املزيد، 
وابدؤوا رحلتكم االستثامرية يف منطقة 

عسري اآلن

ألسئلتكم وملعرفة املزيد عن الفرص االستثامرية يف منطقة 
regions@misa.gov.sa :عسري، يرجى التواصل مع

لألسئلة حول قطاعي السياحة والزراعة، يرجى التواصل مع: 
 InvestorCare@misa.gov.sa

Misa.gov.sa
@MISA
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