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 على تمكين 
ً
في عسير لتحقيق رؤية املنطقةعدة إستثمارات تتعاون عدة جهات حكومية حاليا

خميس مشيط( 235. )م–بطاقة الفرصة اإلستثمارية 

فرصة25مواقع األراض ي املرتبطة بالـ منطقة عسيراملفتاح

رجال أملع

مطار أبها الدولي

النماص

أبها

خميس مشيط

أحد رفيدة

محايل عسير

تنومة

بلسمر

مشاريع صندوق اإلستثمارات 
العامة

الثقافة والتراثالترفيه السياحة الزراعية

التجزئة اإلستشفاءالضيافة

(شركة تطوير السودة)السودة 

SEVEN))مجمع الترفيه 

مجاالت اإلستثمار المرتبطة بالقطاعات السياحية المستهدفة حسب إستراتيجية تطوير المنطقةفرصة25مواقع األراضي المرتبطة بالـ 

 
ً
أن ، من املتوقعلتطوير منطقة عسيراملوضوعة لإلستراتيجيةوفقا

تعتبر عدة مشاريع من خالل مليار ريال سعودي 50يتم ضخ ما يقارب 
مجاالت اإلستثمار املستهدفة لتنمية القطاع معظمها ضمن 

:واملوضحة أدناه1السياحي

بيشة

البرك-الساحل 

بلديات أخرى مستهدفةيوجهات التطوير السياح

مشروع وادي أبها

N

عتبر حدود وجهات التطوير السياحي غير دقيقة وهي ت: مالحظة
فقطتوضيحية فقط في الخارطة

:مالحظات
القطاع الصحي، التعليم، املنزل الثاني، القرى السكنية، وغيرها   : تتضمن مجاالت اإلستثمار املستهدفة بعض مجاالت األخرى التي تشمل( 1)
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املفتاح

تقع قطعة األرض داخل بلدية خميس مشيط على طريق داخلي 

تحليل املوقعخميس مشيطنظرة على املوقع في بلدية 

 وتقع بالتحديد في الجزء التعتبر بلدية خميس مشيط : وصف البلدية
ً
في لكة مللمجنوبي الغربي العاصمة اإلدارية وتعتبر من أكبر مدن جنوب اململكة العربية السعودية مساحة وسكانا

.قلب منطقة عسير، وتعد رابع أكبر مركز تجاري على مستوى السعودية، وتتميز بمناخها املعتدل في الصيف وبكثيرة األمطار في فصل الشتاء

خميس مشيط( 235. )م–بطاقة الفرصة اإلستثمارية 

خصائص املوقع موقع األرض على الخارطة

حدود األرضطةأبرز املعالم املحيموقع األرض

متر مربع45,822 مساحة األرض

مرتفعة إمكانية الوصول 

مرتفعة الرؤية

املنطقة املحيطة تتكون من إستخدامات متنوعة ومتعددة 
القطاعات

األراض ي املجاورة

منتظم شكل األرض

60% نسبة البناء

2 عدد األدوار املسموحة
رمسافة إلى املطا

رابط املوقع:اإلحداثيات

N

اإلدارة العامة للجوازات خميس مشيط لألجانب

إدارة املرور قسم الرخص

مقر وزارة االسكان للتسويق

24 Km

:مالحظات
.ااملطور اتباع أنظمة البناء املحدثة عند صدوره/ تعمل الهيئة حالًيا على تطوير أنظمة البناء واملخطط الهيكلي للمنطقة ، وبالتالي يجب على املستثمر . مارسات املحلية املتعار  علهها في منطقة عسيراملعدد األدوار املسوح ونسبة البناء املوضحة أعاله تعتبر إسترشادية وعالية املستوى ومبنية على مناقشات مختلفة مع الهيئة باإلضافة إلى( 1)

https://goo.gl/maps/f8tQaXsaeGePUzdo9
https://goo.gl/maps/W5fh9Vfdz177QKks7
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ديثة من املتوقع أن يزداد الطلب على مساحات تجزئة ذو املواصفات الح▪
.التي تلبي تطلعات الساكن والزائر

رتفاع القدرة ال " املطاعم و الكافيات في اململكة نمو غير مسبوق نظراتشهد ▪
ة التي مع موجة املطاعم و املقاهي الحديث" الشرائية عند االسر و تماشيا

 تؤمن تجربة فردية متكاملة اضاف
ً
.الراقيةالى املأكوالت و املشروباتة

بالزا و مركز تجاري كبير وسط منطقة محط جذب تجاري يتكون املشروع من مجمع مطاعم 

األثر اإلقتصادي املتوقع

بنود إستثمارية متوقعة مرتبطة بالفرصةمحركات الطلب وإتجاهات السوق املستهدف
لية التكاليف الرأسما

اإلجمالية
معدل اإليراد 

السنوي 
معدل املصاريف 
يةالتشغيلية السنو 

مؤشرات إستثمارية متوقعة

ي املدينة من خالل التركيز يتضمن مكونات عقارية تهد  إلى تحسين جودة الحياة واملشهد الحضري فخميس مشيطتطوير مشروع إستثماري تجاري على أرض تابعة لبلدية تهد  الفرصة إلى : وصف الفرصة

.على تقديم خدمات متميزة تعزز تجربة األفراد واألسر في املجتمع املحلي والزوار

نتائج تحليل السوق 

خميس مشيط( 235. )م–بطاقة الفرصة اإلستثمارية 

مليون ريال 230
سعودي

مليون ريال 68
سعودي بالسنة

مليون ريال 7
سعودي بالسنة

خيار التطوير األمثل

توصيات املشروع

مكونات املشروع املقترح

مكون مساحة األرض لكل 

تجزئة

رابط املوقع:اإلحداثيات

(يرمركز تجاري كب)التجزئة 
مجمع مطاعم )التجزئة 

(  بالزا

50%50%

مجمع )التجزئة 
( مطاعم بالزا

مركز )التجزئة 
(تجاري كبير

/ (GLA)املساحة التأجيرية 
عدد الغرف

(BUA) مسطح البناء املكون 

متر مربع32,992 متر مربع41,239 (  مجمع مطاعم بالزا)التجزئة 

متر مربع41,239 متر مربع41,239 (مركز تجاري كبير)التجزئة 

املساهمة اإلقتصادية املتوقعة املرتبطة بالفرصة خالل مرحلة التطوير
                      
                     

التوطينإجمالي التوظيفطيالناتج املحلي غير النف

مليون ريال 380
وظائف73وظيفة 665سعودي

ستثمرون لدى املؤشرات أعاله دالالت مرتبطة بأهدا  إستراتيجية خاصة باملسؤولية املجتمعية املؤسسية التي عادة ما يعتمدها امل( 1: )مالحظات
ضمن استراتيجياتهم في مجال التطوير العقاري والسياحي 

وامل مرتبطة ال ينطبق تقدير املساهمة اإلقتصادية املتوقعة من الناتج املحلي غير النفطي على مرحلة التشغيل حيث يعتمد ذلك على عدة ع( 2)
احة املؤجرة كما أن تقدير عدد الوظائف خالل مرحلة التشغيل يمكن أن يتم من عدد فرص العمل حسب املس. بنشاطات املستأجرين واإليرادات وغيرها

 لطبيعة التحليل اإلسترشادية
ً
وموظفي املشاريع وعقود التشغيل والتي لم يتم احتسابها نظرا

مثال توضيحي إلرتفاع وشكل وحجم التطوير املقترح

https://goo.gl/maps/f8tQaXsaeGePUzdo9
https://goo.gl/maps/W5fh9Vfdz177QKks7
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خميس مشيط( 235. )م–بطاقة الفرصة اإلستثمارية 

بالزا و مركز تجاري كبير وسط منطقة محط جذب تجاري يتكون املشروع من مجمع مطاعم 
رابط املوقع:اإلحداثيات

 مركز تجاري كبير فكرة املشروع هو تشييد ▪
ً
ساحات بحديث يهد  الى تعزيز املنطقة التجارية و مدعوما

.مطاعم و مقاهي حديثة

.ليس فقط للمنطقة املجاورة ال بل قيمة مضافة ملنطقة عسيرميزة خاصة سو  يمنح املشروع ▪

 ما▪
ً
ي تحسين األثر لكن من املتوقع أن يساهم هذا املشروع ف. تعتبر فرص العمل في املنطقة املجاورة ضعيفة نوعا

.منها للسعوديين73فرصة عمل 665اإلقتصادي في البلدية مما سيخلق ما يقارب من 

القيمة املضافة من الفرصة

/ أمانة منطقة عسير 
مالك األرض

/  املستثمر الرئيس ي 
املطور املتخصص

/  قطعة األرض املطورة 
املشروع

عقد إيجار أرض إستثمارية

دحق إنتفاع باألرض لفترة العق

دفعة إيجارية ثابتة

تكاليف التطوير 
والتشغيل

اإليرادات

                   
                     

تصاميم مبدئية إسترشادية

هيكل الصفقة

:مالحظات
(سنة للتشغيل 25+ سنوات للتطوير 3)سنة 28تم افتراض مدة عقد تأجير أرض البلدية من قبل األمانة للمستثمر تعادل ( 1)
يمكن للمستثمر تأهيل وتعيين املشغلين املطلوبين حسب الفرصة ذات الصلة( 2)
املؤشرات الواردة في البطاقة مبنية على إفتراضات علمية وتعتبر توقعات إسترشادية( 3)

https://goo.gl/maps/f8tQaXsaeGePUzdo9
https://goo.gl/maps/W5fh9Vfdz177QKks7
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خميس مشيط( 235. )م–بطاقة الفرصة اإلستثمارية 

نلخص األدوار الرئيسية لألطراف ذات العالقة في اململكة ومنطقة عسير على وجه الخصوص

ي تعزيز اإلستدامة املالية ف•
املنطقة عن طريق تمكين 
ة وطرح املشاريع اإلستثماري

ع على منصة فرص واملوائمة م
الئحة التصرف بالعقارات 

البلدية 
تحسين املشهد الحضري •

واملرافق العامة ووإصدار 
التراخيص ووقاية الصحة 
ع البيئية العامة وأسواق النف

العام والخدمات البلدية 
األخرى في املنطقة

ار هي بوابة اإلستثم•
البلدي املعتمدة 

لدى األمانات لطرح 
ية الفرص اإلستثمار 
ةعلى مستوى اململك

إستثمر في •
هي : السعودية

ة املنصة التسويقي
الرسمية الوطنية 

املعتمدة لدى وزارة 
اإلستثمار الداعمة 
إلستقطاب قطاع 
األستثمار واألعمال

ةالعاملي إلى اململك

ات التي تجعلها تنظيم املنظومة السياحية في اململكة العربية السعودية ومّدها باملقوم•
مهًدا ومحفًزا للفرص املستدامة

لكة هو الصندوق املعتمد لدى وزارة السياحة لتمكين القطاع السياحي في املم•
ة في هذا بالحلول التمويلية الالزمة وجذب االستثمارات السياحية وتحفيز التنمي

ة مميزةالقطاع للحصول على مشاريع أكثر ربحية ينتج عنها تطوير وجهات سياحي

الفعال تحقيق التنمية اإلقليمية املتكاملة وضمان التنسيق•
اريع بين الجهات اإلنمائية الفاعلة وتنسيق عالي الجودة ملش

إلستثمارالبنية التحتية الرئيسية في املنطقة وتحفيز ودعم ا

أطراف داعمةياملنسق واملمكن الرئيس 

رعاية منتدى اإلستثمار في•
عسير 

تقوم الوزارة بتقديم دراسات•
عن وضع السوق املحلي 
ومختلف القطاعات فيه 
باالعتماد على الخطط 

الحكومية وذلك للشركات 
و الراغبة في الدخول ألول مرة أ

ها من تفكر بالتوسع في عمل
ار تعمل وزارة االستثم. الحالي

مع الجهات الحكومية لخلق 
وتطوير وتسويق الفرص 

التجارية
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خميس مشيط( 235. )م–بطاقة الفرصة اإلستثمارية 

خارطة طريق الفرص بعد تجهيز الحقائب اإلستثمارية

ةخارطة طريق الفرص بعد تجهيز الحقائب اإلستثماري

فتح املظاريف وتقييم العطاءات

%(  70)فتح املظاريف وإجراء تقييم فني 
للعطاءات وفق املعايير %( 30)ومالي 

املعتمدة من قبل أمانة منطقة عسير

اإلطالع على منصة فرص

ات اإلطالع على الكراسات وبطاق
الفرص من قبل أمانة منطقة 
عسير على منصة فرص وشراء 

الطرح املرغوب

ير اإلعالن عن الفرص ضمن منتدى اإلستثمار في عس

نطقة عسير إنعقاد منتدى اإلستثمار في عسير برعاية هيئة تطوير م
ء بالشراكة مع أمانة منطقة عسير وبدء إستالم خطابات إبدا

الرغبة من قبل املستثمرين املحتملين

إستالم العطاءات 

ية إستالم العطاءات الفنية واملال
رص من املستثمرين الراغبين بالف

يوم من تاريخ 30اإلستثمارية خالل 

راإلعالن من قبل أمانة منطقة عسي

طلب تراخيص البناء من البلدية

يقوم املستثمر بتصفح منصة بلدي وطلب
تراخيص البناء والدفاع املدني والتجهيز 

إلطالق أعمال التطوير وما يلزمها

التفاوض واإلغالق

سية التفاوض مع املستثمرين املقترحين وتر 
ائزين الفرص اإلستثمارية على املستثمرين الف

يروتوقيع إتفاقية التأجير مع أمانة منطقة عس

طلب تراخيص التشغيل من البلدية

يل يقوم املستثمر بطلب تراخيص التشغ

ةالالزمة عبر منصة بلدي واإلدارات املعني
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نلخص مواصفات تجارية إسترشادية محتملة التي من املتوقع أن تشملها كراسة الشروط واملواصفات
خميس مشيط( 235. )م–بطاقة الفرصة اإلستثمارية 

ي البلدية ، للمساهمة في تحسين عام في تطوير الفرص االستثمارية على أراض الفيما يلي مجموعة إسترشادية من املواصفات واملتطلبات التجارية املطلوبة من املستثمرين املحتملين الذين يرغبون في الشراكة مع القطاع▪
.املشهد الحضري وجودة الحياة في منطقة عسير

.يمكن أن ينطبق ما يلي على القطاعات العقارية املختلفة كالضيافة ، والتجزئة ، والترفيه ، والسياحة اإلستشفائية ، إلخ▪

يجب أن تستقطب مشاريع الضيافة والسياحة ✓
ملية ، أو اإلستشفائية مشغلين للعالمات التجارية العا

محلية ذات سمعة وكفاءة جيدة

ترفيه يجب أن تكون حقوق االمتياز لقطاع التجزئة وال✓
تماش ى من العالمات التجارية العاملية واملعروفة التي ت

دةمع الثقافة املحلية، أو املحلية ذات السمعة الجي

ى يجب أن يلتزم املستثمرون املحتملون على أعل✓
يمية املواصفات الفنية والتجارية واملالية والتصم
املفصلة التي ستشملها في كراسة الشروط 

واملواصفات

ت يفضل أن يكون املستثمرون الراغبون قادرين على إثبا✓
خبراتهم املرتبطة بتنفيذ مشاريع مماثلة

لعامليةيجب توضيح الخبرات للمشاريع املحلية واإلقليمية وا✓

من إتباع كود البناء السعودي ، وأنظمة البناء املعتمدة✓
لي واملخطط الهيك،قبل األمانة وهيئة تطوير املنطقة

Aseerاملقترح لعسير ،  Contextual Architecture 
Guidelinesية، وغيرها إلى جانب أفضل املمارسات العامل

ةاتباع مواصفات ومتطلبات األمن والسالمة املطلوب✓

:مالحظات
.ملواصفات ، بما في ذلك املواصفات التجارية والفنية والتنظيمية واملالية وأية مواصفات أخرى وامن املتوقع أن تقوم األمانة واألطرا  املعنية اآلخرون بعرض املواصفات التفصيلية املطلوبة من املستثمرين الراغبين ضمن كراسة الشروط. تعتبر املواصفات أعاله مواصفات إسترشادية عالية املستوى ، وال ينبغي اعتبارها قائمة شاملة بل موجزة يجب أن تخضع ملزيد من التحليل( 1)

02

01

03

04

أنظمة البناء

العالمات التجارية

مواصفات أخرى 

سجل الخبرات



:لألسئلة واإلستفسارات

أمانة منطقة عسير –وكالة اإلستثمارات وتنمية اإليرادات 
Marketing: info@ars.gov.sa

Phone: 290008009
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mailto:info@ars.gov.sa

