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 السويداء  العقارية  المنطقة  751 العقار رقم   – السويداء

 / 7/  الجبل ظهر 

 تفاصيل الفرصة 
 وفق  جبلية  كشاليهات  قرماطة قصور موقع استثمار

 BOT نظام 

 ميزات الموقع 

 –  الجبل  ظهر – السويداء)  العام  الطريق على  يقع •
 . تقريبا   م 20 عنه ويبعد ( سالة  قرية 

 المحاذي  بالوادي تمر زراعية  معبدة بطريق  به تتصل •
 المذكور   للموقع 

 مبررات الفرصة

 .للمشروع متوقعة مرتفعة  عوائد •
 .مكملة مشاريع  وجود •
 .متوفرة   استثنائية  موارد •
 عمل فرص تأمين •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 حاصل على الموافقات المبدئية. .1
 سنة. 45حجز العقار لمدة   .2
ناحيدددددددة اللكنهدددددددام للندددددددل اتدددددددن مخدددددددد  مددددددد  ناحيدددددددة الكدددددددا    الميدددددددا   ال دددددددن  مخدددددددد  مددددددد   .3

 ال حي.
 ددددددار    200موافقددددددة الجكددددددة الماللددددددة علددددددى عددددددن  المو دددددد   مو دددددد   ددددددنار  خ ددددددي  ر دددددد   .4

22/5/2005 
   5/1/2005/ت14مخطط عقاري م دق ر   / .5
 م دق  –مخطط مو   عا  يبت  الجزم الذي     خ ي ل للمدين ة   .6
لددددديج  حا دددددة لددددددم  العقدددددارات  متدددددد  للتسدددددلي  المو ددددد االت  دددددا ز المو ددددد  مدددددالي مددددد  ا  ددددد  .7

 .على عقار  احد
بيددددداا مددددد  الجكدددددة الماللدددددة للمو ددددد  /  علدددددى مسدددددت لتتكا  عدددددد    دددددو    دددددة  مددددد  ماليدددددة متن  دددددة  .8

 لجكات  منى  تثن على استثمار المو   مخ   لوزارة السياحة  
السدددددددو دام ر ددددددد   حسددددددد  لتدددددددا  مجلدددددددج مديندددددددة –العقدددددددار  قددددددد  مدددددددار  المخطدددددددط التن يمدددددددي  .9

حسدددددددد   قن ددددددددن  ائددددددددنة  198  نطبددددددددر عليددددددددل  ددددددددن   القددددددددنار ، 20/3/2006 ددددددددار    6632
التدددددنمي   مدين دددددة سدددددياحة السدددددو دام  حسددددد  لتدددددا  الخددددددمات الدددددذي يبدددددت   ا العقدددددار  قددددد  

 .مار  حنمات الموا   األثن ة  العسكن ة  ال يو د من  بنام ألي  كة لانت



 2الصفحة 

 

/ لعدددددددا  186 دددددددو  علتكدددددددا فدددددددي القدددددددنار ر ددددددد  /المتدددددددزات  ا عادددددددامات  التسدددددددكت ت المن .10
  عليما دددددددددل التناتذ دددددددددة   عدي  دددددددددل   لددددددددد  حسددددددددد  حا دددددددددة الم دددددددددن    هموافقدددددددددة  زارة  1985

 السياحة  حس  نو  المن أة  سو تكا.
 سددددددتاتد الم ددددددن   مدددددد   حكددددددا  لافددددددة القددددددنارات ال ددددددا رة عدددددد  المجلددددددج األعلددددددى للسددددددياحة  .11

 :  ل  حس  نو  المن أة  سو تكا  عدي  كا فيما  خ  المن آت السياحية  
 /23المنسو  الت ن عي ر  / -
 28/12/2009 ار     2591 نار ر     -
 8/9/2008/  ار    244 نار ر  / -
 الخا   م ار   التلان     2010لعا   23المنسو    -
 11/6/2018/  ار    2307 نار ر   / -
 4/6/2007/  ار    187 نار ر  / -
 1987/ لعا  198 /  حكا   نار المجلج األعلى للسياحة ر    -
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