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 الموقع 

 /2019/ العقار رقم    – السويداء
   1/5 العقارية المنطقة 

 دونم 66 مساحة الغربية شهبا

 تفاصيل الفرصة 

 مدينة في  المحبة قلعة موقع استثمار
 وفق  أفراح وصاالت   كمطعم  شهبا 
 BOT نظام 

 ميزات الموقع 

 مسافة عنه ويبعد السويداء دمشق  اوتوستراد  من بالقرب التل  موقع ويقع  بركانية تلة هو الموقع •
 . الغرارة   وتل شيحان تل /  البركانية تاللها على أيضا   ويطل  م 500 

 لععععدم  بحاجععععة ولععععي  واحععععد عقععععار علععععى ويمتععععد للتسععععليم  وجععععاه  اإلشععععغاالت مععععن خععععالي الموقععععع •
 .القيد  إخراج  حسب

 .الموقع  أرض طبيعة  يوضح  مختص  هندسي  مكتب من تربة  ميكانيك  تقرير  وجود •
 الموقع  استثمار على تؤثر  أخرى   لجهات  الموقع على  مترتبة مالية ذمم اية يوجد  ال •

 مبررات الفرصة

 .مرتفع  محلي  طلب •
 .للمشروع متوقعة مرتفعة  عوائد •
 .مكملة مشاريع  وجود •
 .األولية  المواد  مصادر من  القرب •
 .التسويق مراك  من  القرب •
 .متوفرة   استثنائية  موارد •
 . عمل فرص تأمين •



 2الصفحة 

 

الحوافز  

 والتسهيالت 

 حاصل على الموافقات المبدئية. .1
 سنة. 30حجز العقار لمدة   .2
مخددددددن مدددددك راحيدددددة الشبكةدددددا  كمدددددكمخد  مدددددخةة لكايدددددة لشنددددد    دددددك مخددددددن مدددددك راحيدددددة البدددددام   .3

 كالمياه كالصكف الصحي.
كةموجدددددد  عقددددددد  20/1/1998مددددددار    110البنددددددا  ممدددددداش كفددددددة رقصددددددة   دددددداشة سددددددياحية ر دددددد   .4

لسددددد د حمدددددد  دددددار  كمجلددددد  مدقندددددة  دددددبخا كمددددد  فسددددد  العقدددددد  موجددددد   دددددكار السددددد د محددددداف  بددددد ك ا
   10/2/2000مار     64السو دا  ر    

 .مخطد عقاري مصدق لشامل العقار .5
 لي   حاجة  لى  كار اللجنة الدائمة للسياحة كور  شاقل التنظي . .6
مدددددل القلعدددددة  لمخططدددددات البندسدددددية المعتمددددددة الخاصدددددة بتصدددددمي  بندددددا  المطعددددد  الممددددداش علدددددى ا .7

 .كامل المخططات المعمار ة
 1985/ لعددددددان 186الم دددددزات كااع ددددددا ات كالتسددددددب فت المنصدددددو/ عل بددددددا فددددددي القدددددكار ر دددددد  / .8

كمعليمامدددددددد  التن  يالددددددددة كمعدقفمددددددددد  كالدددددددد  حسددددددددد  حاجددددددددة الممدددددددددكك  كةموافقددددددددة ك ارة السدددددددددياحة 
 كحس  رو  المنمأة كسو تبا.

الصدددددددداشرة عدددددددك المجلدددددددد  ا علدددددددى للسددددددددياحة السدددددددت  د الممدددددددكك  مددددددددك  حةدددددددان كافددددددددة القدددددددكارات  .9
 .كمعدقفمبا فيما الخص المنمآت السياحية كال  حس  رو  المنمأة كسو تبا

  كارات المجل  ا على للسياحة اات الصلة. •
  حةان القارون المدري كمعدقفم . •
 كمعليمام  التن  يالة. 2002/ لعان  50 ارون الب ئة ر  / •
 الصاشر عك المجل  ا على للسياحة 2005/ لعان 109 حةان القكار / -
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