
 البالطة  سهوة –  العز طلة  مطعم موقع  استثمار 

 

 الموقع 

 المنطقة( 265)  العقار رقم  – السويداء
 22/2بالطة  سهوة   العقارية

 2م 4500 المساحة 

 تفاصيل الفرصة 

  العز  طلة مطعم  موقع استثمار
   وفق بالطة  سهوة بلدة  في( كمطعم )

 BOT نظام 

 ميزات الموقع 

على الواجهة الجنوبية للقرية يرتفع  تقع في سفح تل المقبية في سهوة بالطة وهو تل صخري  يطل 
م عن سطح البحر يمر في أسفل التل مجرى مائي رئيسي يغذي  1150م و150عن سطح األرض 

م ويطل المشروع من جهة الغرب على القرى المجاورة والسهول ومن 10السد ويتخلله شالل بارتفاع 
 الشرق على سلسلة تالل تحوي غابة سنديان رائعة المنظر 

 مبررات الفرصة

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

الحوافز  

 والتسهيالت 

 سنوات. 10حجز العقار لمدة   .1
 حاصل على الموافقات المبدئية. .2
 الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.مخدم من ناحية   .3
 موافقة الجهة المالكة على عرض الموقع .4
 مباشرة.الربط الطرقي محقق حتى الموقع   .5
 التنظيم.العقار يقع خارج المخطط التنظيمي ضمن حرم .6
 مصدقمخطط عقاري   .7
 (1رقم   وثيقة)للتسليم  خالي من اإلشغاالت جاهز   الموقع .8
/ وعلاااااى مسااااادولوتها بعااااادم وجاااااوب أياااااة  مااااام مالياااااة مترتباااااة  بياااااان مااااان الجهاااااة المالكاااااة للموقاااااع .9

 على استثمار الموقع



 2الصفحة 

 

/ لعااااااااام 186المواااااااازات واإلعفاااااااااءات والتسااااااااهوالت المنصااااااااو  علوهااااااااا فااااااااي القاااااااارار رقاااااااام / .10
وتعليماتااااااااااه التنفوذيااااااااااة وتعديالتااااااااااه و لاااااااااا  حساااااااااا  حاجااااااااااة المشااااااااااروع وبموافقااااااااااة و ارة  1985

 السياحة وحس  نوع المنشأة وسويتها.
المشااااااروع ماااااان أحرااااااام دافااااااة القاااااارارات الصااااااابرة عاااااان المجلاااااا  األعلااااااى للسااااااياحة يسااااااتفود  .11

 .وتعديالتها فيما يخص المنشآت السياحية و ل  حس  نوع المنشأة وسويتها
 وتعديالته. 1949أحرام القانون المدني لعام   •
 وتعليماته التنفوذية. 2002/ لعام  50قانون البوئة رقم / •
 .2001لعام /  65القانون رقم / •
 .2010/ لعام  17أحرام قانون العمل رقم / •
 الصلة.قرارات المجل  األعلى للسياحة  ات   •
 األشرال.ال تنقل  العالقة مع المستثمر إلى عالقة إيجارية بأي شرل من  •
 1958/ لعام  106القرار الصابر بالقانون / •

مدة تأسيس  

 المشروع 
 سنة واحدة 

 الجهة المسؤولة  

 هوئة االستثمار السورية 
 هاتف :4412684 11 00963 فاكس :4412684 11 00963

syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  


