
 تلفريك  مشروع 

 

 الموقع 

 حوران   أم  -السويداء
 الجبل  ظهر منطقة من/4090: /رقم  العقارين
 ، 2م  29000 بمساحة/  7/  العقارية
   الجبل ظهر منطقة  من /4123/رقم والعقار
 2م  288000  بمساحة/ 7/ العقارية  المنطقة

 دونم/ 71/  فقط تخصيص المطلوب 

 تفاصيل الفرصة 
 التابعة  حوران أم أرض على سياحي تلفريك إقامة

 BOT نظام  وفق السويداء   مدينة لمجلس

 ميزات الموقع 
.  سالة -الجبل   ظهر -السويداء  عام  طريق وعلى السويداء مدينة من الشرق   إلى  حوران أم  أرض  تقع

 كم/17/ حوالي المدينة  مركز من مسافة وعلى

 مبررات الفرصة

 .وعالميمرتفع  محلي  طلب •
 .للسكان  متوقع نمو •
 .للمشروع متوقعة مرتفعة  عوائد •
 .مكملة مشاريع  وجود •
 متوفرة استثنائية موارد •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 .حجز العقار لمدة  99 سنة .1
 .حاصل على الموافقات المبدئية .2
 .تقديم التراخيص الالزمة .3
مخددددددن مدددددك راحيدددددة الشبرةدددددا  كمدددددرتخد  مدددددخةة لرايدددددة لشنددددد    دددددر مخددددددن مدددددك راحيدددددة البدددددات   .4

 .كالمياه  كالصرف الصحي
يوجددددددددمخيد عقدددددددارل يبددددددد ك الجدددددددز  المقتدددددددر  تخصيصددددددد  للمدير دددددددة  كمخيدددددددد رةدددددددد لر دددددددي  .5

 .مصدق مك الخدمات الفنية
العقدددددددار يقدددددددا خدددددددار  المخيدددددددد التن يمدددددددي – حسدددددددم لتدددددددال مجلددددددد  مديندددددددة السدددددددو دا  ر دددددددم  .6

تددددددددار   20/3/2006  ك نيبددددددددر عليدددددددد   ددددددددرك  القددددددددرار 198 حسددددددددم تقر ددددددددر  ائددددددددرة  6632
التدددددرخيص  مدير دددددة سدددددياحة السدددددو دا  كحسدددددم لتدددددال الخددددددمات الددددد ل يبددددد ك    العقدددددار يقدددددا 

 .خار  حرمات الموا ا األثر ة كالعسةر ة كال يوجد منا بنا  ألل جبة لارت



 2الصفحة 

 

الم دددددزات كااعفدددددا ات كالتسدددددب الت المنصدددددوم عل بدددددا فدددددي القدددددرار ر دددددم /186/ لعدددددان 1985  .7
كتعليماتدددددددد  التنف  يددددددددة كتعديالتدددددددد  كولدددددددد  حسددددددددم حاجددددددددة الممددددددددرك  كةموافقدددددددد ة كزارة السددددددددياحة 

 .كحسم رو  المنمأة كسو تبا
يسدددددددتف د الممدددددددرك  مدددددددك  حةدددددددان لافدددددددة القدددددددرارات الصدددددددا رة عدددددددك المجلددددددد  األعلدددددددى للسدددددددياحة  .8

 :كتعديالتبا فيما يخص المنمآت السياحية كول  حسم رو  المنمأة كسو تبا
 /المرسون التمر عي ر م/23 -
  رار ر م  2591 تار    28/12/2009 -
  رار  ر م/244/ تار    8/9/2008 -
  المرسون  23لعان  2010 الخام  ممار ا التلفر   -
  رار ر م /2307/ تار    11/6/2018 -
  رار ر م/187/ تار    4/6/2007 -
  حةان  رار المجل  األعلى للسياحة ر م/ 198/ لعان 1987  -
 

مدة تأسيس  

 المشروع 
 سنتا   

 الجهة المسؤولة  

 ه ئة االستثمار السور ة 
 هاتف :4412684 11 00963 فاكس :4412684 11 00963
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