
 

 
 المواقع االستثمارية التي تم عرضها ضمن ملتقى سوق االستثمار السياحي الثامن               

 اسم الموقع  الرقم المحافظة
مساحة 

 الموقع
 البرنامج االستثماري المقترح للموقع الجهة المالكة

مدة 

 االستثمار

مدة 

 التنفيذ

نظام وبدل 

 االستثمار

 1 دمشق

ع  موقع مشرو
 فندق اجلالء

العقار ) :جزء من
و  -3535رقم 

العقار رقم 
3535) 

 3م 3333
 تقريبا  

االحتاد الرياضي 
 العام

-533جنوم مع متمماته بسعة تتراوح بني / 3هدم مبنى الفندق احلالي وإشادة فندق من سوية  -
 /سرير .533

ح              / جنوم ومطعم وجبات سريعة وكافتيريا وتيراسات صيفية بسعة تتراو5مطعم من سوية / -
 / كرسي .033-333بني  /

 شخص على األقل مع خدمة رجال أعمال . 333صالة متعددة االستعماالت سعة  -

كرة سلة ( وصاالت لأللعاب والنشاطات الرياضية والترفيهية  -مسبح ومالعب رياضية ) تنس -
 بولينغ ( وألعاب كهربائية والكترونية متنوعة . –) سينما 

 من املساحة الطابقية ومبا يتوافق مع القرار  %33مكاتب جتارية وفعاليات جتارية على أال تتجاوز  -
 . 3330/ لعام 332/

 حدائق ومواقف سيارات  –فعاليات ترفيهية وخدمية  -

 سنة 53
5 

 سنوات

B.O.T 
نسبة 
 مئوية

 3 دمشق

ع  موقع مشرو
 مطعم ميسلون

 - /310/العقار
 قيمرية
 

 3م 265
الشركة 
العامة 

 للمطاحن 

 333-333/ جنوم مع مقهى شعبي وبعدد كراسي )5ترميم وتأهيل املطحنة كمطعم سوية /
 سنة 13 كرسي ( مع إمكانية تخصيص حيز وجزء لعرض آالت الطحن املوجودة في املطحنة

35 
 شهر

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 ثابت متزايد

ريف 
 5 دمشق

رقم  عقارموقع ال
/ ضاحية 2/

 قدسيا
 وزارة السياحة 3م 360333

 تتوزع املساحات األرضية تبعا  لالستخدام كما يلي: جنوم/ 5مجمع سياحي /

 ( .3م0233فندق وخدمات سياحية وترفيهية وجتارية وثقافية ) 53%

 ( .3م3133شقق سياحية قابلة لإلفراز مخدمة فندقيا  ) –مقاسم مباني  53%

 ( .3م3333إدارية وخدمية عامة )طرق مساحات مفتوحة وخضراء ومرافق  33%

 ( .3م3633خدمات جتارية ومكاتب ) 13%

 ( .3م1533ز تدريب فندقي وسياحي )مرك 3%

 5 سنة 53
 سنوات

تأسيس 
شركة 
 مشتركة



ريف 
/ معبر 1املوقع / 5 دمشق

املديرية العامة  3م 333 جديدة يابوس ا
 للجمارك

 كرسي. 133يزيد عن مطعم وجبات سريعة )سوية جنمتني( بعدد كراسي ال  -

 أماكن لبيع وتقدمي املشروبات الساخنة والباردة واحللويات. –

 خدمات متممة .  -
 سنوات 3

سنة 
 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 ثابت متزايد

ريف 
/ معبر 3املوقع / 3 دمشق

املديرية العامة  3م 333 جديدة يابوس 
 للجمارك

 كرسي. 133ال  يزيد عن مطعم وجبات سريعة )سوية جنمتني( بعدد كراسي  -

 أماكن لبيع وتقدمي املشروبات الساخنة والباردة واحللويات . –

 خدمات متممة   -
 سنوات 3

سنة 
 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو

 ثابت متزايد

ريف 
/ معبر 5املوقع / 6 دمشق

املديرية العامة  3م 133 جديدة يابوس
 للجمارك

 كرسي. 03مطعم وجبات سريعة )سوية جنمتني( بعدد كراسي ال  يزيد عن  -

 أماكن لبيع وتقدمي املشروبات الساخنة والباردة واحللويات . –

 خدمات متممة   -
 سنوات 3

سنة 
 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 ثابت متزايد

ريف 
/ معبر 5املوقع / 0 دمشق

املديرية العامة  3م 333 جديدة يابوس 
 للجمارك

 كرسي. 133مطعم وجبات سريعة )سوية جنمتني( بعدد كراسي ال  يزيد عن  -

 أماكن لبيع وتقدمي املشروبات الساخنة والباردة واحللويات . –

 خدمات متممة   -
 سنوات 3

سنة 
 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 متزايد

 2 الالذقية

فندق طلة 
الكورنيش العقار 

الكورنيش  3550
 اجلنوبي

 3م 6033

القيادة القطرية 
حلزب البعث 
العربي 
 االشتراكي

 سرير مع متمماته الترفيهية و اخلدمية . 133ال تقل عن بسعة جنوم 5فندق من سوية  -

 شخص  533ثالثة نقاط إطعام على األقل مبا يشمل قاعة متعددة االستعماالت بسعة حوالي  -

 . 3330/ لعام 332/ لى للسياحة رقماجمللس األع فعاليات جتارية وفق النسب احملددة بقرار -
 12 سنة 33

 شهر

B.O.T 
نسبة 
 مئوية

 3 الالذقية

فندق النورس على 
جزء العقار رقم 

/ من منطقة 5530/
 دمسرخو

مجلس مدينة  3م 11333
 الالذقية

 غرفة حد أدنى ومتمماتها  133جنوم عدد الغرف 5فندق سياحي  -

 وكافتيريات ...( .مطاعم  –كتل متممة ) شاليهات طابقية  -

 فعاليات سياحية وترفيهية وجتارية متممة وفق رؤية املستثمر  . - 

ميكن إضافة مرسى للقوارب  –برك سباحة للصغار والكبار–حدائق ومالعب ومواقف سيارات  -
 واجلت سكي 

 اإلبقاء على الشاطئ مفتوحا  للعموم وفق شروط معتمدة من املستثمر واإلدارة  -

 5 سنة 53
 واتسن

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 متزايد



 13 الالذقية
ع أحالم  مشرو

مقابل  -الصيف 
 سكن الصيادين

مجلس مدينة  3م 2233
 الالذقية

شقة / مع  133- 03مجمع وحدات اصطياف وإشتاء يحتوي على شقق سياحية صغيرة عدد  /
 صالة متعددة االستخدام ..( .  –برك سباحة  –فعاليات ترفيهية مشتركة )مالعب رياضية 

مواقف سيارات حتت األرض على كامل  –مواقف سيارات سطحية  –حدائق  –مركز صحي 
 املساحة .

/: يشتمل على 332مركز جتاري وفق نسب املساحات احملددة بقرار اجمللس األعلى للسياحة رقم / 
مركز صرافة  –مثل : صيدلية  وفعاليات أخرى–صاالت بيع  –مستودعات  –مكاتب  –محالت جتارية 

  فعاليات جتارية ترفيهية يراها العارض ضرورية –مواقف سيارات حتت األرض على كامل املساحة  –

 5 سنة 53
 سنوات

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 متزايد

 11 الالذقية

فندق موقع 
–الوردة الذهبية 

العقار رقم جزء 
منطقة  333

 دمسرخو

مجلس مدينة  3م 633
 الالذقية

 . سرير/ 113-33/ثالث جنوم بعدد أسرة إقامة فندق 

 / كرسي .133تراس في السطح األخير بعدد كراسي /

الصااادر عن اجمللس األعلى  3330/ لعام 332في الطاابق األول وفق القرار رقم /محالت جتاارياة 

 فعاليات سياحية وترفيهية متممة .وللسياحة 

 5 سنة 53
 سنوات

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 متزايد

 13 الالذقية
 152العقار  

كسب  منطقة
 ثانية العقاريةال

مديرية أوقاف  3م 1653
 الالذقية

 وكافتريا مطاعم –سرير  133-133بطاقة استيعابية جنوم  5 ذو طابع بيئي جبلي فندق إقامة
 5 سنة 33 متممة وجتاريةوخدمية وفعاليات ترفيهية 

 سنوات

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 متزايد

 15 الالذقية

فندق برج 
السالم على 

/ 052العقار /
 القلعة

مديرية أوقاف  3م 3233
 الالذقية

بعدد أسرة يتراوح بني  تأهيل وتوظيف الكتلة املبنية على الهيكل كفندق من سوية ثالث جنوم
 32 سنة 33 متممة وجتاريةوخدمية وفعاليات ترفيهية مطاعم مع كافتريا  –سرير  03-133

 شهر

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 متزايد

 15 الالذقية

فندق النجوم 
الطابق الثاني 
من املبنى 
التجاري 
-663العقارين / 

/صليب  666
 جبلة         

مجلس مدينة  3م 1233
 جبلة

غرفة / و ملحقاته من مكونات جتارية وترفيهية  53-53فندق مستوى /جنمتان / بعدد غرف 
سنة  سنة 33 متممة

 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 متزايد

 13 الالذقية

مطعم طلة 
جبلة الطابق 

الثالث من املبنى 
التجاري 

مجلس مدينة  3م 633
سنة  سنة 33 كرسي 353بعدد كراسي  مطعم من مستوى جنمتان جبلة

 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 متزايد



-663العقارين / 
/صليب  666

 جبلة          

ع 16 الالذقية مسبح  مشرو
مدينة مجلس  3م 6333 /1الشعب رقم /

 الالذقية

جتهيز شاطئ املوقع بشكل مناسب للسباحة واالرتياد من رواد السباحة الشاطئية ومبا يؤمن  -
 شاطئ رملي متجانس تتحقق فيه السالمة والسباحة بشكل مريح وآمن.

كرسي  133مطعم ومطعم وجبات سريعة +مقهى + تيراس صيفي بعدد إجمالي اليقل عن  -
 / جنمة.3كرسي سوية /133عن  واليزيد

 –برك سباحة لألطفال  –مالعب رياضية  –..( -مظالت  –مشالح  –خدمات شاطئية )أدواش -
 مساحات خضراء  . –مواقف سيارات  -منطقة ألعاب مائية 

 للكبني الواحد . 3/ م2/ مبساحة حوالي  /53كبائن خشبية عدد / -

 .3م 333كشاك جتارية مبساحة ال تزيد عن  -

 الشاطئ مفتوح للعموم . -

 سنة 13
سنة 
 واحدة

 

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 ثابت متزايد

ع  10 الالذقية مسبح مشرو
مجلس مدينة  3م 5333 /3الشعب رقم /

 الالذقية

جتهيز شاطئ املوقع بشكل مناسب للسباحة واالرتياد من رواد السباحة الشاطئية ومبا يؤمن 
 والسباحة بشكل مريح وآمن.شاطئ رملي متجانس تتحقق فيه السالمة 

 /  كرسي .333/ جنمة سعة ال تقل عن /3مطعم سوية /

 /  كرسي.333/ جنمة  و بسعة ال تقل عن /3مطعم صيفي بسوية /

مواقف  –برك سباحة لألطفال  –مالعب رياضية  –خدمات شاطئية )أدواش , مشالح ,مظالت,...( 
 مساحات خضراء  . –سيارات 

 للكبني الواحد . 3/ م6مبساحة حوالي  / /53كبائن خشبية عدد /

 الشاطئ مفتوح للعموم .

 3م 03ميكن إقامة أكشاك جتارية ومباني خدمات شاطئية مبساحة ال تزيد عن 

سنة  سنة 13
 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 ثابت متزايد

ع 12 الالذقية مسبح  مشرو
مجلس مدينة  3م 5333 /5الشعب رقم /

 الالذقية

املوقع بشكل مناسب للسباحة واالرتياد من رواد السباحة الشاطئية ومبا يؤمن جتهيز شاطئ  -

 شاطئ رملي متجانس تتحقق فيه السالمة والسباحة بشكل مريح وآمن.

 /  كرسي .103/ جنمة  سعة ال تقل عن /3مطعم سوية /

 /  كرسي.103/ جنمة  و بسعة ال تقل عن /3مطعم صيفي بسوية /

سنة  سنة 13
 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 ثابت متزايد



 –برك سباحة لألطفال  –مالعب رياضية  –..( -مظالت  –مشالح  –خدمات شاطئية )أدواش

 مساحات خضراء  . –مواقف سيارات 

 للكبني الواحد . 3/ م6/ مبساحة حوالي  /53كبائن خشبية عدد /

 الشاطئ مفتوح للعموم .

 3م 03ميكن إقامة أكشاك جتارية ومباني خدمات شاطئية مبساحة ال تزيد عن 

ع 13 الالذقية مسبح  مشرو
مجلس مدينة  3م 3333 /5الشعب رقم /

 الالذقية

جتهيز شاطئ املوقع بشكل مناسب للسباحة واالرتياد من رواد السباحة الشاطئية ومبا يؤمن  -

 شاطئ رملي متجانس تتحقق فيه السالمة والسباحة بشكل مريح وآمن.

 /  كرسي .133جنمة  سعة ال تقل عن // 3مطعم سوية / -

 /  كرسي.133/ جنمة  و بسعة ال تقل عن /3مطعم صيفي بسوية / -

 –برك سباحة لألطفال  –مالعب رياضية  –...(-مظالت –مشالح  –خدمات شاطئية)أدواش -

 مساحات خضراء  . –مواقف سيارات 

 د .للكبني الواح 3/ م6/ مبساحة حوالي  /33كبائن خشبية عدد / -

 الشاطئ مفتوح للعموم . -

 3م 03ميكن إقامة أكشاك جتارية ومباني خدمات شاطئية مبساحة ال تزيد عن  -

سنة  سنة 13
 واحدة

B.O.T  مبلغ
ع  مقطو
 ثابت متزايد

 33 طرطوس

موقع فندق 
طرطوس 

األرض  -السياحي
اجملاورة ملدخل 

املدينة 
 الصناعية

مجلس مدينة  3م 1233
 طرطوس

 سرير مع متمماته الترفيهية واخلدمية والسياحية . 133 -133جنوم سعة  5فندق من سوية 

 كرسي . 033كرسي وال تزيد عن  333مطعم من سوية جنمتني بسعة ال تقل عن  

 فعاليات جتارية وسياحية متممة.
 5 سنة 53

 سنوات

B.O.T  
نسبة 
 مئوية

 31 طرطوس

ع  فندق مشرو
 سما طرطوس
العقار رقم 

/2330 /
الكورنيش 
 البحري 

 3م 3331

القيادة القطرية 
حلزب البعث 
العربي 
 االشتراكي

 هدم املبنى القائم و إقامة منشأة سياحية تضم :

 سرير مع متمماته الترفيهية واخلدمية . 333- 533جنوم سعة  5فندق من سوية  -1

 كرسي على األقل. 633متنوعة سعة  مطاعم وكافيتريات  -3

 . 3330/ لعام 332فعاليات جتارية وفق النسب احملددة بالقرار / -5

 ات ترفيهية وسياحية وخدمية متممةفعالي -5

 5 سنة 53
 سنوات

B.O.T  
نسبة 
 مئوية

فندق الرحاب  33 طرطوس
القطرية القيادة  3م 0333مبنى مقر حزب 

حلزب البعث 

سرير مع متمماته الترفيهية  333سرير و ال تزيد عن  133قل عن تجنوم سعة ال  5فندق من سوية 

سنة  سنة 33 و اخلدمية . 
 ونصف

B.O.T  
مبلغ 



البعث اجلديد في 
طرطوس العقار 

 551رقم 

العربي 
 االشتراكي

 كرسي على األقل . 333مطاعم و كافتيريات متنوعة وتيراسات مكشوفة سعة   

 شخص . 633مدرج للنشاطات الترفيهية و الثقافية سعة 

 شخص على األقل . 333صالة متعددة االستعماالت بطاقة استيعابية 

 . 3330/ لعام 332/اجمللس األعلى للسياحة فعاليات جتارية وفق النسب احملددة بقرار 

 فعاليات ترفيهية و سياحية و خدمية متممة

ع  مقطو
 متزايد

 35 طرطوس
شاليهات املنارة 

السياحي 
 واملطعم امللكي

 3م 33153

القيادة القطرية 
حلزب البعث 
العربي 
 االشتراكي

إعادة تأهيل الفعاليات التالية وفق املواصفات املعتمدة في وزارة السياحة للمنشآت من سوية 

 جنوم/ :5/

 كرسي مع تيراس خارجي . 333مطعم ملكي رئيسي بعدد كراسي 

 . عدة مناذج ( / شاليه ) وفق 23 شاليهات عدد /

 مسبح داخلي مكشوف )مياه حلوة مع خدماته ( .

 مسبح شاطئي مع خدماته .

 . الت/ مح2سوق جتاري /

 ساحة مدينة ألعاب كهربائية .

 .   ي من اجلهة الشمالية للموقع بحراللسان ال علىكافيتيريا 

 أشهر 6 سنوات13

B.O.T  
مبلغ 

ع  مقطو
 متزايد

 35 طرطوس

مطعم سواري 
العائم(  )املطعم

في قرية املنارة 
 السياحية

 3م 1533

القيادة القطرية 
حلزب البعث 
العربي 
 االشتراكي

إعادة تأهيل مطعم سواري ) املطعم العائم ( وفق املواصفات املعتمدة في وزارة السياحة 

 جنوم/ مع فعاليات سياحية و ترفيهية و خدمية متممة .5للمنشآت من سوية /

 + أول ( . مكون من طابقني ) أرضي

و تراس على السطح بعدد كراسي وفق الطاقة االستيعابية املتحققة مبا يتوافق مع املواصفات 

 السياحية الناظمة وفق سوية املنشأة  .

 

13 
 أشهر 6 سنوات

B.O.T  
مبلغ 

ع  مقطو
 متزايد

 33 طرطوس
مطعم سي أند 
روك في قرية 

 املنارة السياحية
 3م 1153

القيادة القطرية 
البعث حلزب 

العربي 
 االشتراكي

إعادة تأهيل مطعم سي أند روك و املكون من طابقني ) أرضي + أول ( وفق املواصفات املعتمدة     
جنوم/ و هو عبارة عن بناء خشبي ) صالة مغلقة + 5في وزارة السياحة للمنشآت من سوية /

 تيراس صيفي ( .
 أشهر 6 سنوات 3

B.O.T  
مبلغ 

ع  مقطو
 متزايد

فندق الروابي  36 حمص
 3م 0551  030العقار رقم 

وزارة اإلسكان 
والتنمية 
 العمرانية

 ./ سرير فندقي 133- 133جنوم  بسعة  /  5فندق بسوية 

فعاليات ترفيهية وخدمية مع  كرسي533– 533مطاعم وتيراسات وكافيتريا بسعة تتراوح بني 

 متممة .
 5 سنة 53

 سنوات

B.O.T  
نسبة 
 مئوية



 صاالت متعددة االستعماالت .

مسبح مع خدماته املتممة وأنشطة رياضية إضافة إلى صاالت متنوعة لأللعاب االلكترونية 

 والكهربائية .

 و فعاليات خدمية متممة 3330/ لعام 332محالت جتارية ومبا يتوافق مع القرار /

فندق الصويري  30 حمص
 مجلس بلدية 3م 35215 1520العقار رقم 

 الصويري

 سرير 133سرير فندقي وال تزيد عن  33فندق إقامة من الدرجة الثانية جنمتان بسعة  التقل عن 

 كرسي. 633 – 533تتراوح بني إجمالية مطعم رئيسي وكافيتريا و مطعم وجبات سريعة بسعة 

 .  كرسي 533بسعة التقل عن  صالة متعددة االستخدامات

 . مسبح مع خدماته

 . 3م 333مبساحة ال تتجاوز  محالت جتارية

 مدينة مالهي وألعاب متنوعة مع فعاليات ترفيهية ورياضية وخدمية متممة

منطقة مفتوحة للسياحة الشعبية مخدمة مبظالت وأماكن للجلوس متناسبة مع طبيعة 

 . املنطقة مع مواقف سيارات ومسطحات خضراء

 سنة 53
5 

 سنوات

B.O.T  
نسبة 
 مئوية

 32 حماه
طلة منتزه 
جرف -العاصي 

 الشريعة

6333 
 تقريبا3م

مجلس مدينة 
 حماه

 كرسي كحد أدنى من سوية جنمتان . 333مطعم سياحي بسعة حوالي 

 كرسي / سوية جنمتان . 133مطعم صيفي واحد أو أكثر  سعة 

 كرسي . 133صالة شاي واحدة أو أكثر  سعة 

 مساحات خاصة أللعاب األطفال .

 و مناهل مياه الشرب ومرافق النظافة و مسارات احلركة . مناطق خضراء مفتوحة مخدمة

 . 3م53كشك جتاري مبساحة ال تزيد عن 
 

 سنتني سنة 13

B.O.T  
مبلغ 

ع  مقطو
 متزايد

موقع اجلزيرة  33 حماه
مجلس مدينة  3م 130333 اخلضراء

 حماه

 كرسي من سوية جنمتان . 333مطعم سياحي أو أكثر بسعة التقل عن 

 كرسي / سوية جنمتان . 133مطعم صيفي واحد أو أكثر سعة 

 كرسي . 133صالة شاي واحدة أو أكثر  سعة 

 مساحات مجهزة بألعاب األطفال .

 مناطق خضراء مفتوحة مخدمة و مناهل مياه الشرب ومرافق النظافة ومسارات احلركة .

 . 3م 53كشك جتاري مبساحة التزيد عن 

 مسارات للتنزه مشيا  و بالدراجات الهوائية .

 سنتني سنة 13

B.O.T  
مبلغ 

ع  مقطو
 متزايد



 53 السويداء

مطعم عتيل 
العقار رقم 

من / 5123/
املنطقة 
العقارية 

 عتيل55/1

مجلس بلدة  3م 1353
 عتيل

مطعم من املستوى الرابع /جنمتان / و ملحقاته من مكونات جتارية وترفيهية متممة على أال 

 كرسي للطابق الواحد . 103يزيد عدد الكراسي عن 

 م .5م مع ترك رواق أمامي 33يسمح باالستخدام التجاري في الطابق األرضي حتى عمق 

 

 53 سنة 53
 شهر

B.O.T  
مبلغ 

ع  مقطو
 متزايد

 51 السويداء
مطعم قلعة 

شهبا -احملبة 
 الغربية

مجلس بلدة  3م660333
 شهبا

 يتألف من صالة متعددة االستعماالت ومطبخ عام و خدمات . 3/م233قبو مساحته /

 يتألف من صالتي مطعم و بهو دخول و فراغات خدمة . 3/م233طابق أرضي /

 تيراسات صيفية و ألعاب أطفال و مواقف سيارات ضمن املوقع العام .

 استخدام السطح كجلسات صيفية .

 خزانان ملياه الشرب . -

/ لعام 332ومبا يتوافق مع القرار / 3م133ميكن التوظيف التجاري مبساحة طابقية ال تزيد عن 

3330. 

 كرسي . 533عدد الكراسي للصالتني في الطابق االرضي ال يزيد عن 

املطبخ واخلدمات العامة ويؤمن  عدد كراسي التيراسات اخلارجية يحدد مبا يتوافق مع مساحة

 / .335تخدميها مع الصاالت في الطابق األرضي وذلك استنادا  للقرار /

 

 53 سنة 53
 شهر

B.O.T  
مبلغ 

ع  مقطو
 متزايد

 53 السويداء
مطعم طلة العز 
سهوة بالطة 

 /363العقار رقم /
مجلس بلدة  3م 5333

 سهوة بالطة

 كرسي . 333عن ال يقل عدد الكراسي جنمتني  مطعم صيفي

 كرسي . 333كافيتيريا من سوية جنمتني ال يقل عدد الكراسي عن 

 فعاليات ترفيهية وخدمية متممة .
 53 سنة 53

 شهر

B.O.T  
مبلغ 

ع  مقطو
 متزايد


