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 قرماطه  یکاخ ها -1

 /  7  تپه کوا شمارا /  دای  منطقه امالک التو 751  موک شمارا   دایالتو آدرس 

 شرح پروژه 
 دکوهتتا  یقرماطه به رنوان خا ه ها  یکاخ ها  تیسا ی گذار هیسرما

 BOT  تت یس  طیق

 ویژگی های آدرس 
 ساله ( قراردارد. یروستا - ذار المیل  -  دایقسو دمتر از جادا اصو   20در فاصوه 

 گذرد متصل است د که از درا مماور م  یبه جادا آسیالت کشاورز  •

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 ازدا باال ژروها. ب

 . دویتنم  های ژروها  وجود •

 در دسترس است.  یدمناب  استثنا •

 د شغو ی فرصت ها  نیتام •

 

 

 

 

 

 

مشوق ها و  

 امتیازات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند   افتیرا در  هیاول  ی ها  هیدییتا

 سال.   45موک به مدو   رزرو

 . ارائه دهندا خدماو از  زر برر اما  ه از  زر توین و آب و فا الب. 

 2005/ 5/ 22مورخ   200شمارا   نیی تع   ی تحت تصم   تیسا  شنهاد یمالک ژ  دیی. تا

 T 5 / 1 / 2005/    14شدا شمارا /   دیی. طرح امالک تا

 افتهیاست که ادارا به آن اختصاص    دکه  شان دهندا بتش  تیسا  د . طرح کو

 -است  

به ادغای   ی ازی   تیاست. سا لیتحو  یاز هرگو ه معارض آمادا برا  د خال  تی. سا

 موک قراردارد.   کی  ی امالک  دارد و رو

 دبر ردی وجود مطالیاو مال   د خود مین  ت ی/ با متئول ت ی. اظهار امه صاضب سا

 بگذارد.  ر یاز آن تاث  یگذار  هیسرما یکه رو   گر یطرر د  یبرا

مورخ   6632شمارا     دایسو  یطیق  امه شهردار   د. موک درخارج از طرح سازما 

 یطیق گزارش ادارا گردشگر  198مصوبه    طیقراردارد و شرا   2006/ 3/ 20

در خارج   تیکند. و طیق  امه خدماو  شان دادا شدا که سا  دمحقق م  دایسو

 یرو  تاو یاست  مادیا  یبرا  دقراردارد و ما ع  دو  زام  د باستا   یها   ت یسا   یضر

 آن به  ی  هر طرر و جود  دارد.
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مشوق ها و  

 امتیازات

و   1985/ سال   186مقرر در مصوبه شمارا /   الویو تته  ها   ت یمعاف  

وزارو   ب یژروها و با تصو  ازیآن با توجه به     یددستورالعمل ها و اصالضاو اجرا

 با توجه به  وص و سطح استقرار.  یگردشگر

 دبهرا مند م   ی گردشگر  د رال   ی مصوباو صادرا از شورا  هی. ژروها از میاد کو

با توجه به  وص و سطح   یباشد و اصالضاو آن در خصوص موستاو گردشگر 

 :تاویتاس

 /  23شمارا /   دنیفرمان تقن  -

 2009/ 28/12مورخ    2591مصوبه شمارا    -

 2008/ 8/9/ مورخ  244قطعنامه شمارا /   -

 نی توه کاب یدر مورد ژروها ها  2010سال    23  فرمان

 11/ 06/ 2018/ مورخ   2307مصوبه شمارا /   -

 2007/ 6/ 4/ مورخ  187قطعنامه شمارا /   -

 1987سال    ی/ برا 198شمارا /    ی گردشگر  درال   یمیاد مصوبه شورا  -

مدت راه اندازی  

 پروژه 
 سه سال
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 قرماطة  قصور  

 

 الموقع 
 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    -

مدة تأسيس  

 المشروع 
 سنوات  3 

 الجهة المسؤولة  

  تئة االستثمار السور ة 
 هاتف :4412684 11 00963 فاكس :4412684 11 00963

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


