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 ن یپروژه تله کاب -4

 آدرس 

 ضوران  - داءیالتو

/ به متاضت  7ظهر المیل  شمارا /  د/ از منطقه امالک  4090موک شمارا: /   دو

 متر مرب    29000

متر   288000/ به متاضت  7ظهر المیل /   د / از منطقه امالک 4123موک شمارا /  و

 مرب  

 / دو  .  71/   ص یهدر: فقط تتص 

 شرح پروژه 
 متعوق به استقرار توه کابین توریتتد در سرزمین ای ضوران که 

 BOTسویدا بر اساس سیتت   شهرداری

 ویژگی های آدرس 
  -ذارالمیل   -  داءیالتو دجادا اصو ریو در مت دایای ضوران در شرر شهر سو نیسرزم

 از مرکز شهر قرار دارد.   وومتر ی/ ک 17/   یصال  و در فاصوه ا 

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 تقا ای محود و جها د باالست. •

 رشد مورد ا تزار جمعیت.  •

 بازدا باالی مورد ا تزار برای ژروها.  •

 وجود ژروها های تنمیود.  •

 مناب  استثناید موجود  •

 مشوق ها و امتیازات 

 سال  99   ی موک برا ل ی.تحو1

 اخذ شدا   هی اول یها ه ید ییتا 2

 الزی  ی. ارائه مموزها3

ساخت توین  آب  و   ریبرر و متصل به شینه جادا است اما ز  رساختیز ی. دارا 4

 فا الب  دارد .  

آن به ادارا  شان دادا   صی تتص یبرا  یشنهادیژ د قشه وجود دارد که قتمت ک ی -5

موجود   د طرح امصوب اتصال آن به جادا صادرا از خدماو فن ن یشود  و همچن دم

 است.  

مورخ   6632شمارا   دایسو  ی طیق  امه شهردار  دموک درخارج از طرح سازما   -6

  دایسو ی طیق گزارش ادارا گردشگر 198مصوبه  ط ی قراردارد و شرا  20/3/2006

  تیسا   یدر خارج ضر تیکند. و طیق  امه خدماو  شان دادا شدا که سا د محقق م

آن به  ی  هر طرر   یرو  تاویتاس   مادیا ی برا د قراردارد و ما ع د و  زام دباستا  یها

 و جود  دارد 

و    1985سال   186مقرر در مصوبه شمارا  الوی ها و تته ت یمعاف ا ی. از مزا7

وزارو   د ییژروها و با تا ازیآن با توجه به   یددستورالعمل ها و اصالضاو اجرا

                                 بهرا مند است. .                                   سیو با توجه به  وص و سطح تاس   یگردشگر
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  د رال یمصوباو شورا   هیو سطح آن از میاد کو تاویژروها با توجه به  وص تاس  نی.ا8

 بهرا مند است.                یو اصالضاو آن در خصوص موستاو گردشگر   یگردشگر

 23شمارا  دن یتقن  فرمان

 1388  ید  7 2591شمارا   مصوبه 

 8/9/1387مورخ   244شمارا   مصوبه 

 ن یتوه کاب یدر مورد ژروها ها   2010سال   23  فرمان

 6/ 1397/11مورخ  2037شمارا   مصوبه 

 6/4/1386مورخ   187شمارا   مصوبه 

 1987سال   یدر برا   198شمارا  یگردشگر د رال یمصوبه شورا   میاد

مدت زمان راه اندازی 

 پروژه 
 سال 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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

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


