
 ضاحية الفاضل   

  

 – 00 – 07 – 8 – 7 – 8764العقارات ذات األرقام ) الموقع : 
( وجزء العقار  8231     – 07010 – 6608 – 2773 – 01

/ من منطقة طرطوس العقارية المتوضع عمييا ضاحية  8211رقم/ 
 الفاضل ومقصف األحالم والجزيرة والشالييات الممحقة بيما.

 وصف الموقع: -الثانية المادة 

 7 – 8764_ يتوضع موقع المشروع عمى العقارات ذات األرقام )  0
– 8 – 07 – 00 – 01 – 2773 – 6608 – 07010 – 

/ من منطقة طرطوس  8211( وجزء العقار رقم/  8231
العقارية يطل عمى البحر المتوسط من الجية الغربية بواجية 

ويجاوره شرقًا طريق  م /477بحرية يبمغ طوليا حوالي / 
طرابمس وفي الجية الشمالية شارع الربيع وشالييات  –طرطوس 

 المنارة. وفي الجية الجنوبية شارع األحالم.

ويتمتع الموقع بعدة مزايا ىامة تجعمو في مقدمة المواقع الجاذبة 
لالستثمار السياحي في الساحل السوري فقرب الموقع من مركز 

ائعة عمى البحر بشاطئ رممي عريض المدينة مع اإلطاللة الر 
نسبيا إضافة إلى الخدمات التي ستقدميا فعاليات المشروع مما 

يوفر لمسائحين العديد من أنماط السياحة )استجمام وترفيو، 
تسوق ، ألعاب بحرية ......( وبالتالي سيساىم المشروع في 

جذب الكثير من السائحين عمى اختالف ميوليم ورغباتيم 
 م مما يجعل لممشروع جدوى اقتصادية.ومستوياتي

/ مائتين وستة  1م105401_ تبمغ مساحة أرض الموقع حوالي /  1
عشر ألفًا وخمسمائة واثنا عشر مترًا مربعًا ويتوضع عمى 

 األرض آنفة الذكر ما يمي :

فيال سكنية بنيت عمى رقعة  073و ىو يضم  مجمع الضاحية : -آ
 تتكون من ثالثة نماذج:/ و ىي 1م 046701أرض مساحتيا / 

فيال سكنية المساحة  35/ يتكون من  V13/  _ النموذج األول
/ و ىي تتألف من :  1م051.81اإلجمالية لمفيال الواحدة / 

 طابقين :



 : صالون + مطبخ + تواليت عربي الطابق األرضي -

 : ثالث غرف صغيرة + حمام مشترك الطابق األول -

فيال سكنية بمساحة إجمالية  37/ يتكون  V2/  _ النموذج الثاني
 / و ىي تتألف من : 1م104.73لمفيال الواحدة / 

 : صالون + مطبخ + تواليت عربي الطابق األرضي -

: ثالث غرف + مكتب + ركن مطبخ + حمام  الطابق األول -
 مشترك

فيالت سياحية بمساحة  07/ يتكون من  V10/  _ النموذج الثالث
طابق  –/ وتتألف من : قبو  1م 137.52لواحدة / إجمالية لمفيال ا

 طابق ثاني.  –طابق أول  –أرضي 

يحوي مدخل مستقل ويتألف من غرفتين مفردتين   القبو :   -
إحداىما لمتجييزات الفنية لمفيال واألخرى يمكن استخداميا 

 كصالة رياضية وصحية خاصة بالفيال 

م و غرفة نوم مع يتكون من مطبخ مع حما الطابق األرضي :   -
خدماتيا مع منسوبين األول يستخدم غرفة معيشة والثاني 

 يستخدم ركن طعام.

يتألف من غرفتي نوم مع حمام خاص  الطابق األول :       -
 بإحدى الغرف.

 : غرفتي نوم مع حمام مشترك. الطابق الثاني       -

إضافة لما سبق يحتوي المجمع العديد من المساحات المخصصة 
رآب لسيارات نزالء الضاحية كذلك مساحات كبيرة خالية من كم

 أية إشغاالت يمكن توظيفيا سياحيًا.

المقابل لضاحية الفاضل بمساحة إجمالية  الشريط الساحميب _ 
 / ويحتوي عمى : 1م48477تبمغ / 

في الجية الشمالية لمشريط الساحمي  مطعم كازينو المهندسين -
واحدة من ست شالييات  مع ثالث وحدات حيث يتألف كل



 ذات الغرفة الواحدة مع خدماتيا.

ويتوضع في الجية الجنوبية لمشريط مع  مطعم شاطئ األحالم -
ست وحدات مبيت منفصمة حيث تحوي كل وحدة عمى ثالثة 

 شالييات ذات الغرفة الواحدة مع خدماتيا.

وىو امتداد  الطريق الفاصل بين الضاحية والشريط الساحميج _ 
لمكورنيش البحري لمدينة طرطوس بمساحة تقريبية / 

/ و ىو من األمالك العامة يمكن ضمو إلى  1م03777
 المشروع ليصبح الموقع كوحدة متكاممة.

 هدف المشروع :  –المادة الثالثة 

االستثمار السياحي بإشادة فندق و ممحقاتو من سوية ال تقل 
الييات الطابقية مع العديد من أربع نجوم مع مجموعة من الش  عن

الفعاليات السياحية والخدمية لمموقع وتحويل الفيالت السكنية إلى 
شالييات سياحية مع إضافة فعاليات أخرى و استثمار المجمع 

 كمنشأة سياحية بسوية ال تقل عن أربع نجوم.

 برنامج المشروع :  –المادة الرابعة 

 يتحدد برنامج المشروع بما يمي : 

 يحتوي المشروع المراد إقامتو في موقع الشريط الساحمي ما يمي : – 0

إشادة فندق سياحي بسوية ال تقل عن أربع نجوم وبطاقة  –آ 
غرفة مع كافة ممحقاتو وذلك في الجية  47استيعابية ال تقل عن 

 الشمالية لمشريط الساحمي .

 مارينا لمزوارق واليخوت. –ب 

لة متعددة االستعماالت + مطعم رئيسي بانورامي مع صا –ج 
 كافيتيريا لتخديم رواد الشاطئ و نزالء الضاحية + مسرح مكشوف 

تجييز الشاطئ بالعديد من الفعاليات لتخديم رواد الشاطئ عمى  –د 
 –مظالت  –أكشاك بيع  –سبيل المثال : كبائن لخدمة الياتف 

 .............  -نقطة طبية  –أبراج منقذين 



 شاليو  27شالييات طابقين من الدرجة الدولية و بما ال يقل عن  –ه 

 مواقف سيارات خاصة برواد الشاطئ –و 

 يحتوي المشروع المراد إقامتو في موقع الضاحية مايمي :  -2

( و البالغ V2-V13تحويل الفيالت السكنية ذات النموذج )   -1  
لك من خالل فيال إلى شالييات سياحية طابقية و ذ 83عددىا 

إعداد دراسة معمارية لتعديل المساقط األفقية لمفيالت السكنية مع 
والفصل  (V2)مالحظة إمكانية الفصل الداخمي لنموذج الفيالت

الخارجي من خالل تنفيذ درج خارجي لمفيالت ذات النموذج 
(V13) . 

االستفادة من المساحات المتوفرة بالموقع العام لمضاحية و ذلك  -1
 بتنفيذ الفعاليات التالية : لمقيام

 مركز تجاري )مول( مع كافيتيريا و تراسات صيفية .    -

نادي صحي رياضي يتضمن مسبح صيفي و مسبح   -
جاكوزي  –شتوي و مسبح لألطفال باإلضافة إلى )ساونا 

 . (.…لياقة بدنية  –مساج  –

مسطحات خضراء مع بحيرات مياه و نوافير مع     -
 طفال .حديقة ألعاب لأل

مبنى إداري يضم فعاليات خدمية لنزالء الضاحية )     -
 خدمة الغرف ، مصبغة ، خدمة صيانة ( .

 مدينة ألعاب صغيرة .    -

القيام بجميع أنواع الصيانات الالزمة لمفيالت و     -
 تجييزىا بأفخر أنواع األثاث و المفروشات .

موذج المحافظة عمى الوضع الحالي لمفيالت ذات الن  -
(V10)  بدون أي تعديل عمى مساقطيا األفقية

إكسائيا بالشكل الالئق ثم تجييزىا باألثاث الالزم   و 
 الستثمارىا ) مفتاح باليد ( .



 _ يراعى تخطيطا ما يمي :4

 أ_ المحددات السياحية لمكونات المشروع .

 م ( . 5ب_ مسافة التباعد الدنيا بين الكتل ) 

اإلجمالية المخصصة لكل من الحدائق و ج_ المساحات 
 .  السيارات المسطحات الخضراء و الطرق و موقف

 


