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 سهى طهشأً  . : َ.د



 

 :فٕذق خّس ٔجىَ فً رٕظٍُ دِش

 :ٌّذخ ربسٌخٍخػٓ إٌّطمخ-

ضاحٌة دمشق الجدٌدة والتً تسمى أٌضاً ضاحٌة مشروع دمر أو ضاحٌة دمر السكنٌة والغالب       ٌقع المشروع فً 

. قطاع أو جزٌرة  (16)هو االسم الثانً مشروع دمر و مؤخرا تم تسمٌتها الشام الجدٌدة والمقسمة إدارٌاً إلى  علٌها      

  ,غرب مدٌنة دمشق على طرٌق بلدة دمر وبلدة الهامة وطرٌق ضاحٌة قدسٌا (الشام الجدٌدة  )تقع ضاحٌة مشروع دمر       

 .فً نهاٌة طرٌق ربوة دمشق الطرٌق الممتدة فً واد تقع على جنباته العدٌد من المطاعم واالستراحات السٌاحٌة      

      ٌوجد فً الجزٌرة األولى سوق كبٌر مكون من خمس طبقات سمً سوق الشام وتنتشر فً جنباته العدٌد من المقاهً  

 .      واالستراحات ،  تعد منطقة دمر مقصدا لمن أراد الراحة واالستجمام والهدوء و الهواء النقً

 للحد من قطع أشجار غوطة دمشق وبالمقابل تم زراعة  مزروعةقد اختٌرت منطقة بناء الضاحٌة على ارض أو واد غٌر       

 .الحدائق واألشجار حول األبنٌة      

 

 :هدف المشروع-

 عن   بعٌد ولكنه نهارا المدٌنة  عن بعٌدا ٌكون ال بحٌث دمر منطقة فً دمشق مدٌنة ضواحً فً  ترفٌهً فندق       انشاء

. لٌال   ضجٌجها    

 

 :سبب اختٌار المشروع-

 العرب للسٌاح األول المقصد ولكونها, العالمٌة  االقتصادٌة األزمة رغم سورٌا فً السٌاحة معدل نمو استمرار       بسبب

 .السٌاحٌة المصادر فً والغنى    للتنوع   

 .والترفٌه  لالستجمام سورٌا ٌقصدون السٌاح أغلب أن المالحظة وتم كما      

 . سنوٌا% 11  تبلغ نمو نسبة مع نزٌل ملٌون (1,9) الى  2008  عام فً الفنادق نزالء عدد وصل وقد      

 .عالمٌا فندقٌة لٌالً خمس مقابل فندقٌة لٌالً لتسع وصل سورٌا فً االقامة معدل      

 . %15  الطلب نمو معدل ارتفاع      



 بنٌة الى أخرى دول وصلت حٌن فً االنشاء قٌد ألف (40)و  فندقً سرٌر ألف (50) حوالى السورٌة الفندقٌة البنٌة  ان      

 {1}                                                                                     .الفندقٌة األسرة من اآلالف بمئات     فندقٌة  

 

 :االمكانٌات-

 .المٌول من االستفادة     - 

 .للموقع الممٌزة البصرٌة المحاور من االستفادة     - 

                                                                        .العام  والشارع الرئٌسٌة الساحة على اطاللته من االستفادة     - 

. طبٌعٌة وتهوٌة تشمٌس من للمنطقة المناخٌة الطبٌعة من االستفادة-    - 

 :المخاطر- 

 .الضجٌج لزٌادة مستقبال ٌؤدي قد دمر منطقة  تشهده الذي التوسع  مع      

. فائق عزل مع داخلً سباحة حوض استخدام ٌفضل لذلك لدمر شتاء القاسٌة  المناخٌة      الطبٌعة 

 :الضعف نقاط- 
 .دمشق مدٌنة مركز عن  بعدها-     

 .الدوام أوقات فً االزعاج بعض ٌسبب مما للمشروع مالصقة مدرسة  وجود-     

.  %10حوالً  األرض  مٌل-     

 :القوة نقاط- 

 .ممٌزة باطاللة المختارة األرض  تمتاز-     

  .(وكنٌسة جامع )عبادة مراكز من  قربها:جذب  نقاط-     

 .للمساكن المتجه و دمر فً الرئٌسً الشارع أمامها ٌمر حٌث هامة محاور تقاطع أمام المشروع  ٌقع-     

 .نسبٌا هادئ بجوار وتتمتع  كما-     

 .كالربوة ترفٌهٌة أماكن من  قربها-     

 

 

وثسجت رٕبًِ أهٍّخ ,  ( فً دِشك فٕبدق خّس ٔجى6َ)ثسجت لٍخ فٕبدق اٌخّس ٔجىَ فً ِٕطمخ دِشك وضىادٍهب       

.  دِش ٌزٌه سٍزُ أشبء فٕذق خّس ٔجىَ فً رٍه إٌّطمخ ِٕطمخ       

 :الوىلغ-

 .2 َ (6500)       رمغ األسع فً ِٕطمخ ِسبوٓ دِش ِمبثٍخ ٌىٍٕسخ دِش ورجٍغ ِسبدزهب

 .2َ (20500)      اٌّسبدخ اٌىٍٍخ ٌٍّششوع 



 :البرناهج الىظيفي للوشروع-

 

 :ٌززضّٓ اٌفٕذق األلسبَ اٌزبٌٍخ  -

                                                                                                                     {2} 

    :المسن االداري- 1

 2َ (300)        ِسبدخ 

 2َ  (80)سىشربسٌخ + غشفخ ِذٌش  -

 2َ  (30)غشفخ اجزّبػبد  -

 2َ (70)غشف اداسٌخ  (4 ) -

 2َ (20) أسشٍف  -

 2َ (20) غشفخ اٌذٌىاْ  -

 2َ (15) ِمسُ هبرف  -

 . سوٓ وبفزشٌب وخذِبد طذٍخ -

 .ِذخً خبص ٌٍّىظفٍٓ وسٍبسد اٌخذِخ+  أِٓ اٌفٕذق  -

 

 : بهى الذخىل      - 

 :  بهى الفنذق       - 

 .يضن أركاى جلىس وانتظار وكىات هاتف        

 .وبؤزش اسزمجبي  -

 .غشفخ دمبئت وثشٌذ  -

 .ِٕطمخ ِذالد رجبسٌخ  -

 .أِٓ فٕذق -

  . (VIP)غشفخ -

 .  ٌىً جٕس ( دّبِبد3 )خذِبد طذٍخ  -

 

    :غرف فنذلية -

 :جٕبح (65)غشفخ و  (150)سشٌش ِىصػخ ػٍى   (300)        ٌضُ اٌفٕذق 

  2َ (6) ٍِذك ثهب دّبَ ثّسبدخ 2َ (20)غشفخ ِضدوجخ ثّسبدخ  (75) -

 2َ (6) ٍِذك ثهب دّبَ ثّسبدخ 2َ (24)غشفخ ِضدوجخ ثّسبدخ  (75) -

 2َ (7) ودّبَ 2َ (20) ٍِذك ثهب اسزمجبي 2َ (30)غشفخ ٔىَ : جٕبح فٕذلً (65) -

 

 

 :الخذهات العاهة -2

  2َ (200) وخذِخ أزشٔذ لبػخ ارظبالد -

 2َ (25)غشفخ اسؼبفبد أوٌٍخ  -

 



 : المطاعم -01

 ُِطبػ:  

: ٌضُ اٌّطؼُ-  

   {3}                                                                                               2َ (250)طبٌخ طؼبَ  

 2َ (40)اٌخذِبد  

 2َ (60)ِٓ ِسبدخ اٌظبٌخ  %  25اٌّطجخ  

 2َ (20)ػٕبطش دشوخ  

 2 َ(500) سبػخ (24)فزخ ي :ِمهى  

 2َ (500) :طبٌخ دفالد 

 2َ (600)  :ثٍبٔى ثبس 

 2َ (100) :جونازيىم -02

 :منتجع صحً - 03

 2َ (60)طبٌخ ِسبج  -

  2َ (50)سبؤب  -

  :هسبح خارجي-  04       

 .يلحك به أدواش خارجية,  ( ٌىً شخض ِٓ اٌّسطخ اٌّبئ2ً 1َ , )2َ (400) -

  :لسن الخذهات- 05       
 .  نقطة استعالمات فً كل طابق -

  2 َ(6) خذِبد ثبٌطبثك اٌىادذ ثّسبدخ حغشف -

 .لبػخ طؼبَ واسزشادخ ٌٍّىظفٍٓ -

 .ٍِذك ثهب أدواش  (ٌىً جٕس) غشفخ رجذًٌ ِالثس اٌّىظفٍٓ -

 

 :ٌٍذك ثهب :   اٌشئٍسًِطجخ اي -

 ِسزىدع ثشاد ٌذفع اٌٍذىَ 

 ثشاد دفع األسّبن 

 ثشاد دفع اٌّىاد اٌجبفخ وثشاد اٌخضبس واٌفىاوه 

 ِسزىدع األوأً  

 لسُ غسً اٌخضبس واٌفىاوه 

 لسُ اٌزذضٍش 

 لسُ اٌطهً 

 لسُ اٌجًٍ 

 



 :  ػٍى ػاللخ ِغ ودذاد ٔمً اٌغسًٍ واٌجٍبضبد ورشًّ:اٌّظجغخ -

 غشفخ رسٍٍُ واسزالَ 

 ِسزىدع غسًٍ وسخ  

 ِسزىدع غسًٍ ٔظٍف 

 {4}ِذٌش اٌّظجغخ                                                                                               

 

 2َ (125 ): لسُ اٌىسشبد واٌظٍبٔخ -

-  

 وسشخ ٔجبسح  

 وسشخ دذادح 

 غشفخ ِٕبوة اٌظٍبٔخ 

 رىٍٍفايرذفئخ ولسُ اٌّشاجً واي -

 غشفخ وهشثبء , ِىٌذاد وهشثبء -

 خضاْ ِبصود -

.  ِسزىدػبد ػبِخ -

 :هىالف السيارات- 06     
 .غشف  (3)                  ثّؼذي ِىلف سٍبسح وادذ ٌىً 

 .ِىلف سٍبسح (90)                  ثّب ٌمبسة 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                                                                                                                                 


