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لمحة عن المشروع في طرابلس: ترميم خان المصريين وإنشاء فندق-بوتيك "روكسيالن"

الرؤية:     
 إعادة إحياء جاذبية المدينة القديمة في أعين س""كانها  

والسياح
 تحس"""ين الس"""المة العام"""ة من خالل اقتالع ج"""ذور  

العصابات المحلية
حماية التراث الثقافي اإلس"المي باعتب"اره هوي"ة كل   

شاب وفخر له
إعادة إنعاش حركة الخان
تدريب الالجئين السوريين

المهام المنجزة:   
وضع خطط للمشروع وتوثيق حالة الخان، ومراجعة األرشيفات
( 600تحديد هويات المالكين)مالك 
تأسيس جمعية أصحاب الملك المشترك
إنشاء لجنة لهذه الجمعية وانتخاب رئيس لها
دمج الشركاء
 سنوات4إنشاء عالقات ومعارف مهمة على طول 
إعداد المشروع األولي
"تأسيس جمعية "أصدقاء الخان

الخطوات المستقبلية:    
إعداد طلب رخصة البناء
(200,000ضمان التمويل حتى بدء عملية التشييد)دوالر 
إيجاد مستثمر للفندق

الشركاء:    
معظم أصحاب الملك المشترك
رئيس بلدية طرابلس
قائد شرطة بلدية طرابلس
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس
)دائرة األوقاف اإلسالمية في طرابلس )جهة دينية
المديرية العامة لآلثار
وزارة الثقافة

الهدف الملموس:     
تنظي""""ف المب""""نى وترميم""""ه )المس""""احات العام""""ة

 والب""نى التحتي""ة، والواجه""ات واألس""قفالخارجي""ة،
والفناء(

تزويد كل الغرف بالماء والكهرباء
تركيب الطاقة الشمسية لضمان التم"وين ال""ذاتي من  

الطاقة
استخدام مواد البناء البيولوجية فحسب
تجهيز الطابق العلوي لتشغيل الفندق
القائمة والجديدة تجهيز الطابق األرضي مع المتاجر
لمج"""ال فن الطهي )الخرائط جع"""ل الفن"""اء ج"""ذابًا  

الجاهزة(

نقاط الخالف:     
توضيح المسائل القانونية المتعلقة بأصحاب المل"ك غ"ير الق"ابلين

للوصول، والميراث غير الموزع، وعقود اإليجار
الدمج التعاقدي لصاحب مصنع الصابون الح"الي الس""يد ش"ركس

في الطابق العلوي
إقناع مورد الطاقة الحالي بتوزيع الطاقة الشمسية
تنظيم بيع الصابون في الطابق األرضي
تنظيم مش""اركة أص""حاب المل""ك المش""ترك في النفق""ات الجاري""ة

المستقبلية

التكاليف:    
 :والر غير قابلة للسداد مليون د2,6الترميم
 :مليون دوالر0,4استثمار الفندق 

استرداد التكاليف:   
الترميم كمعونة على إعادة اإلعم""ار )غ""ير قابل""ة

للسداد(
 سنوات10استثمار الفندق، مدة 

الشروط الالزمة:   
إنش""اء ال""نزل، إذ لن ينجح المش""روع ولن يس""تمر 

بغياب النزل في الخان
 مناسب ونشيط إلدارة الفندقتعيين مدير

منافع المشروع:   
للجميع: خلق بص"يص أم"ل وثق"ة وتق"دير لل"ثروة

معمارية التاريخيةال
 :لطرابلس
      تعزيز جاذبية المدينة القديمة واستقطاب السياح    
استقبالهم للنوم في الفندق بداًل من العودة و     
بيروت مساًء  إلى     

المبيعات  وظائف جديدة ورفع معدل  توفير
 للالجئين الس""وريين: توف""ير دورات تدريبي""ة من

شأنها أن تساعدهم في إعمار سوريا
 لمنطق"""ة ش"""مال لبن"""ان: االعتم"""اد على الطاق"""ة

الشمسية بداًل من المازوت لتوفير الكهرب""اء في
المنطقة

  للعلم واألبح""اث: توف"""ير مع"""ارف ومعلوم"""ات
تفصيلية

 ألصحاب الملك واألسواق المجاورة: رفع معدل
المبيع""ات والحف""اظ على قيم""ة العق""ارات وفتح

األبواب أمام استثمارات جديدة
 للمس""تثمر في مش""روع الفن""دق: تحص""يل أرب""اح

% سنويًا على رأس المال االستثماري4بنسبة 
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