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 الوزارة عمالألمختصر تقرير 
 2019الربع الثالث من عام لغاية 

  

 

 :السياحيةالستثمارات ا 
سرير  /1735/كرسي وعدد أسرة /13261منشأة بعدد كراسي //167بلغ عدد المنشآت الموضوعة بالخدمة / -

رخص اشادة سياحية في محافظتي دمشق  /3/لـ رخصة إشادةتم منح كما : سمليار ل. /83.35/ بقيمة استثمارية
لمشروع متعاقد منح رخصة باإلضافة لل.س مليار  /1.572/بقيمة استثماريةو  / كرسي 1372/  وريف دمشق بـ

مسبح  –كافتيريا  –)اكواخ خشبية  شاطئ مفتوحللشركة السورية للنقل والسياحة  BOTصيغة الـ عليه وفق 
 وترخيصمليار ل.س  /1.166وبكلفة استثمارية /كرسي  150سرير و 48بعدد أسرة أطفال( في محافظة الالذقية 

لمنح رخصة توظيف طالب باإلضافة /191 / بعدد طالبالسويداء ودمشق  تيمحافظفي تدريب سياحي  مركز /2/
 /500سرير و/ /84ياحي بعدد اسرة /لفندق ومسبح وفعاليات متممة ومركز تدريب س سياحية في محافظة حمص

 .مليار ل.س /1.640طالب وبكلفة استثمارية / 96كرسي وعدد طالب 
  موقع بالتنسيق مع الجهات المالكة لعرضها في  41العمل على إعداد مواقع وتحضير اضابير ودفاتر شروط لـ

 .31/10/2019ملتقى االستثمار السياحي المزمع عقده في 
فندق درعا السياحي -بطرطوس فندق ارواد السياحي و  عمريتوشاليهات مشروع مخيم  من:عقد لكل تصديق ملحق  -

  .مطعم قصر كيوان بدمشق –المطبخ العجمي بحلب  –
 ( بكلفة استثمارية /4و1قامت الوزارة بتوقيع عدد من العقود لالستثمار السياحي وهي: معبر جديدة يابوس )80/ 

 1.5الخدمات الفنية بحلب بكلفة استثمارية  مبنى-مليار ل.س  /16/مجمع يلبغا بكلفة استثمارية -مليون ل.س 
  .مليار ل.س

  الـلعدد من المشاريع المتعاقد عليها وفق صيغة ومالحق عقود المالي انجاز التوازن BOT في محافظات /دمشق-
 ./درعا -طرطوس –الالذقية -حلب-ريف دمشق
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 :التدريب والتأهيل السياحيمحور  المتخذة في اإلجراءات 
 ـــــــ ـــــــة ف ـــــــدار  الم ني ـــــــوم الســـــــياحية والم ـــــــة للعل ـــــــي المعاهـــــــد التقاةي ـــــــاه  ف ي مجـــــــال تمـــــــوير المن

 الفندقية:
  أحدثداعم في اختصاص الداللة السياحية يستخدم لتعريف الطالب على  فديوي المعتمدة بمنهاج رفد المناهج 

 .المهارات في القطاع السياحي عن بعد ويطلعهم على اهم التجارب في هذا المجال
 البرامج التدريبية  إجراءTOT  للمدربين في المدارس المهنية الفندقية والمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية

  .استخدام األساليب الحديثة في التدريب والتعليم صيخ فيمابهدف تمكين المدربين والمدرسين 
 لتقانية للعلوم تعديل الخطة الدراسية بالتعاون مع المجلس األعلى للتعليم التقاني بهدف تطوير مناهج المعاهد ا

  .السياحية والفندقية لتشمل التطورات الحاصلة في سوق العمل والمهارات المراد اكسابها للطالب
  الكتب التي تم تدقيقها بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  طباعة(UNDP).   
  والفندقيانجاز توصيف لكافة المقررات المعتمدة للمعاهد التقانية للعلوم السياحية. 
 قامة الدورات التدريبية التخصصيةإ 
  طرطوس في ية،الالذق حلب،تنفيذ برنامج تدريبي في اختصاص االستقبال والمكاتب األمامية في كاًل من 

  .طار التعاون مع مؤسسة األغا خانإ
  تنفيذ دورة تخصصية للمدربين في المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية اختصاص مطبخ وحلويات بطرطوس

تنفيذ ل واالوبرا( باإلضافة )اماديوسباإلضافة الى دورة للمهندسين والمدرسين في برامج التشغيل االلكترونية 
واحكام الالئحة بالخطة الدرسية  قما يتعلتقاني بكل دورة لمدراء المعاهد بالتعاون مع المجلس األعلى للتعليم ال

  .الداخلية للمعاهد
   السياحيين في حمص بمشاركة  لألدالءودورة إقامة دورة تجديد ترخيص وتصنيف لألدالء السياحيين بالسويداء

   اللغات.متدرب من مختلف  /73/
  ًتجديد ترخيص وتصنيف  طيران،قطع تذاكر  زينب،الفنادق في منطقة السيدة  من )إدارةتنفيذ عدة دورات في كال

 .ترخيص مهنة الداللة السياحية( سابقًا،األدالء السياحيين المرخصين 
  االنتهاء من تأهيل وتجهيز قاعات تدريب جديدة في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي مزودة بالتقنيات

 لالستخدام.الحديثة وجاهزة 
 لمركز الوادي للتدريب السياحي  افتتاح فرعو  ترخيص مركزين خاصين للتدريب السياحي في السويداء وحمص

   حمص.والفندقي في 
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 السياحي:التخميط  محوراإلجراءات المتخذة في  
  حيث تم تشكيل لجنة  قافةثوزارة البالتنسيق مع مخططات اإلدارة السياحية للمواقع األثرية دراسة متطلبات

خاصة وعقدت عدة اجتماعات مع المديرية العامة لآلثار والمتاحف إلعداد دفاتر الشروط الفنية لزوم مخططات 
 اإلدارة السياحية لقلعتي صالح الدين ودمشق 

 التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط اإلقليميتحديد المنطلقات األساسية لإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي ب  
  هبخصوصالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ومراسلتهم و منتزه السياحي حول بحيرة زرزر للإنجاز رؤية تخطيطية. 
  اعداد دراسة تخطيطية وتوظيفية لمحيط بحيرة مزيريب الختيار مواقعها لعرضها لالستثمار السياحي 
  لموقع كيوان الشماليتخطيطية ال بخصوص الدراسةاعداد مسودة اتفاقية مع محافظة دمشق 
  إعداد برنامج تفصيلي تنفيذي للدراسة التخطيطية المعتمدة لجزيرة أرواد وتقديمها إلى محافظة طرطوس الستكمال

  .صوالً أكافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ البرنامج 
  / دي قنديل من نطاق االستمالك السياحي في منطقة وا /1إعداد مخطط االستخدامات المبدئي للمنطقة رقم

 .شمال الالذقية
  
 

 

  


