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                                                                                 الجمهورية العربية السورية  

                                                                                         وزارة السياحة         
 

  
 
 

  
 

  تموز وآب  لشهري األخبار السياحيةأهم 

 

عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة تطؾؼ عـصة سؾك االغؿرغت ظؿقؼقؼ أػداف اظؿـؿقةة ادللةؿداعة عةـ خة    

 : اظلقاحة

 عـصةةمت إرة   فا، أػةداص ظؿقؼقةؼصل اظؿـؿقة ادللةؿداعة  صعا عشارطة ضطاع اظلقاحة بشؽؾ  بفدف تعزؼز

حتةت  اظلقادل اظرصقع ادللةؿقى بشة ا اظؿـؿقةة ادللةؿداعة ادلؿقدةخ   عـؿدى األمم وذظؽ  خاصة بفذا ادلقضقع

 ضةؿـ 2018 متةقز 18 -9خ   اظػؿةرة غققؼقرك صل اظذي ُسؼد و " ةاظؿقق  غقق عفؿؿعات علؿداعة وعرغ " :سـقاا 

  . حدث ادؿضاصؿف عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة وذؾؽة اظؽقطب اظقاحد

وحتػقز اظـؼاش وتشفقع اظعؿؾ بة  ضطةاع  ،أداة تػاسؾقة سؾر اإلغؿرغت تفدف إظك خؾؼ اظؿعاواتعؿؾر ادلـصة  حقث

علةاحة عشةؿرطة تلةؿل ظؾؿلةؿكدع   توفر بؽقغفا  ػذه ادلـصة وتؿؿقز اظلقاحة وساظؿ اظؿـؿقة ادللؿداعة

 . اخلاصةباظقصق  إظك عفؿقسة وادعة عـ ادلصادر وإضاصة عؾادراتفؿ وعشارؼعفؿ 

عاغةة اظلقؼلةرؼة ظؾشة وا األبةدسؿ عةـ تطقؼرػا عـ ضؾؾ عـظؿة اظلةقاحة اظعادلقةة و ادلـصةتصؿقؿ مت  وضد

 . االضؿصادؼة

 :   غؿؼا  إظك االضؿصاد ادللؿدامظ ط داة اظلقاحة واظؾـاءاالدؿػادة عـ  

 وظفةذا دسؿ اظؿـؿقةة ادللةؿداعةتة سؿؾقة اضؿصةادؼة دورؼةة حتؼقؼ تؾعب اظلقاحة واظؾـاء أدوارًا رئقلقة صل إرار

إظك جـب عع برغاعج اظؿعؿقةر واألبـقةة ادللةؿداعة اظؿةابع ظشةؾؽة  ضاعت عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة جـؾاً  اظغرض

اظؿقق  إظك االدةؿف ك واظؾـقة اظؿقؿقة واالتصاالت إظك إغؿاج اظغذاء واظـؼؾ  االغؿؼا  عـاظؽقطب اظقاحد مبـاضشة 

اظذي مت خ   ادلـؿدى اظلقادل اظرصقع ادللؿقى ظألمم ادلؿقدة حق  اظؿـؿقة ادللؿداعة عـ وذظؽ  ،واإلغؿاج ادللؿداع 

  . 2018متقز  18 - 9صل اظػؿرة  غققؼقرك سؼده صل عدؼـة

أا حقةث ظؿقؼقؼ أػةداف اظؿـؿقةة ادللةؿداعة "  ةاظدائرؼ ؼةؾق  االضؿصاددور احل:  " اظلقاحة واظؾـاء أطدت صعاظقة

طػةاءة  ،ؼؿطؾب ضقاس وعراضؾة ضقؼة ظؿ ثقرات أغشطة اظلقاحة واظؾـاء مبا صل ذظةؽ اظطاضةة اظدائرياالضؿصاد تّؾـل 

ة اظؿـقع حؿاؼ، االدؿكدام ادللؿدام ظألراضل، رد احملؾقةادلقا، إدارة اظـػاؼات، اظؿكػقػ عـ تغقر ادلـاخ ،ادؿكدام ادلقاه

عةع وادةع  طقغفةا عرتؾطةة بشةؽؾ -فا بشؽؾ جقد إذا متت إدارت -ميؽـ ظؾلقاحة ، حقث اظؾقؽل واظعؿاظة اجلقدة

أا تكؾؼ ت ثقرات إؼفابقة رقؼؾة األعد تؿفاوز  ،ألغشطة االضؿصادؼة األخرى واظؿػاسؾ ادلؾاذر ب  ادللؿفؾؽ وادلـؿجا
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زدػار سؾك ادلدى اظطقؼةؾ ظذظؽ صإا تؽققػ أمناط اإلغؿاج واالدؿف ك اظدائري ػق عػؿاح اال ،اظلقاحل اظؼطاعحدود 

 ظؾشرطات واظقجفات اظلقاحقة .

بعةروض  ـؿقة ادللةؿداعة "ظؿقؼقؼ أػداف اظؿ ةاظدائرؼ ؼةؾق  االضؿصاددور احل" اظلقاحة واظؾـاء : متقز حدث وضد 

 . صـؾـدا وصرغلا وادلؽلقؽ ودقؼلراواجؿؿاسات عـ احلؽقعات وإدارات اظلقاحة واظؿـؿقة صل بقتاا وبقتلقاغا و

 

 : لابؼة شؾقباظقا وعـظؿة اظلقاحة اظعادلقةعادلل دلاظـفاح اظ 

باظؿعاوا عع ذرطة شؾقباظقةا اغط   ادللابؼة األوظك دلـظؿة اظلقاحة اظعادلقة ظشرطات اظلقاحة اظـاذؽة ذفد 

تعد ػذه ادللابؼة أو   جناحاً طؾقراً، حقث دؾاغقا وأعرؼؽا اظ تقـقةإاظشرطات اظرائدة صل اظلقاحة صل  اظؿل تعد عـ

وأطؾر علابؼة صل اظعاظؿ عؽردة ظؿقدؼد اظشرطات اجلدؼدة اظؿل دؿؼقد سؿؾقة اظؿقق  صل اظؼطةاع اظلةقاحل 

 . دوظة 132عشروع عـ  3000أطـر عـ  مت تؼدميواظلقاحة.    جل عـ خز غظؿ االبؿؽار اإلؼؽقظقوتعزؼ

 /20/دةقؼدم و. تشؽؾ ػذه ادللابؼة بداؼة اظطرؼؼ ظرواد عقػؾة االبؿؽار اظـةقري ظشةرطات اظلةقاحة ادللةؿداعة 

عشروع صل ادلرحؾة اظـصػ غفائقة عـ ػذه ادللابؼة وذظؽ ضؿـ صعاظقات االحؿػا  باظققم اظعادلل ظؾلقاحة اظةذي 

ودؿعرض ادلشارؼع اظػةائزة بادلرحؾةة اظـفائقةة ضةؿـ صعاظقةات  ، ػـغارؼاصل بقدابلت 2018أؼؾق   27دقؼام صل  

 . 2019ععرض عدرؼد ظؾلقاحة اظدوظقة / صقؿقر / صل طاغقا اظـاغل 

رطزت ادللابؼة سؾك اظؾقث سـ ذرطات غاذؽة عؾؿؽرة ضادرة سؾك ضقادة سؿؾقة اظؿغققر صل اظؼطاع اظلقاحل وضد 

  احلػةاظ عةـ خة  باإلضاصة إظك تغققر ررؼؼة دػر ودقاحة األذكاص وأؼضاُ ررؼؼة إؼصا  اظؿفربة اظلةقاحقة

 لؿت ادلشارؼع ادلؼدعة طاظؿاظل : ضو(  اظؾقؽقة -االجؿؿاسقة  -االدؿداعة ) االضؿصادؼة  سؾك عؾادئ

 / . % 33علؿؼؾؾ اظلقاحة واظلػر /  -

 / . % 32اظؿفربة اظلقاحقة /  -

 / . % 29اظؿـؿقة اجملؿؿعقة /  -

 / . % 6اظؿ ثقر اظؾقؽل /  -

 : االغػؿاح صل عفا  عـل اظػقزا 

عـل اظؿ ذةقرات حقةث ضاعت عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة ع خراً بؿقدؼث اظؿصـقػات صل عفا  االغػؿاح صل عفا  

 . بشؽؾ صعا  وذػافواظؿ ذقرات االظؽؿروغقة  اظعادؼة دخؾت بعض اظدو  عـصات سؾر االغؿرغت دلعاجلة اظؿ ذقراتأُ 

ظؿقؼقةؼ خطةة  واظةدسؿالدؿؿرار اظـفقض باظلقاحة ط داة ظؾؿـؿقةة  عفؿاً إا تلفقؾ اظلػر اظلؾس ؼعد أعرا 

سؾك ضدرتفؿ سؾك  حرطة ادلقارـ  بـاءً تؼقس عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة ، وظفذا صإا 2030اظؿـؿقة ادللؿداعة ظعام 

 إظك اظؾؾداا األخرى .  ودفقظة اظلػر بل دة

ضاعةت عؾةك دةؾقؾ ادلـةا  صل جؿقع أغقاء اظعاظؿ، ص اً عؾققزاً حؼؼت اظؿلفق ت صل عـل اظؿ ذقرات تؼدع وضد

. سؾر عطار عقـلةؽ واظذؼـ ؼلاصروادوظة  74 دلقارـلؼقعاً  30ع خراً بؿكصقص رحؾة بدوا ت ذقرة دلدة بق رودقا 
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واحؿؾةت ضطةر  ،2018صل سام  37إظك  2014صل سام  31عـ طؿا ازدادت ع ذرات عؼقاس اغػؿاح اظؿ ذقرات اظعادلقة 

 صل عفا  اظؿلفق ت صل عـل اظػقزا .ادلرتؾة اظـاعـة سادلقاً 

 

 سـاوؼـ ظؾعض األخؾار اظلقاحقة : 

( اظؽؾةرى عةذطرة تػةاػؿ ظؿعزؼةز اظؿعةاوا وادلصةاظل  اظلقاحة اظعادلقة وعؾةادرة ) تةقع وضعت عـظؿة :  ظص ا

      .ادلشؿرطة حق  تـؿقة اظلقاحة ادللؿداعة صل عـطؼة غفر تقع  صل اظص  

: تعؿزم وزارة اظلقاحة حتدؼث غظام تصـقػ اظػـاد  ظدؼفا حقث داسدت عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة صل إجراء  عصر

ذاعؾ ظؾقاظة اظراػـة دلعاؼقر اجلقدة واخلدعات صل ع دلات اإلؼةقاء اظلةقاحل وأسةدت تقصةقات ظؿقةدؼث تؼققؿ 

 ععاؼقر اظؿصـقػ واظؿقلقـات صل غظام تصـقػ اظػـاد  اظعام .

 دةؿراتقفقةالتقاصؾ عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة تؼدمي ادللاسدة اظؿؼـقة وسرض االحؿقاجةات ظؾؿقضةقر : غاابقتلق

 . 2020-2018دؿراتقفقة اجلدؼدة دل دلة اظلقاحة صل بقتلقاغا ظؾػؿرة ب  اظلقاحقة ظؾؾ د وحتدؼث االؿـؿقة اظ

: تؿعاوا عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة عع ػقؽة اظلقاحة اظؼطرؼة صل تطقؼر برغاعج جقائز اظلةقاحة اظلةـقي  ضطر

ودةقؼقم ػةذا اظؾرغةاعج بةاظؿعرف سؾةك .  2018احلصري ظؼطر واظذي مت إر ضف صل اظـاعـ واظعشروا عـ أب ظعةام 

قؿؿ تؼةدمي اجلةقائز صةل غقلةاا زوار عـ بدء اظرحؾة وحؿك غفاؼؿفا، وداظؿفارب اظلقاحقة اظـاجقة واظؿل ضدعت ظؾ

2019 . 

 

 أػؿ ادلـؿدؼات واالجؿؿاسات اظؿل دؿؼقم عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة بعؼدػا خ   األذفر اظؼادعة : 

 

بشة ا االااػةات  ـظؿة اظلقاحة اظعادلقة وجؿعقة سدةقا واحملةقط اظفةادي ظؾلةػردلاظـاغل سشر ـؿدى ادل 

 : واظؿقضعات اظلقاحقة

وجؿعقة سدةقا  عـظؿة اظلقاحة اظعادلقةتقجقف دسقة ظؾلقدة عدؼرة اظؿكطقط واظؿعاوا اظدوظل حلضقر عـؿدى  مت

باظؿعاوا عع جاععة ػقغغ طقغغ ظؾػـةقا  بش ا االااػات واظؿقضعات اظلقاحقة واظذي ؼُـظؿ واحملقط اظفادئ ظؾلػر

 . 27/10/2018- 25اظؿطؾقؼقة واحلؽقعة اظشعؾقة صل شقؼؾ  اظصقـقة صل اظػؿرة عا ب  

 : واظضقاصةاظعادلل البؿؽارات صـاسة اظلػر  ادلـؿدى 

تشةرؼـ األو   26 -24جقرجقا صل اظػؿرة عـ  - تؾؾقللضقاصة صل ـاسة اظلػر واظؼؼام ادلـؿدى اظعادلل البؿؽارات ص

بدسؿ عـ وزارة االضؿصاد واظؿـؿقة ادللؿداعة جلقرجقةا وإدارة اظلةقاحة اظقرـقةة اجلقرجقةة وعـظؿةة وذظؽ ، 2018

 . اظلقاحة اظعادلقة

ظؿطقؼر صـاسة اظضقاصة واظلػر عـ خ    تصصخُ  اظؿلادلـؿدى عؾادرة ظؾشراطة ب  اظؼطاع اظعام واخلاص ؼعؿؾر 

ظؿعاوا ب  ا جؿؿاسات وادلـاضشات وتفقؽة صرصالغط   اعشؿرطة ال ضاسدة ؼقصر أؼضاً ػق و ،تشفقع األصؽار ادلؾؿؽرة

  . دقاء طاغت خاصة أو حؽقعقةجؿقع اظػعاظقات 
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وأصقاب األصؽار اظـقرؼةة  ػق علابؼة دـقؼة ظؾشرطات اظـاذؽة تدسق عؾدسل األسؿا  دىؿـؿاحلدث األبرز ظؾطاا و

 حاضـاتواظضقاصة وادللؿـؿرؼـ و اظلػر ظؿؼدمي أصؽارػؿ ظؾشرطات اظؼائؿة صل عفا  صـاسة صل عفا  اظلقاحة

 تصةؾل ميؽةـ أااظؿةل اخلؾةرة  سؾكتلؿـد وعؾـقة سؾك اظؿؽـقظقجقا ، حقث دؿؽقا ػذه األصؽار األسؿا  تلفقؾو

 . ؾؾقؽة ادللؿداعة ظصـاسة اظضقاصة صل ادللؿؼؾؾظ ععاؼقر

 دقاحقة :إحصاءات 

 : 2017عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة تلؾط اظضقء سؾك إحصاء أخر صل اظعام  

وذظؽ وصؼةاً ألحةدث  2010. وػل أسؾك زؼادة عـذ اظعام 2017% صل سام 7بـلؾة  اظؼادع سدد اظلقاح اظدوظق   ازداد

صداػا صل زؼادة حفؿ اظصادرات اظـااةة  ؼادع وطاا ظفذه اظزؼادة صل سدد اظ، دلـظؿة اظلقاحة اظعادلقة إحصائقات

ظةث أطؾةر ضطةاع ممةا جعةؾ ضطةاع اظلةقاحة ثا 2017ترؼؾققا دوالر أعرؼؽل صل سةام  1.6واظؿل بؾغت  سـ اظلقاحة

 . ظؾصادرات صل اظعاظؿ

عؾققا دائل صل  1.323اظدوظق  وصؾ إظك  قاح" أا سدد اظل 2018عـظؿة اظلقاحة اظعادلقة ظعام  غلكة ظفر "تُ 

  . عؾققا سـ اظعام اظلابؼ 84 وضدرػا بزؼادة 2017سام 

ػق األسؾك عـةذ سةام  2017منق ؽاا ، صدلدة ثؿاغل دـقات عؿؿاظقة ؼادع اظ سدد ذفد اظؼطاع منقاً شقر عؿؼطع صلو

با بـلؾة وصل أور ؼادع با وإصرؼؼقا ػل اظرائدة  صل ػذا اظـؿق حقث طاغت اظزؼادة صل سدد اظووطاغت عـارؼ أور 2010

 %.9% وصل أصرؼؼقا بـلؾة 8

 ائةداتترؼؾقةقا دوالر أعرؼؽةل عةـ اظع 1.3باإلضاصة إظك  2017٪ صل سام 5ارتػعت إؼرادات اظلقاحة اظدوظقة بـلؾة 

عةـ ضؾةؾ  ؾؿلةاصرؼـعؾقار دوالر أخرى عـ اظـؼؾ اظةدوظل ظ 240حؼؼت اظلقاحة اظدوظقة صؼد ، اظؿل حصؾت سؾقفا

وػةق عةا  عؾقار دوالر صةل اظقةقم 4 أيترؼؾققا دوالر  1.6وضد رصع ػذا إجؿاظل اظصادرات اظلقاحقة إظك ، عؼقؿ غقر اظ

 .  ظعاظؿ٪ عـ صادرات ا7ؼعاد  

، ػر ظؾقجفةات صةل جؿقةع عـةارؼ اظعةاظؿاظطؾب ادللؿؿر سؾك اظلػق  2017ظعام  جلقدةػذه اظـؿائج ا دؾب طاا

  . عـ حتدؼات أعـقة صل اظلـقات األخقرة صل بعض اظدو  اظؿل ساغتوحصؾ ذظؽ أؼضا بلؾب اظؿعاصل 

عؾقةار دوالر  258حقةث أغػؼةت  ،ضقادة اظلػر اظعادلل ظؾكةارج صلاظص   رؼادة ادؿؿرار اً وؼقضل اظؿؼرؼر اجلدؼد أؼض

 واظةذي 2017ؿس إجؿاظل اإلغػا  اظلقاحل اظعادلل صل سةام رب خُ اوػذا عا ؼؼ 2017سؾك اظلقاحة اظدوظقة صل سام 

 . 2016سام سـ عؾقار دوالر  94 بزؼادة وضدرػا ترؼؾققا دوالر أعرؼؽل ، 1.3بؾغ 

أصؾقت إدؾاغقا ثاغل أطـر اظقجفات زؼارة صل اظعاظؿ ، 2017صل اظعام  واظقجفات صل اظعاظؿأصضؾ األدقا  عـ ب  و

 حقةث احؿؾةتدخؾت اظقاباا ادلراطز اظعشرة األوظك صل سائدات اظلةقاحة ، واظدوظق   بعد صرغلا ؼادع اظعـ حقث 

 ادلصةدرؼـ ظؾلةقاحة ألوائؾ عـ ب  ساد االحتاد اظرودل إظك دخق  اظعشرة او ،ثابؿةادلرتؾة اظعاذرة بعد دت دـقات 

 .  حقث حصؾ سؾك ادلرطز اظـاعـ

 ٪ صل  6ادؿؿرار اظـؿق اظؼقي ظؾلقاحة اظدوظقة عع زؼادة دـقؼة بـلؾة سـ  2018سام  صل بداؼةوضد أثؾؿت اظؾقاغات 

 . طاغقا اظـاغل وغقلااب   ؼادع اظسدد 

  


