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مقدمة
تخضع المنشآت السياحية قبل استثمارها للمراحل التالية :
أ -التأهيل الفني األولي ويتمثل بإحدى الحالتين التاليتين :

 رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة للموقع السياحي وفق القوانين واألنظمة السياحية النافذة أصوالً .

 رخصة التوظيف السياحية لبناء قائم أو لبناء يراد توسعته وفق القوانين واألنظمة السياحية النافذة
أصوالً .

ب -التأهيل التجريبي بغية االفتتاح التجريبي .
ت -التأهيل السياحي .

ث -التصنيف السياحي .
ج -الترخيص السياحي باالستثمار .
ويتم منح المنشأة الحاصلة على التأهيل الفني األولي التسهيالت واإلعفاءات وفق الق اررات

واألنظمة النافذة أصوالً والسيما قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  /186/لعام ا 985وتعديالته؛

كما تخضع المنشأة منذ إشادتها لمرحلتين من الرقابة :

 -1المرحلة األولى :

وهي المرحلة التي تلي مرحلة الحصول على التأهيل الفني األولي حيث تتم في هذه المرحلة

مت ابعة مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الوحدة اإلدارية المختصة (كل حسب اختصاصه) من
حيث:

 تحديد نسبة إنجاز المشروع .

 مدى تقيد المشروع بالبرنامج الزمني المحدد من قبل أصحابه قبل منح الرخصة (بيان
مدى الجدية في العمل) .

 مدى تقيد المشروع بالرخصة الممنوحة ومدى تطابقه مع المواصفات السياحية
المعتمدة لدى الو ازرة ونظام البناء المعتمد لدى الوحدة اإلدارية المختصة .

 -2المرحلة الثانية :

وتبدأ هذه المرحلة عند وضع المنشأة السياحية باالستثمار ( حصولها على التأهيل التجريبي أو

التأهيل الفني النهائي أو التأهيل الخدمي أو التأهيل الحزئي أو التأهيل السياحي ) وتتم في هذه
المرحلة مراقبة حسن تشغيل المنشأة وفق الق اررات واألنظمة النافذة وذلك من خالل اللجان المشكلة

بناء على قانون حماية المستهلك .
لهذا الغرض والسيما لجان الرقابة المشتركة واللجان المشكلة ً

مالحظةةةة  :لالط الالالع عل الالى نص الالوص القال ال اررات ي ارج الالع الملح الالق الخ الالاص ب الالذلك ( )CDأو عل الالى موق الالع و ازرة الس الالياحة عل الالى ش الالبكة
االنترنيت www.syriatourism.org
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الق اررات المعتمدة في الحصول على رخصة اإلشادة أو رخصة التوظيف السياحي
 الق الرار رقالالم  /186/تالالاري  1985/7/31الخالالاص بمالالنح اإلعفالالاءات والتسالالهيالت فالالي قطالالاع
السياحة وتعليماته التنفيذية رقم  /8/تاري . 1986/3/12
 القال ال الرار رق ال الالم  /198/لع ال الالام  /1987/الخ ال الالاص بالنظ ال الالام العم ارن ال الالي للمش ال الالاريع والمجمع ال الالات
والمنشآت السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل (خارج المخططات التنظيمية).

 القرار رقم  /20/تاري  2002/9/4المتضمن السماح للمستثمرين العرب واألجانالب بتملالك
واسال الالتئجار األ ارضال الالي والعقال الالارات الالزمال الالة إلقامال الالة مشال الالاريعهم السال الالياحية عليهال الالا وتعليماتال الاله
التنفيذية الصادرة بالقرار رقم  /775/تاري .2003/6/30
 القرار رقم  /39/تاري  2004/10/24المتضالمن السالماح بالدمج العقالارات بنالاء علالى طلالب
المالك لغاية إشادة منشأة فندقية.
 الق الرار رقالالم  /40/تالالاري  2004/10/24المعالالدل بالالالقرار رقالالم  /130/تالالاري 2005/12/21
المتضالالمن الموافقالالة علالالى تعالالديل نظالالام ضالالابطة البنالالاء لابنيالالة ضالالمن المنالالاطق ذات الصالالفة
السكنية (عدا الفيالت الواقعة داخالل المخطالط التنظيمالي لم اركالز مالدن المحافظالات) الواقعالة
خالالارج حالالدود الم الالدن القديمالالة المح الالددة مالالن قبالالل و ازرة الثقاف الالةى بغيالالة تحقي الالق الجالالدوى الفني الالة
واالقتصالالادية لالالدى اسالالتثمارها كمنشالالآت مبيالالت وتكلالالف و ازرة اإلدارة المحليالالة والبيئالالة باتخالالاذ
اإلجراءات التنفيذية لذلك مع استيفاء رسم مقابل التحسين.
 الق ال ال ال ال ال الرار رقال ال ال ال ال الالم  /41/تال ال ال ال ال الالاري  2004/10/24المعال ال ال ال ال الالدل بال ال ال ال ال الالالقرار رقال ال ال ال ال الالم  /130/تال ال ال ال ال الالاري
2005/12/21المتضالالمن الموافقالالة علالالى تعالالديل الصالالفة العمرانيالالة مالالن الصالالفة السالالكنية إلالالى
الصالالفة السالالياحية لابنيالالة السالالكنية (عالالدا الفالاليالت الواقعالالة داخالالل المخطالالط التنظيمالالي لم اركالالز
مدن المحافظات) أو المقاسالم المعالدة للبنالاء ضالمن المخططالات التنظيميالة بمالا فالي ذلالك مالا
يقع منها ضمن المدن القديمة شالريطة موافقالة لجنالة حمايالة المدينالة القديمالة وذلالك فالي حالال
رغال الالب مال الالالكو تلال الالك األبنيال الالة أو المقاسال الالم واسال الالتثمارها كمنشال الالآت مبيال الالت وتكلال الالف و ازرة اإلدارة
المحلية والبيئة باتخاذ اإلجراءات التنفيذية لذلك مع استيفاء رسم مقابل التحسين.
 الق الرار رقالالم  /2357/تالالاري  2005/11/30المتضالالمن تفالالويض مالالديريات السالالياحة فالالي
المحافظالالات وذلالالك بمالالنح التأهيالالل األولالالي والتأهيالالل السالالياحي والتصالالنيف السالالياحي ومالالنح
التوسالالطات الالزمالالة لالالدى الجهالالات المعنيالالة للمنشالالات السالالياحية مالالن سالالوية النجمتالالان داخالالل
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وخارج المخطط التنظيمي.
 القرار رقم  /603/تاري  2006/3/29المتضمن تعديل المادة األولى من القالرار /2357/
تالالاري  2005/11/30ليصالالبح تفالالويض السالالادة مالالدراء السالالياحة بالمحافظالالات فيمالالا يخالالص
الت الالرخيص الس الالياحي للمنش الالآت الس الالياحية م الالن فئ الالة ث الالالث نج الالوم ب الالدالً م الالن نجمت الالين داخ الالل

وخارج المخطط التنظيمي.

 القرار  /128/تاري  2005/12/21الخاص باستثمار المواقع األثرية.
 القال ال الرار  /162/ت ال الالاري  2006/12/27بخص ال الالوص تكلي ال الالف و ازرة الس ال الالياحة بتش ال الالكيل لجن ال الالة
مهمتهالالا اعتم الالاد ح الالدود المن الالاطق والمح الالاور الس الالياحية المقترح الالة م الالن قب الالل ال الالو ازرة والواقع الالة
خالالارج المخططالالات التنظيميالالة ولالالدى إقالرار حالالدود تلالالك المنالالاطق والمحالالاور السالالياحية يكالالون
الترخيص ضمنها للمشاريع السياحية فقط وحسب احكام القرار  /198/لعام ./1987/
 القالرار  /163/تالالاري  2006/12/27المتضالالمن تعالالديل قالرار المجلالالس األعلالالى للسالالياحة رقالالم
 /198/لعال ال الالام  /1987/الخال ال الالاص بالنظال ال الالام العم ارنال ال الالي للمشال ال الالاريع والمجمعال ال الالات والمنشال ال الالآت
السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل (خارج المخططات التنظيمية).
 الق الرار  /166/تالالاري  2006/12/27المتضالالمن المشالالاريع السالالياحية التالالي يسالالتمر تشالالميلها
باإلعف ال الالاءات الجمركي ال الالة الال ال الواردة ض ال الالمن بن ال الالود القال ال الرار  /186/لع ال الالام  1985بع ال الالد ت ال الالاري
.2007/1/1
 القالرار  /186/تالالاري  2007/6/4الخالالاص باإلعفالالاءات الممنوحالالة فالالي قطالالاع السالالياحة وفالالي
حال الرغبة بالحصول على المزيد مالن المعلومالات عالن القالرار يمكالن اإلطالالع علالى دليالل
المستثمر الخاص باإلعفاءات والتسهيالت السياحية.
 القالرار رقالالم  /219/تالالاري  2007/3/5المتضالالمن تعالالديل صاليغة التعهالالدات الالواردة فالالي نالالص
القرار رقم  /198/لعام  1987وشروط تطبيقها .
 الق ال الرار رقال الالم  /187/تال الالاري  2007/6/4المتضال الالمن الموافقال الالة علال الالى مال الالنح الصال الالفة السال الالياحية
للمش الالاريع والمنش الالآت الجدي الالدة (التلفري الالكى ع الالروض الص الالوت والض الالوءى المنش الالآت العائم الالةى
هياكل الطالائراتى هياكالل القطالاراتى مالدن األلعالابى مالدن الترفياله )....ومنحهالا اإلعفالاءات
والتسهيالت المنصوص عنها للمشاريع والمنشآت السياحية.
 القرار رقم  /208/تاري  2007/10/11المتضالمن التعليمالات التنفيذيالة للقالرار  /50/وذلالك
بتحديد نسبة مساحة المحالت التجارية الصافية داخل وخارج المخططات التنظيمية .
 القال الرار رق الالم  /246/ت الالاري  2008/9/8المتض الالمن تع الالديل البن الالد  /7/م الالن الم الالادة  /5/م الالن
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الفصل الرابع من القرار رقم  /198/لعام  1987والمتعلقة بالسقف المائل.
 القرار رقم  /242/تاري  2008/9/8بخصوص التعليمات التنفيذية للقرار رقم /212/لعام
 2007وذلك فيما يخص بيع حق االنتفاع لوحدات اإلشتاء واالططياف .
 القال الرار رق الالم  /243/ت الالاري  2008/9/8المتض الالمن تع الالديل الفقال الرة /ج /م الالن الم الالادة  /9/م الالن
الق الرار رقالالم  /198/لعالالام  1987بخصالالوص تصالالديق مخططالالات المرحلالالة الثانيالالة /القسالالم
التنظيمي /في المجمعات السياحية.

 القرار رقم  /244/تاري  2008/9/8الخاص بترخيص التلفريك .
صةدرت جملةة مةن القة اررات باإلضةافة إلةةى محاضةر اجتمةاا مةع الجهةات المعنيةة األخةةر (وزارة
اإلدارة المحليةةة والبيئةةة -وزارة الةةر )......التةةي عالجةةت مختلةةف متطلبةةات تشةةجيع االسةةةتثمار
السياحي وتبسيط اإلجراءات وتسريع وتائر العمل وهي:
 محضر االجتماع المؤرخ في  2005/5/5المنعقد بين و ازرتي السياحة والري والمتضمن آليالة
مالالنح موافقالالات مالالن و ازرة الالالري علالالى حفالالر آبالالار للمسالالتثمرين الالراغبين بتالالرخيص إشالالادة منشالالاة
سياحية خارج المخطط التنظيمي وقبل إنشائها.
 محضر اجتماع رقالم /5220/تالاري  2005/6/14المتضالمن بيالان مهالام واختصالاص كالل مالن
و ازرة السالالياحة والوحالالدات اإلداريالالة المعنيالالة فالالي ظالالل القالالانون رقالالم /1/لعالالام  2003والق ال اررين
الصادرين عن المجلس األعلى للسياحة رقمي  /198/و ./ 97 /
 محضالالر االجتم الالاع رقالالم /5219 /ت الالاري  2005/6/14المتضالالمن آلي الالة تنفيالالذ القالال اررات -39/
 /41-40والمعدلالة بالالقرار  /131/تالاري  2005/12/21والمتعلقالالة بالدمج العقالارات وتعالالديل
نظام ضابطة البناء وتحويل الصفة التنظيمية للعقارات من سكني إلى سياحي.
 القرار رقم  /131/تاري  2005/12/21المتضالمن تشالميل القالرار  /69/تالاري 2004/11/7
الصادر عن المجلس األعلى للسالياحة بأحكام القالرار  /106/لعالام  /2005/بمالا يتوافالق مالع
البالغ رقم /16ب 15/4095/لعام ./2005/
 القرار رقم  /149/تاري  /2006/المتضمن االكتفاء بموافقة المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة
اإلداري الالة المعني الالة أو المجل الالس البل الالدي المعن الالي أو المكت الالب التنفي الالذي لمحافظ الالة دمش الالق فيم الالا
يخصالالها والعالالرض علالالى اللجنالالة اإلقليميالالة اسالالتثنائياً ومصالالادقة السالاليد المحالالافظ والسالاليد وزيالالر

اإلدارة المحلية والبيئة على تعديل الصفة التنظيمية ونظام ضالابطة البنالاء أو دمالج العقالارات

قررات المجلالس األعلالى للسالياحة ذوات
بغية إشادة منشآت المبيت السياحية حسبما ورد في ا
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األرقام  41 – 40 – 39تاري  2004/10/24وتخفض مدة اإلعالن عالن هالذه التعالديالت
إلالالى مالالدة شالالهر واحالالد فقالالط .نوالغالالاء مضالالمون ق الرار المجلالالس األعلالالى للسالالياحة رقالالم /106/
تاري .2005/5/5
 محضر االجتماع رقم  /7760/لعام ./2006/
 موافقة السيد وزير الري رقم /869ص م ر تاري  2007/3/13بخصوص منح أمالر الحركالة
علال الالى حفال الالر بئال الالر بعال الالد الحصال الالول علال الالى رخصال الالة اإلشال الالادة أو التوظيال الالف السال الالياحي باسال الالتثناء
محافظتي درعا والحسكة.
 اآلليالالة رقالالم  /5802/تالالاري  2007/8/9الخاصالالة بتالالرخيص مشالالاريع القطالالاع العالالام والمشالالترك
ومشالالاريع ملتقيالالات سالالوق االسالالتثمار السالالياحي وتالالرخيص مشالالاريع القطالالاع الخالالاص المتعاقالالدة
مع شركات إدارة عالمية.
 اآللية رقم  /7654/تاري  2008 / 11/25الخاصة بترخيص منشآت سياحية على عقالارات
يعود جزء منها ألمالك الدولة أو لجهة عامة والجزء اآلخر ألمالك خاصة .
 التعمالاليم رقالالم  /106/تالالاري  2008/11/26الخالالاص بالتنسالاليق مالالع مالالديريات السالالياحة بالنسالالبة
للمش الالاريع م الالن س الالوية (أرب الالع نج الالوم فم الالا ف الالوق ) لد ارس الالة اإلضالالبارة وتالالدقيق المالحظ الالات وف الالق
محضر اجتماع مشترك .
 التعماليم رقالالم  /107/تالالاري  2008/11/26الخالالاص بتفالويض مهنالالدس معمالالاري للمراجعالالة فيمالالا
يخص المخططات المقترحة للمشروع السياحي .
وتشجيعا لالستثمار السياحي وتبسيطاً لإلجراءات ((تتم معالجة أ .إشكاليات تتصل بالحصةول علةى
ً
رخصة اإلشادة السياحية أو رخصة التوظيةف السةياحي مةن قبةل مديريةة السةياحة فةي المحافظةة مةن
خالل لجنة الترخيص السياحي في المحافظة والمشكلة من خالل قرار المجلةس األعلةى للسةياحة رقةم
 /17/لعام  /2002/القاضي بتشكيل اللجان السةياحية ولجةان التةرخيص السةياحي فةي المحافظةات
)).

أوالً  :إجراءات الحصول على رخصة إشادة سياحية و نميز حالتين :
 -1-1العقار داخل المخطط التنظيمي:
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األوراق المطلوبة من المستثمر:
أ .طل الالب يس الالجل أصال الوالً ف الالي ديال الوان المديري الالة موق الالع م الالن جمي الالع الم الالالكين ومرف الالق بص الالور ع الالن الهويال الات
الشخصالالية لهالالم وملصالالق عليالاله طالالابع الهالالالل األحمالالر باإلضالالافة إلالالى الطالالابع المالالالي ويتضالالمن بصالالورة
خاصة:

 الموطن المختار للتبليغ.

 فكرة عن فعاليات المشروع الذي يرغب بإقامته ومساحته.
ب .وثيقالالة تثب الالت ملكي الالة ص الالاحب العالق الالة للعق الالار أو العقالالارات المالالراد الت الالرخيص عليه الالا ( مل الالكى أج الالار أو
استثمار).

ِ
يمض على إصداره أو تصديقه مالدة ثالثالة أشالهر) خةال مةن اإلشةارات
ج .إخراج قيد عقاري حديث (لم
المانعةةةة للتةةةرخيص والتالالي تالالؤثر علالالى عالالين العقالالار والمانعالالة للتصالالرف وهالالي علالالى سالالبيل المثالالال ال
الحصر:
 الحجز االحتياطي أو التنفيذ .أو اإلدار .في حال النزاا على ملكية عين العقار.
 الرهن.
 حق االنتفاا ما لم يقدم طلب الترخيص من مالك الرقبة و مالك المنفعة معاً.
 الحقوق الوقفية الخاضعة لالستبدال الجبر..
د .بيالالان مسالالاحة مصالالدق أصالوالً (لالالم يمال ِ
الض علالالى إصالالداره أو تصالالديقه مالالدة ثالثالالة أشالالهر) فالالي حالالال عالالدم
إدراج المساحة على البيان العقاري المذكور أعاله.

ه .وثيقة من البلدية تبين الوضع التنظيمي للعقار مصدقة أصوالً.
و .برنامج زمني يبين مراحل تنفيذ المشروع مصدق من المهندس الدارس.
ز .مخطط تنظيمي بمقياس محدد يوضح العقار المراد ترخيصه والجوار مصدق أصوالً.
ح .فالالي حالالال كالالان العقالالار ذو صالالفة سالالكنية ممالالا يتطلالالب تعالالديل نظالالام ضالالابطة البنالالاء أو تغييالالر الصالالفة
التنظيميالالة أو دمالالج العقالالارات يقالالوم المسالالتثمر بتقالالديم األوراق الثبوتيالالة الالزمالالة وفالالق محضالالر االجتمالالاع

رقم  /5219/تاري  2005/6/14المصدق من و ازرتالي السالياحة واإلدارة المحليالة والبيئالة والمتضالمن
آلية التعديل.
ط .اعتمالاد كتالالاب مالالن البلديالالة المختصالالة تبالين فيالاله أنالاله ال مالالانع لالالديها مالن وصالالل شالالبكة الصالالرف الصالالحي
الخاصة بالمشروع السياحي المقترح ترخيصه إلى شبكة المجرور العام شريطة توفره وفي حال عدم
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ت الالوفره ي الالتم لح الالظ معالج الالة مغلق الالة ( )Packageلمي الالاه الص الالرف الص الالحي والمنصال الرفات الناجم الالة ع الالن
المنشأة السياحية المطلوب ترخيصها على المخططات الهندسية للمشروع مالع د ارسالة تنفيذيالة إلعالادة

استخدام الميالاه المعالجالة للحالدائق والز ارعالة وأعمالال النظافالة مالن خالالل شالبكة خاصالة منفصاللة شالبكة
خاصة منفصلة عن شبكات مياه الشرب.
ي .بيان من أصحاب العالقة يتضمن كيفية معالجة النفايات الصلبة الناجمة عالن المنشالأة وتجميالع هالذه
النفايات وترحيلها إلى المكالب العائالد لهالذه الوحالدة اإلداريالة أو البلديالة مرفقالاً بموافقالة البلديالة أو الوحالدة
اإلدارية ذات العالقة على مضمونه.

األوراق الثبوتية التي تقوم مديرية السياحة بتأمينها للمستثمر:
أ-

رخصة بناء مصدقة أو مخطط وجائب ونظام ضابطة البناء وفقاً للمخططات التنظيميالة المعتمالدة

ب-

فالالي حالالال كالالان العقالالار ذو صالالفة سالالكنية ممالالا يتطلالالب تعالالديل نظالالام ضالالابطة البنالالاء أو تغييالالر الصالالفة

لدى الوحدة اإلدارية أصوالً.

التنظيمي الالة أو دم الالج العق الالارات ت ارس الالل مديري الالة الس الالياحة الجه الالة اإلداري الالة المختص الالة إلجال الراء التع الالديل

المطلوب أصوالً بعد قيام صالاحب العالقالة بتقالديم األوراق الثبوتيالة الالزمالة وفالق محضالر االجتمالاع
رقال ال الالم  /5219/تال ال الالاري  2005/6/14المصال ال الالدق مال ال الالن و ازرتال ال الالي السال ال الالياحة واإلدارة المحليال ال الالة والبيئال ال الالة
والمتضمن آلية التعديل.

ت-

فالالي حالالال وجالالود بنالالاء علالالى العقالالار المالراد تالالرخيص إشالالادته سالالياحياً ويرغالالب صالالاحب العالقالالة بإزالتالاله
إلشادة المنشأة السياحية يتم تقديم :

 -1موافقة هدم أو رخصة هدم من الجهة اإلدارية المعنية .
 -2المخططالالات المقترحالالة للت الالرخيص مصالالدقة م الالن الجهالالة اإلداريالالة المعني الالة علالالى أنه الالا مطابقالالة لنظ الالام
ضابطة البناء ومنهاج الوجائب .

(يمكن لصاحب المشروا إحضار كافة األوراق المطلوبة أعاله بصورة شخصية إذا رغب بذلك )

 -1-2العقار خارج المخطط التنظيمي:

األوراق المطلوبة من المستثمر:

أ -طلب يسجل أصوالً في ديوان المديرية موقع من جميع المالكين ومرفق بصالور عالن الهويالات الشخصالية
لهم وملصق عليه طابع الهالل األحمر باإلضافة إلى الطابع المالي ويتضمن بصورة خاصة:
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الموطن المختار للتبليغ.



فكرة عن فعاليات المشروع الذي يرغب بإقامته ومساحته.



ب  -وثيقة تثبت ملكية صاحب العالقة للعقار أو العقارات المراد الترخيص عليها مصدقة بتاري حديث.
ج  -إخراج قيد عقاري حديث خال من اإلشارات المانعالة للتالرخيص والمالذكورة فالي الفق الرة (ج ال -مالن األوراق
المطلوبة داخل المخطط التنظيمي)0

د  -بيان مساحة مصدق أصوالً في حال عدم ورود المساحة على البيان العقاري اآلنف الذكر.
ه ال ال -مخط الالط تنظيم الالي أول الالي بمقي الالاس  1000/1يبال الين ت الالوزع الكت الالل واس الالتعماالتها وكاف الالة التفاص الاليل الالزم الالة
لتوضيح الفكرة (مقاطع في األرض الشديدة الميول).

و -وثيقة من البلدية تبين الوضع التنظيمي للعقار مصدقة أصوالً.
ز  -مخطط طبوغرافي في حال كالون األرض مائلة مصدق أصوالً (مصدق من مهندس طبوغرافي).
ح  -مخطالالط عقالالاري بمقيالالاس محالالدد يعالالين عليالاله الحالالدود والجالوار واألمالالالك العامالالة فالالي حالالال وجودهالالا مصالالدق
أصوالً من المصالح العقارية.
ط -مخطط مطابق للمخطط العقاري يتضمن توزع األشجار مصدق من الوحالدة اإلداريالة أو مديريالة الز ارعالة
في حال بين الكشف الفني وجود أشجار على العقار المراد ترخيصه.
ي  -التعهالالدات المقدمالالة مالالن صالالاحب العالقالالة و المصالالدقة مالالن الكاتالالب بالعالالدل وفالالق الق الرار  /198/لعالالام
 1987وتعديالته مع ذكر أرقام جميع العقارات المراد ترخيصها ضمن كل تعهد و هي:
تعهالالد باسالالتثمار المنشالالأة أو المنشالالأة السالالياحية االسالالتثمارية وفالالق الغايالالة التالالي أنشالالأت مالالن أجلهالالا تحالالت



طائلالالة إغالالالق المكالالان فالالي حالالال تغييالالر صالالفة االسالالتعمال وتمنالالع تسالالوية مخالفالالة تغييراالسالالتعمال مالالن أيالالة جهالالة

كانت .


تعهد بتأمين كافة المرافق والخدمات على نفقته و دون مطالبة الجهة المرخصة بذلك.



تعهد بعدم إفراز الجزء المخصص للمشروع السياحي االستثماري وعدم نقل الملكية إال لغاية استثماره
للغاية المرخص ألجلها و بعد موافقة و ازرة السياحة وتوضع إشارة دائمة بالذلك علالى صالحيفة العقالارا أمالا فالي

فيق الالدم تعه الالد م الالن ص الالاحب المنش الالأة ب الالذلك وف الالي ح الالال المخالف الالة حيلغ الالى
المن الالاطق غي الالر المح الالددة وغي الالر المح الالررة ح
ويختم المكان لحين إزالة المخالفة وتحمنع تسوية المخالفة من أية جهة كانت.
الترخيص ويغلق ح
( تقةةوم مديريةةة السةةياحة بتقةةديم نمةةاذج عةةن هةةذه التعهةةدات لصةةاحب العالقةةة للتأكةةد مةةن دقةةة صةةياغة

التعهدات)

ك – لحالالظ محطالالة معالجالالة لميالالاه الصالالرف الصالالحي والمنص الرفات الناجمالالة عالالن المنشالالأة السالالياحية المطلالالوب
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ترخيصها على المخططات الهندسالية للمشالروع مالع د ارسالة تنفيذيالة إلعالادة اسالتخدام الميالاه المعالجالة للحالدائق
والزراعة وأعمال النظافة من خالل شبكة خاصة منفصلة شبكة خاصة منفصلة عن شبكات مياه الشرب.

ل -بيالالان مالالن أصالالحاب العالقالالة يتضالالمن كيفيالالة معالجالالة النفايالالات الصالاللبة الناجمالالة عالالن المنشالالأة وتجميالالع هالالذه

النفايات وترحيلها إلى المكب العائد لهذه الوحدة اإلدارية أو البلدية مرفقاً بموافقالة البلديالة أو الوحالدة اإلداريالة

ذات العالقة على مضمونه.

م -إذا كان الالت العق الالارات ض الالمن منطق الالة غي الالر مح الالددة ومح الالررة يطل الالب :مخط الالط كروك الالي موق الالع م الالن المخت الالار
والجوار ومصدق أصوالً من مدير الناحية مبينالاً علياله ملكيالات الجالوار وموقالع مالن قالبلهم مالع تحديالد الجهالات

(شرق – غرب.)...

ص – إذا كةةان العقةةار مملةةوك علةةى الشةةيوا فيةةتم معالجت ة وفةةق القةةرار  /126/تةةاري 2005/12/21
المتضمن الموافقة على محضر االجتماا رقم  /7760/تاري  2005/9/8ويتقدم بالثبوتيات التالية:
مخطط كروكي لموقع قطعة األرض المطلوب الترخيص عليها معد من قبل الوحدة اإلدارية.
 شهادة من الهيئة االختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة.
 وثيقالالة موقعالالة مالالن قبالالل المالالالكين الشالالركاء المجالالاورين لقطعالالة أرضالاله تشالالهد بحقالاله و تخصصالاله
بهذه القطعة.

 تصديق الوثائق األنفة الذكر من قبل المكتب التنفيذي أو البلدية.
 تقالالديم تعهالالد مصالالدق لالالدى الكاتالالب بالعالالدل يالالنص علالالى عالالدم المطالبالالة بالالأي عطالالل أو ضالالرر أو
تعالالويض نتيجالالة إلغالالاء أو وقالالف التالالرخيص بسالالبب منازعالالات علالالى الحقالالوق أو الالالدعاوى أمالالام
القضاء ومسؤوليته عن ما ينشأ نتيجة هذه المنازعات و الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية.
 تقديم تعهد مصدق من الكاتب بالعدل يتضمن تنازله عالن جميالع المسالاحات الملحوظالة للنفالع
العام أو المشيدات العامة الملحوظة على قطعة األرض المطلوب الترخيص عليها.

األوراق الثبوتية التي تقوم مديرية السياحة بتأمينها للمستثمر:
 موافقة و ازرة الري من أجل حفر اآلبار.
 مخطط ربط طرقي للعقار المراد ترخيصه مصدق من الوحدة اإلدارية أصوالً.
 طلب وثيقة مصدقة من الوحدة اإلدارية المختصة تثبت أن العقار يقع خارج حالرم المطالارات
والمال ال الوانم والمواق ال الالع العس ال الالكرية والمنش ال الالآت المس ال الالببة للتل ال الالوث والين ال الالابيع والبحيال ال الرات الطبيعي ال الالة

والصناعية والطرق والمناطق األثرية وخطوط التوتر وال يوجد منع بناء ألي جهة كانت.
على أن تؤخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة على موقع المنشأة في الحاالت التي تقع
فيها المنشأة ضالمن حالرم الينالابيع والبحيالرات الطبيعيالة واالصالطناعية ومسالافة الحمايالة للطالرق
بجميع درجاتها ومسافة الحماية والحرم للمناطق والمواقع األثرية (وثيقة من الجهالات المعنيالة
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تبالالين حالالرم كالالل منهالالا مالالع إسالقاط ذلالالك علالالى مخطالالط الموقالالع العالالام المقالالدم مالالن صالالاحب العالقالالة
وتصديقه من الجهة المعنية).

وقالالد عالجالالت قال اررات المجلالالس األعلالالى للسالالياحة تحديالالد الحالالرم جميعهالالا ممالالا يسالالهل عمالالل النافالالذة الواحالالدة
وعمل المستثمر.

( ويمكن لصاحب المشروا إحضار كافة األوراق المذكورة أعاله بصورة شخصية إذا رغب في ذلك).
 بع الالد ذل الالك تحي الالل مديري الالة الس الالياحة اإلض الالبارة إل الالى لجن الالة القال الرار  /198/لع الالام  /1987/ف الالي
المحافظة المعنية لمعالجة الموضوع وفق األصول.

 بع الالد موافق الالة لجن الالة القال الرار  /198/عل الالى إقام الالة المش الالروع المقت الالرح وذل الالك بع الالد ت الالدقيق واعتم الالاد
الثبوتيات المقدمة تحال اإلضبارة إلى مديرية السياحة وذلك بكتاب رسمي صادر عن الساليد

المحافظ يتضمن إشعا اًر بالموافقة على المشروع المقترح.

 تقالالوم مديريالالة السالالياحة بالالإجراء كشالالف فنالالي يتضالالمن وصالالف العقالالار واإلشالالادات الموجالالودة عليالاله
والطرق الواصلة إليه وأية مالحظات على العقار وذلك بداللة الوحدة اإلدارية المختصة.

مالحظةةة :تعتمةةد كافةةة األوراق الثبوتيةةة والتةةي لةةم يمة ا
ةه علةةى إصةةدارها أو تصةةديقها مةةدة /3/
أشهر من تاري تسةجيل اإلضةبارة لةد مديريةة السةياحة المختصةة وفةق إحالةة السةيد المحةافظ

المتضمنة موافقة لجنة القرار ./198/

ثانياً  :الحصول على رخصة توظيف سياحي و نميز حالتين :
 -1-2العقار داخل المخطط التنظيمي :
يالالتم تقالالديم كافالالة األوراق الثبوتيالالة المالالذكورة فالالي (البنالالد  1-1مالالن الفق الرة أوالً ) بآليالالة رخصالالة اإلشالالادة السالالياحية

باإلضافة إلى مايلي :

 -1مخطط الالات وض الالع اره الالن مص الالدقة م الالن الوح الالدة اإلداري الالة المختص الالة عل الالى أنه الالا مطابق الالة لنظ الالام
ض الالابطة البن الالاء و منه الالاج الوجائ الالب وف الالي ح الالال وج الالود مخالف الالات ي الالتم ت الالدوين مالحظ الالة عل الالى
مخططالات الوضالع الالراهن بأناله تالم تسالوية كافالالة المخالفالات بالالقرار رقالم و تالاري الخالاص بهالالذه

التسوية .

 -2في حال ترخيص مقاسم ضمن بناء يتم تقديم مخطط إفرازي للمقاسم المراد ترخيصها مصدق
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أصوالً.
مالحظة  :تقوم مديرية السياحة المعنية بمراسلة الجهة اإلدارية المختصة لتصديق المخططات وفق األصةول

 ،ويمكن لصاحب العالقة أن يقوم بتصديقها من الجهة اإلدارية المختصة أصوالً .
 -2-2العقار خارج المخطط التنظيمي:

يالالتم تقالالديم كافالالة األوراق الثبوتيالالة المالالذكورة فالالي (البنالالد  1-2مالالن الفق الرة أوالً ) بآليالالة رخصالالة اإلشالالادة الس الياحية

باإلضةةةافة إلةةةى :مخطط الالات وض الالع اره الالن مص الالدقة م الالن الوح الالدة اإلداري الالة المعني الالة وذل الالك وف الالق محض الالر االجتم الالاع

 / 7760/تاري  2005/9/8على أنها مطابقة ألحكام القرار  /198/لعام  1987وتعديالته مع لحظ موافقةة
لجنة القرار  /198/على هذه اإلشغاالت ضمن محضرها المحال أصوالً من قبل السيد المحافظ.

ثالثاً :اإلجراءات المطلوبة من مديرية السياحة المختصة بعد استكمال كافة األوراق الثبوتية :
تطلب مديرية السياحة من صاحب العالقة تقديم المخططات المعمارية المقترحة للمشروع (مساقط – مقاطع

– واجهالالات – مخطالالط الموقالالع العالالام مب الالين عليالاله جميالالع الكتالالل والفعالي الالات للمشالالروع ومتطالالابق مالالع المخط الالط
العقاري مالن حيالث الحالدود) مصالدقة مالن المكتالب الهندسالي الالدارس ا وهنالا نميالز حالالتين العتمالاد المواصالفات

والمعايير السياحية أثناء الدراسة .

الحالة األولى:
الد ارسالالة وفق الاً لانظمالالة والق ال اررات السالالياحية المعتمالالدة مالالن قبالالل و ازرة السالالياحة مالالن حيالالث المواص الفات الفنيالالة

الواجب توفرها في المنشأة:

 مطاعم :قرار  / 593 /لعام .1984
 التعليمات الخاصة بالمطاعم الموسمية رقم  /19/تاري .1987/5/31
 الشاليهات :قرار رقم  /293/لعام .1990
 منشآت مبيت :قرار  / 387 / - / 201/لعام .1991
 مسابح :قرار رقم  / 256/لعام .1992
 الحمامات الكبريتية :قرار رقم  / 756/لعام .2003
 مطاعم السفن العائمة :قرار  /2101/لعام .2006
 مطاعم الوجبة السريعة :قرار رقم  /659/لعام .2006
 قرار الفنادق التراثية رقم  /57/لعام . 2007
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 صاالت الشاي (الكافتريا) :قرار / 864 /لعام .2007
 المقاهي  :قرار / 863 /لعام .2007
 فنادق إقامة :قرار  / 1766 /لعام  2004وتعديالته بالقرار رقم  /2435/لعام 2008
 الشقق السياحية  :القرار رقم  /658/لعام 2009
الحالة الثانية :اعتماد المواصفات والشروط الفنية لشركات إدارة عالمية:
وتالتم الد ارسالالة فالالي هالذه فالالي هالالذه الحالالالة بنالاء علالالى اآلليالالة رقالم  /5802/تالالاري  2007/8/9الخاصالالة بتالالرخيص
مشالالاريع القطالالاع العالالام والمشالالترك ومشالالاريع ملتقيالالات سالالوق االسالالتثمار وآليالالة تالالرخيص مشالالاريع القطالالاع الخالالاص

المتعاقدة مع شركات إدارة عالمية.

يتم استكمال إجالراءات التالرخيص المطلوبالة فالي مديريالة السالياحة خالالل  /15/يومالاً مالن تالأمين األوراق الثبوتيالة

ويتم دراسة وتالدقيق المخططالات بشالكل مشالترك مالع مديريالة المنشالآت السالياحية فالي حالال كانالت سالوية المشالروع
أكثر من ثالث نجوم بغرض توجيه المالحظات إلى صاحب العالقة إن وجدت ولمرة واحدة.
وبعالالد تالفالالي المالحظالالات يالالتم إعالالداد مشالالروع رخصالالة اإلشالالادة أو التوظيالالف السالالياحي حسالالب القال ار ارت واألنظمالالة

السياحية النافذة أصوالً ومن ثم إصدار هذه الرخصة في حالال كانالت سالوية المنشالأة ثالالث نجالوم ومالا دون أمالا
إن كانالالت السالالوية أربالالع نجالالوم فمالالا فالالوق فتحالالال اإلضالالبارة إلالالى مديريالالة المنشالالآت السالالياحية لتالالتم المعالج الة عالالن

طريقها.

رابعةاً  :اإلجةراءات التةةي تقةةوم بهةةا مديريةةة المنشةةآت السةةياحية فةةي الةةوزارة (للمنشةةآت سةةوية أربةةع
نجوم فما فوق ):

عنالالد ورود إضالالبارة المشالالروع السالالياحي المقتالالرح مالالع مشالالروع رخصالالة اإلشالالادة السالالياحية مالالن قبالالل مديريالالة
السالالياحة المختصالالة إلالالى مديريالالة المنشالالآت السالالياحية مرفقالالة بالكشالالف الفنالالي تالالتم د ارسالالة و تالالدقيق مشالالروع
رخصة اإلشادة السياحية خالل خمسة عشر يوما من تاري ورودها إليها ومن ثم يتم رفعها الستكمال
أسباب صدورها من قبل السيد المعاون والسيد الوزير.

مالحظة :لد تقديم المخططات المقترحة للترخيص يراعى ما يلي:
 -1المشروا خارج المخطط التنظيمي:
 إسقاط الكتل المقترحة للمشروع على المخطط الطبوغرافي المصدق من المهندس الطبوغ ارفي مع تقالديم
مقاطع لجميع الكتل متعامدة مع الميل لحساب منسوب التالرخيص مصالدقة مالن المهنالدس الطبالوغرافي

(في حال بين الكشف الفني أن األرض مائلة).
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 نسالالبة البنالالاء وعامالالل االسالالتثمار ال الواردين فالالي الق الرار  /198/لعالالام 1987وتعديالتالاله ( يالالتم اعتمالالاد نسالالبة
البن الالاء وعام الالل االس الالتثمار بالنس الالبة لمس الالاحة العق الالار أو العق الالارات موض الالوع الت الالرخيص ب الالع الحس الالم منه الالا
المساحة القابلة لالرتيالاب المقالدرة مالن المصالالح العقاريالة والمدونالة علالى بيالان النسالاحة  /هالذه المسالاحة

قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة . )/...
 تطالالابق حالالدود الموقالالع العالالام المقتالالرح للمشالالروع مالالع حالالدود العقالالار علالالى المخطالالط العقالالاري المصالالدق مالالن
المصالح العقارية.

 عدم تعارض الكتل المقترحة مع مخطط توضع األشجار في حال وجودها.
 حح ال حالرم األم الالالك العام الالة المحيط الالة بالعق الالار أوالواقع الالة ض الالمنه يال التم تحدي الالدها بالوثيق الالة المقدم الالة م الالن الجه الالة
المختصة (الفقرة الثالثة من األوراق الثبوتية التي تقوم مديرية السياحة بتأمينها للمستثمر).
 تطابق المساقط مع المقاطع والواجهات ومع أبعادها في الموقع العام.
 فالالي حالالال وجالالود إشالالادة (غرفالالة حالالارس مسالالقوفة توتيالالاء مالالثالً) ضالالمن الموقالالع العالالام وغيالالر متوضالالعة ضالالمن
الوجائب وستسالتخدم كمسالتودع خالالل فتالرة التنفيالذ وفالق مالا يوضالحه المسالتثمر يالتم تقالديم تعهالد مصالدق

من الكاتب بالعدل بإزالتها حين اإلنتهاء من التنفيذ وقبل التأهيل.
 -2المشروا داخل المخطط التنظيمي:

 في حال وجود وضع راهن ضرورة مطابقة المخططات مقترحة للترخيص مع مخططالات الوضالع
الراهن وفي حال عالدم التطالابق يالتم تصالديق المخططالات المقترحالة للتالرخيص مالن الوحالدة اإلداريالة

المختصة على أنها مطابقة لنظام ضابطة البناء ومنهاج الوجائب المعمول به لديها.
 تطابق المساقط مع المقاطع والواجهات ومع أبعادها في الموقع العام.

خامساً :حاالت خاصة :
** وجود بناء غير مرخص ُمشاد قبل عام  2003وفق وثيقة تُبين ذلك من الوحدة اإلدارية :
 -يطلالب مالالن صالاحب العالقالالة تقالديم مخططالالات وضالالع ارهالن حديثالالة مصالدقة أصالوال مالن الجهالالة اإلداريالالة

مالالع تحديالالد صالالفة المخالفالالة (سالالكني –تجالالاري –وفالالق نظالالام ضالالابطة البنالالاء ) ومرفقالالة بوثيقالالة تثبالالت تسالالوية
المخالفات أصوال فيما إذا كانت قابلة للتسوية وفي حال غير ذلك يرد الطلب.

** وجود العقار ضمن منطقة الحماية للمخططات التنظيمية باستثناء منةاطق الحمايةة بمراكةز مةدن

المحافظات :

 يخضع للبالغ رقم /16ب 15/ 4095/تاري  2005/6/19و الصادر عن رئاسة مجلس الوزراءالفقال الرة الس الالابعة و المتض الالمن أن الاله ( يس الالمح ض الالمن من الالاطق الحماي الالة للمخطط الالات التنظيمي الالة و خارجه الالا
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للوحال الالدات اإلداريال الالة و البلال الالديات بإقامال الالة الم ال الدارس والمشال الالافي و المشال الالاريع السال الالياحية و الخدميال الالة بمال الالا ال
يتع الالارض م الالع البرن الالامج التخطيط الالي للوح الالدة اإلداري الالة أو البلدي الالة و ح الالرم الط الالرق الرئيس الالية و بع الالد إع الالداد

مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة اإلدارية).
** وجود بناء ضمن منطقة حماية المدينة القديمة:

 موافقة لجنة الحماية للمدينة القديمة على توظيف العقار سالياحياً و موافقتهالا علالى مخططالات التوظيالفالمقترح.

 موافقة اآلثار والمتاحف على التوظيف السياحي المقترح المحدد على المخططات.** وجود بناء اثر .أو تاريخي:
_ موافقة اآلثار والمتاحف على التوظيف السياحي المقترح المحدد على المخططات.
مالحظة  :في حال تم توظيف البناء األثر .كمنشأة مبيت سياحية فيجب أن تتوافق مواصفاتها
الفنية مع القرار  /57/لعام  2007الخاص بالفنادق التراثية.
 -2-5المشروا خارج المخطط التنظيمي:
فالالي حالالال وجالالود إشالالغاالت علالالى العقالالارات الم الراد ترخيصالالها (والتالالي يشالالترط بهالالا أن تكالالون منفالالذة قبالالل

ص الالدور الق الالانون رق الالم  /1/لع الالام  ) 2003أو ض الالمها أو تع الالديلها ي الالتم إجال الراء الكش الالف الفن الالي م الالن مديري الالة
السياحة على الموقع وبيان مدى صالحية البناء سياحيا وفيما إذا كالان مخالفالا أو غيالر مخالالف ألحكالام

القرار  /198/وتعديالته :

 -1اإلشغاالت مخالفة ألحكام الة  198وتعديالت يطلب ما يلي:

 رأي لجن الالة القال الرار  198بإمكاني الالة م الالنح الموافق الالة عل الالى التوظي الالف الس الالياحي المش الالروط بتس الالوية
المخالفات مع بيان المواقع المخالفة ألحكام القرار  198وتعديالته .

 موافقة المحافظة المعنية للنظر في إمكانية تسوية المخالفات وذلك من قبل المكتب التنفيذي

الالالذي يقالالوم بالتصالالديق علالالى مخططالالات الوضالالع الالراهن متضالالمناً أن المخالفالالات تمالالت تسالالويتها
وفق األصول.

 -2اإلشغاالت غير مخالفة ألحكام القرار  198وتعديالت يطلب ما يلي :
 مخططات وضع راهن مصدقة مالن المكتالب التنفيالذي للمحافظالة المعنيالة مالع توضاليح أن المخالفالات
تمت تسويتها وفق األصول

 موافقة المحافظة المعنية بعد عرضها على لجنة البالغ رقم  /10/لعام .2004
 موافقة لجنة القرار . 198
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مالحظة :المخالفات الواقعة على العقارات يشترط بها أن تكون منفذة قبل صدور القانون رقم/1/لعام2003
 -3عقةارات تةم تنظيمهةةا مةن قبةةل الجهةة المالكةةة /جهةة حكوميةة /وفةةق القةوانين التةةي تسةمح بةةذلك
(الضواحي السكنية – أمالك الموانم البحرية – أمالك المؤسسة العامة لإلسكان: )....

تعام ال الالل معامل ال الالة العق ال الالارات الت ال الالي تق ال الالع داخ ال الالل المخط ال الالط التنظيم ال الالي م ال الالن حي ال الالث األوراق الثبوتي ال الالة المطلوب ال الالة

باإلضافة إلى:

 الصفة التنظيمية للعقار سياحي.

 مخططات مصدقة من الجهة التي أقرت نظام ضابطة البناء على أنها مطابقالة لنظالام ضالابطة البنالاء
ومنهاج الوجائب.

 -3-5مشاريع القطاا العام والمشترك مشاريع ملتقيات سوق االستثمار:
 -1األوراق الثبوتي الالة الالزم الالة لم الالنح رخص الالة اإلش الالادة الس الالياحية أو رخص الالة التوظي الالف الس الالياحي

/خارج المخطط – داخل المخطط:/

 يكتفى بعقد االستثمار المصدق أصوالً على أن موافاة مديرية المنشآت السياحية أو دوائرهافي المحافظات بصورة عن إضبارة المشروع وعقود االستثمار.

 في حال كان العقار داخل المخطط التنظيمي يتم تصديق المخططات المقترحة من الجهةاإلداريالالة المختصالالة علالالى أنهالالا مطابقالالة لنظالالام ضالالابطة البنالالاء ومنه الاج الوجائالالب أص الوالً وفالالي

حال كانت (أثرية تاريخية) تصدق من الجهات المعنية أصوالً.

 -2دراسة المخططات ويتم العمل وفق الفقرة (ثالثاً – الحالة الثانية).

سادساً :حاالت تعديل الرخصة:
** تغيير صفة الملكية:

باعتبار أن رخصة اإلشادة السياحية شخصية فان أي تعديل للملكية يتطلب الحصول على موافقة و ازرة
السالالياحة (لمنشالالات أربالالع نجالالوم فمالالا فالالوق ) أو مديريالالة السالالياحة ( للمنشالالات ثالالالث نجالالوم فمالالادون ) قبالالل نقالالل
الملكية ومن أجل ذلك يطلب تقديم ما يلي وذلك وفقا للقرار رقالم  /5183/تالاري 2005/2/28ونميالز هنالا
حالتين:

أوال  :نقل الملكية إلى مالكين جدد :
 .1أن يق الالدم المال الالك الجدي الالد التعه الالدات المطلوب الالة الس الالتثمار المنش الالاة والمص الالدقة أصال الوال (للمش الالاريع خ الالارج
المخطط التنظيمي).

 .2تعهالد مصالالدق مالن الكاتالالب بالعالدل مالالن صالالاحب التالرخيص بالالان التسالهيالت المقدمالالة فالي ضالالوء رخصالالة
اإلشالالادة اسالالتخدمت لصالالالح المشالالروع وتعهالالدا مالالن قبالالل المالالالك الجديالالد بالالااللتزام بالتسالالهيالت الممنوحالالة

سابقا وعدم مطالبة الو ازرة بأية تسهيالت منحت سابقاً.
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 .3تعهالالد مص الالدق م الالن الكاتالالب بالع الالدل ب الالالتزام المالالالك الجدي الالد بالتقي الالد بتنفيالالذ مخطط الالات رخص الالة اإلش الالادة
السالالياحية الممنوحالالة أصالوال وفالالي حالالال وجالالود مخالفالالات تعالالديل مضالالمون رخصالالة اإلشالالادة السالالياحية بمالالا

يتوافق مع القوانين واألنظمة النافذة.

 .4كت الالاب م الالن مديري الالة الس الالياحة تب الالين في الاله رأيه الالا ومقترحه الالا الصال الريح بنق الالل الملكي الالة بن الالاء عل الالى مع الالروض
أصالالحاب العالقالالة يتوسالالط فيهالالا إلالالى المصالالالح العقاريالالة وذلالالك فالالي حالالال كانالالت السالالوية ثالالالث نجالالوم ومالالا
دون أمالالا إذا كانالالت أربعالالة نجالالوم فمالالا فالالوق فتالالتم التوسالالطات عالالن طريالالق مديريالالة المنشالالآت السالالياحية فالالي

الو ازرة.

ثانيا :في حال التنازل عن بعه الحصص إلى بقية الشركاء:
 يكتفى بالبند رقم  /4/فقط المذكور أعاله.
بعد حصول الموافقة على نقل الملكية من المصالح العقارية يتقدم المالك الجديد بإخراج قيد عقاري ويتم

تعديل الرخصة بتغيير اسم المالك فقط.
.

** بإضافة مساحات أو عقارات جديدة أو فعاليات على المنشاة األصلية يتم ضمن الشروط التالية:
أ -المشروا داخل المخطط التنظيمي:

تقديم مخططات وضع راهن ومخططات مقترحة للتعديل مصدقة من الوحدة اإلدارية المختصة على أنها
مطابقة لنظام ضابطة البناءا ودراسة مطابقة التعديل المطلوب للق اررات السياحية المعتمدة من قبل مديرية

السياحة أصوالً.

ب -المشروا خارج المخطط التنظيمي:

 تقوم مديرية السياحة بمطابقة التعديل المطلوب سواء كان مساحة أو عقار أو فعاليات للقوانين الناظمة.
 رف الالع اإلض الالبارة إل الالى لجن الالة القال الرار  198لع الالام  1987بالمحافظ الالة المختص الالة للموافق الالة عل الالى ض الالم العق الالارات
الجديدة.

 عنالالد إضالالافة فعاليالالات جديالالدة أو مسالالاحات علالالى المنشالالاة المرخصالالة مالالن نفالالس العقالالار ( دون إضالالافة عقالالارات
جديالالدة) فالالان الد ارسالالة تالالتم بهالالذه الحالالالة عالالن طريالالق مديريالالة السالالياحة (للمنشالالات سالالوية ثالالالث نجالالوم) أو مديريالالة

المنشآت السياحية (للمنشات سوية أربع نجوم فما فوق).

 بيان المواد المستجرة أو المستوردة في ضوء الرخصة السابقة .
 تقديم مخطط وضع راهن حديث مصدق أصوالً من الوحدة اإلدارية المختصة ومديرية السالياحة المعنيالة (وفالق
محضالالر االجتمالالاع رقالالم  /5220/تالالاري 2005/6/14المنعقالالد بالالين و ازرتالالي السالالياحة واإلدارة المحليالالة والبيئالالة
على أال تتجاوز مدة التصديق ثالثة أشهر) ونميز حالتين:

 مخططالالات الوض الالع ال الراهن مطابق الالة لمخطط الالات رخصالالة اإلش الالادة الس الالياحية :يالالتم تع الالديل رخص الالةاإلشادة وفق المخططات المقترحة والمطابقة للقوانين واألنظمة النافذة لدى و ازرة السياحة.
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 -مخططات الوضع الراهن غير مطابقة لمخططات رخصة اإلشادة السالياحية :تالتم المعالجالة وفالق

محض ال الالر االجتم ال الالاع رق ال الالم  /7760/ت ال الالاري  2005/9/8المنعق ال الالد ب ال الالين و ازرة الس ال الالياحة وو ازرة اإلدارة
المحلية والبيئة والموافق عليه بالالقرار رقالم  /126/تالاري  2005/12/21الصالادر عالن الساليد رئاليس

مجلس الوزراء  -رئيس المجلس األعلى للسياحة.
** تغيير الصفة التنظيمية للعقارات المرخصة:

 يطلب تقالديم كتالاب مالن الوحالدة اإلداريالة التالي يتبالع لهالا العقالار مبينالاً فياله نظالام ضالابطة البنالاء ومخطالط الوجائالب
وفق التنظيم الجديد( سياحي أو تجاري ) و مخططات وضع راهن مصدقة من الوحدة اإلدارية.

مالحظةةةة  :حي ارع الالى تنفي الالذ أحك الالام قال الرار المجل الالس األعل الالى للس الالياحة رق الالم /221/لع الالام  2008الخ الالاص برس الالم ب الالدل
الخدمات التي تقدمها و ازرة السياحة وتعليماته التنفيذية رقم  /6988/تاري  ، 2008/10/26حيث تحةدد قيمةة

بدل الخدمة الخاص بمنح رخص (اإلشادة أوالتوظيف )السياحية للمنشآت السياحية وفق مايلي:
منشآت اإلطعام

منشآت المبيت
سوية المنشأة

القيمة أول مرة

القيمة عند كل تعديل

سوية المنشأة

القيمة أول مرة

القيمة عند كل تعديل

خمس نجوم

 50000ل.س

 25000ل.س

خمس نجوم

 35000ل.س

 18000ل.س

أربع نجوم

 40000ل.س

 20000ل.س

أربع نجوم

 30000ل.س

 15000ل.س

ثالث نجوم

 30000ل.س

 15000ل.س

ثالث نجوم

 20000ل.س

 10000ل.س

نجمتان

 20000ل.س

 10000ل.س

نجمتان

 15000ل.س

 8000ل.س

الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة

دليل الرقابة على
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تنفيذ المشاريع السياحية
www.syriatourism.org

الق اررات المعتمدة في الرقابة على تنفيذ المشاريع السياحية الحاصلة على رخصة اإلشادة
أوالتوظيف السياحي



القةرار رقةةم  /198/لعةةام  /1987/الخالالاص بالنظالالام العم ارنالالي للمشالالاريع والمجمعالالات والمنشالالآت السالالياحية وشالالروط



القرار رقم  /603/تةاري  2006/3/29المتضالمن تعالديل المالادة األولالى مالن القالرار  /2357/تالاري 2005/11/30

إقامتها في الساحل والداخل (خارج المخططات التنظيمية)

ليصالالبح تفالالويض السالالادة مالالدراء السالالياحة بالمحافظالالات فيمالالا يخالالص التالالرخيص السالالياحي للمنشالالآت السالالياحية مالالن فئالالة



ثالث نجوم بدالً من نجمتين داخل وخارج المخطط التنظيمي.
الق ةرار  /163/تةةاري  2006/12/27المتضالالمن تعالالديل ق الرار المجلالالس األعلالالى للسالالياحة رقالالم  /198/لعالالام /1987/
الخالالاص بالنظالالام العم ارنالالي للمشالالاريع والمجمعالالات والمنشالالآت السالالياحية وشالالروط إقامتهالالا فالالي السالالاحل والالالداخل (خالالارج

المخططات التنظيمية).



الق ةرار رقةةم  /208/تةةاري  2007/10/11المتضالالمن التعليمالالات التنفيذيالالة للق الرار  /50/وذلالالك بتحديالالد نسالالبة مسالالاحة

21

المحالت التجارية الصافية داخل وخارج المخططات التنظيمية .



القرار  215تاري

 2008/3/5الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس األعلى للسياحة

بالموافقة على منح تأهيل سياحي مشروط بمدة معينة تسجل فيه المخالفات المنفذة فيها على أن يتم خالل تلك
المدة إما تسوية المخالفات مقابل أعلى بدل منفعة يحدد من قبل الوحدة اإلدارية أو إزالة تلك المخالفات (سليم

عرنوس – محمد زكريا أحمر – محمد السمان – غسان وطارق إبراهيم – نادي المهندسين ).



القرار  246تاري  2008/9/8تعديل البند 7مالن المالادة  5مالن الفصالل ال اربالع مالن القالرار 198لعالام 1987المتعلقالة
بالسقف المائل ليكون :يقبل السقف األخير في منشآت اإلقامة الفندقية وفالق رؤيالة المصالمم بنالاء علالى مالذكرة تبريالرة

.



محضال الالر اجتمال الالاع رقال الالم /5220/تال الالاري  2005/6/14المتضال الالمن بيال الالان مهال الالام واختصال الالاص كال الالل مال الالن و ازرة السال الالياحة
والوحدات اإلدارية المعنية في ظالل القالانون رقالم /1/لعالام  2003والقال اررين الصالادرين عالن المجلالس األعلالى للسالياحة
رقمي  /198/و ./ 97 /



آلية تأهيل وتصنيف وترخيص المنشآت السياحية رقم  6035تاري 2008/9/10

-

الاء علالالى حاشالالية السالاليد الالالوزير) للتعمالاليم
التعمةةيم رقةةم  /945/تةةاري ( 2007/3/27توقيالالع السالاليد مالالدير المنشالالآت بنال ً
على المنشآت المتوقفة بإعطاء مهلة  6أشهر للبدء باستكمال المشاريع تحت طائلة تجميد الرخصة.
التعميم رقةم  131تةاري  ( 2007/10/25توقيالع الساليد معالاون الالوزير) متابعالة المشالاريع السالياحية التالي وصاللت
نسالالبة اإلنجالالاز الكلالالي فيهالالا إلالالى  %90فمالالا فالالوق بضالالرورة عالالدم وضالالع مشالالروعهم باالسالالتثمار قبالالل الحصالالول علالالى
موافقالالة االفتتالالاح التجريبالالي تحالالت طائلالالة اإلغالالالق نوابالغهالالم بكافالالة الثبوتيالالات المطلوبالالة لكالالل مالالن االفتتالالاح التجريبالالي

والتأهيل السياحي أصوالً تمهيداً لوضعها باالستثمار.

-

الاء علالالى حاشالالية السالاليد الالالوزير) للتنسالاليق مالالع
التعمةةيم  406تةةاري ( 2008/2/21توقيالالع السالاليد مالالدير المنشالالآت بنال ً
الجهالالة اإلداريالالة المختصالالة إلغالالالق المشالالاريع وختمهالالا بالشالالمع األحمالالر (عنالالد وجالالود جالالزء مسالالتثمر) لحالالين تسالالوية
أوضاعها أصوالً عند تجميد رخص اإلشادة بعد إيقاف منح أية توسطات أو تسهيالت للمشاريع عندها.

-

الاء عل الالى حاش الالية الس الاليد ال الالوزير) الس الالتئجار
التعمةةةيم  407تةةةاري ( 2008/2/21توقيال الع الس الاليد م الالدير المنش الالآت بن ال ً
سالاليارات لتنفيالالذ الج الوالت المتعلقالالة بتتبالالع التنفيالالذ وموافالالاة الالالو ازرة بالالالفواتير بعالالد وضالالع برنالالامج زمنالالي للج الوالت  .فيمالالا
يخص سياحة ريف دمشق التنسيق مع الو ازرة.

-

بناء على حاشية السيد الوزير) لحصر
التعميم  408تاري ( 2008/2/21توقيع السيد مدير المنشآت ً
المشاريع المتعذر إبالغ أصحابها بضرورة المباشرة بالتنفيذ نواعطاء مهلة  3أشهر ليصار إلى إبالغهم عن
طريق الصحف الرسمية واحتساب مدة التبليغ من تاري النشر في الصحف.
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-

التعميم  33تاري  ( 2008/3/2توقيع السيد معاون الوزير) للمشاريع السياحية قيد التنفيذ (الحاصلة على
رخصة إشادة) أو للمنشآت الموضوعة باالستثمار (التي تتطلب إعادة تجديدها ) والمتعثرة ألسباب تمويلية

لمخاطبتهم لإلقالع بمشاريعهم وفق برنامج زمني محدد وتعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل يتضمن ضرورة

المباشرة ومتابعة العمل خالل شه ر من تاريخه .وفي حال عدم االستجابة تتم المعالجة باإللغاء أو التجميد
حسب الوضع.

-

التعميم  65تاري  ( 2008/7/20توقيع السيد معاون الوزير) تأكيد على  33مع ضرورة بيان المشاريع التي

-

 2006/9/4للمتابعة لدى المصالح العقارية

تم التعاقد عليها بسوق االستثمار الرابع.

التعميمين رقم  55تاري

 2006/6/11ورقم

 73تاري

بالمحافظات لوضع إشارة و ازرتنا على العقارات المرخصة خارج المخطط التنظيمي وموافاتنا بما يشعر بها
(عدم إفراز الجزء المخصص للمشروع السياحي االستثماري وعدم نقل ملكيته إال لغاية استثماره لنفس الغاية
المرخص ألجلها وبعد موافقة الو ازرة).

-

التعميم رقم  /1318/تاري  2007/5/8للمتابعة لدى المصالح العقارية بالمحافظات لوضع إشارة و ازرتنا على
العقارات المرخصة خارج المخطط التنظيمي .

 الق اررات السياحية المعتمدة من قبل و ازرة السياحة من حيث المواصفات الفنيالة والخدميالة
ومعايير الجودة :


المطاعم:قرار  / 593 /لعام 1984والتعليمات الخاصة بالمطاعم الموسمية رقم  /19/لعام . 1987



التعليمات الخاصة بالمطاعم الموسمية رقم  /19/تاري .1987/5/31



الشاليهات :قرار رقم  /293/لعام .1990



منشآت مبيت :قرار  / 387 / - / 201/لعام .1991



مسابح :قرار رقم  / 256/لعام .1992



الحمامات الكبريتية :قرار رقم  / 756/لعام .2003



مطاعم السفن العائمة :قرار  /2101/لعام .2006



مطاعم الوجبة السريعة :قرار رقم  /659/لعام .2006



صاالت الشاي (الكافتريا) :قرار / 864 /لعام .2007



المقاهي  :قرار / 863 /لعام .2007



فنادق إقامة :قرار  / 1766 /لعام  2004وتعديالته بالقرار رقم  /2435/لعام 2008



الشقق السياحية  :القرار رقم  /658/لعام 2009
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معايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة .

آلية الرقابة على تنفيذ المشاريع السياحية
تبدأ هذه المرحلة بعد الحصول على رخصة اإلشادة أو التوظيف السياحي مباشرةً حيث تتم مطالبة صاحب العالقة
بالحصول على رخصة البناء الالزمة للبدء في تنفيذ المشروع خالل مدة أقصاها سنة من تاري الحصول على رخصة
اإلشادة أو التوظيف السياحي ا كما تقوم مديرية السياحة المعنية بالمتابعة مع مديريات المصالح العقارية لوضع إشارة
وزارتنا على صحف العقارات المرخصة بموجب رخص إشادة أو توظيف سياحية للمشاريع الواقعة داخل المخطط

التنظيمي(وفق التعميم رقم  /1318/تاري  2007/5/8وللمشاريع الواقعة خارج المخطط التنظيمي وفق التعميمين رقم

 /55/تاري  2006/6/11ورقم  /73/تاري .2006/9/4

تنحصر مسؤولية مديرية السياحة عند إجراء الكشوف الفنية بمدى توافق أو تعارض الواقع المنفذ مع المواصفات
والشروط السياحية ا حيث يتضمن الكشف الفني مايلي :



بيان حصول المشروع على رخصة بناء مع ضرورة مطابقتها مع رخصة اإلشادة وموافاة مديرية المنشآت السياحية



نسبة اإلنجاز على الهيكلاأعمال الموقع العاما اكساءا تقطيعات داخليةا تدفئةا تكييفا صحيةا كهرباءا واجهاتا

بصورة عنها وفي حال عدم الحصول عليها تتم المتابعة مع الجهة اإلدارية المختصة .
ديكورا نسبة اإلنجاز الكلية.




بيان فيما إذا كان العمل في المشروع مستمر أو متوقف مع بيان أسباب التوقف والمعالجة المتبعة لمتابعة التنفيذ.
المطابقة أو عدمها (في حال وجود مخالفات يتم توصيف المخالفة كل حسب اختصاصه مديرية السياحة أو الوحدة

اإلدارية المعنية مع بيان مدى تأثيرها على سوية المنشأة والمعالجة التي تمت للمشاريع من سوية  /3-2/نجوم أو
مقترح المعالجة للمشاريع من سوية  /5-4/نجوم) .
تنحصر مسؤولية الوحدة اإلدارية المختصة عند إجراء الكشوف الفنية بمدى توافق أو تعارض الواقع المنفذ مع نظام

ضابطة البناء (المشروع داخل المخطط التنظيمي) ومدى توافق أو تعارض الواقع المنفذ مع أحكام القرار  198لعام

 1987وتعديالته (المشروع خارج المخطط التنظيمي) اوفي حال تضمن الكشف المعد من قبل الوحدة اإلدارية
المختصة بأن الواقع المنفذ يتعارض مع نظام ضابطة البناء المعمول به لديها (المشروع داخل المخطط التنظيمي)

تعالج المخالفات من قبلها أصوالً  -الواقع المنفذ يتعارض مع أحكام القرار  198وتعديالته تحال اإلضبارة من قبل
مديرية السياحة المختصة إلى لجنة القرار 198للمعالجة من قبلها أصوالً.

تقوم مديرية السياحة المعنية والوحدة اإلدارية المختصة بإجراء كشوف دورية لمدة التزيد عن ثالثة أشهر.

الحاالت التي يتم فيها إلغاء رخصة اإلشادة أو التوظيف السياحي الممنوحة :
أوالً  -المشروا واقع داخل المخطط التنظيمي  :نميز الحاالت التالية:

الحالة األولى  :تقدم صاحب العالقة بطلب إلغاء رخصة اإلشادة أوالتوظيف السياحي الممنوحة ل :
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 _1يتقدم صالاحب العالقالة بمعالروض يتضالمن طلالب إلغالاء الرخصالة السالياحية الممنوحالة لاله مالع ذكالر أسالباب طلالب اإللغالاء
بشةةرط عةةدم مباشةةرت بالتنفيةةذ بعةةد حصةةول علةةى رخصةةة اإلشةةادة أو التوظيةةف السةةياحي مرفق الاً بالاله صالالورة عالالن الهويالالة

الشخصية له.

 _2تقوم مديرية السياحة المعنية بدراسة طلب صاحب العالقة وذلك بمراسلة كل من :
أ -مديرية المالية والوحدة اإلدارية لبيان فيما إذا استفاد المشروع من أية إعفاءات أو تسهيالت .
ب -المصارف وفروعها التي تم التوسط لديها.
ت-الجهات التي تم التوسط لديها لالستيراد أو اإلستجرار أو غير ذلك .
ث -فالالرع نقابالالة المهندسالالين المخالالتص لبيالالان فيمالالا إذا اسالالتفاد صالالاحب العالقالالة مالالن الرسالالوم المخفضالالة لتصالالديق المخططالالات
كمشروع سياحي .
ولدى موافاة مديرية السياحة بالردود نميز حالتين :
أ-

في حال استفاد صاحب العالقة من:

 توسالالطات بأنواعهالالا تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالة بم ارسالاللة الجهالالات التالالي اسالالتفاد منهالالا صالالاحب العالقالالة للمعالجالالة وفالالقاألنظمة النافذة لديهم أصوالً وموافاتها بالنتائج ليصار إلى متابعة إجراءات إلغاء الرخصة أصوالً .
 إعفالالاء مالالن رسالالوم التالالرخيص ( رخصالالة البنالالاء ) تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالة بم ارسالاللة الوحالالدة اإلداريالالة التالالي منحتالالهرخصالة البنالالاء لتقالوم بالالدورها بإلغائهالا وموافالالاة مديريالة السالالياحة المعنيالالة بالنتالائج ليصالالار إلالى متابعالالة إجالراءات إلغالالاء الرخصالالة

أصوالً .

 الرسالالوم المخفضالالة للمشالالاريع السالالياحية فالالي تصالالديق المخططالالات مالالن نقابالالة المهندسالالين تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالةبم ارسالاللة فالالرع نقابالالة المهندسالالين المخالالتص السالالتيفاء رسالالوم تصالالديق المخططالالات للمشالالروع كبنالالاء عالالادي غيالالر سالالياحي وفالالق

األنظمة والقوانين النافذة لديهم أصوالً نواعالم مديرية السياحة بنتائج المعالجة .

ب -في حال عدم استفادة صاحب العالقة من أية إعفاءات أو تسهيالت تقوم مديريالة السالياحة المعنيالة برفالع معالروض
صالالاحب العالقالالة مرفقالالاد بالالالردود وبالكشالالف الفنالالي ومشالالفوعاد برأيهالالا ومقترحهالالا إلالالى مديريالالة المنشالالآت السالالياحية (فالالي حالالال أن

قرار اإللغاء سيصدر عن الو ازرة وفق سوية المنشأة) .

 _3تقالوم الجهالة المعنيالة بالالو ازرة (مديريالة السالياحة _مديريالة المنشالالآت السالياحية) وفالق سالوية المنشالأة المالراد إلغالاء ترخيصالالها
بإعداد قرار اإللغاء ومتابعة إجراءات صدوره أصوالً.

الحالة الثانية  :عدم المباشرة بالتنفيذ رغةم مةرور فتةرة ال تقةل عةن عةام علةى مةنح رخصةة اإلشةادة أو
التوظيف السياحي أو عدم الحصول على رخصة البناء خالل مدة عام :
في حال بينت الكشوف الدوريالة مالن قبالل مديريالة السالياحة والوحالدة اإلداريالة المختصالة علالى المشالروع عالدم المباشالرة بالتنفيالذ

رغالالم مالالرور فتالرة ال تقالالل عالالن عالالام علالالى مالالنح رخصالالة اإلشالالادة أو التوظيالالف السالالياحي أو عالالدم حصالالوله علالالى رخصالالة البنالالاء
الالزمة للمشروع يتم إجراء ما يلي:
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 -1إبالالالغ صالالاحب العالقالالة بضالالرورة الحصالالول علالالى رخصالالة البنالالاء الالزمالالة و المباش الرة الجديالالة بالتنفيالالذ خالالالل مالالدة معينالالة

(ثالثة أشهر).

 -2في حال عدم وجود استجابة فعلية من قبل صاحب العالقة يرفع مقترح بإلغالاء رخصالة اإلشالادة أو التوظيالف السالياحي

من قبل مديرية السياحة إلى مديرية المنشآت السياحية (في حال أن قرار اإللغاء سيصدر عن الو ازرة وفالق سالوية المنشالأة)
وذلك بعد قيامها باإلجراءات المنوه عنها بالفقرة ()2من الحالة األولى .

 -3تقوم الجهالة المعنيالة بالالو ازرة (مديريالة السالياحة _مديريالة المنشالآت السالياحية) وفالق سالوية المنشالأة المالراد إلغالاء ترخيصالها
بإعداد قرار اإللغاء ومتابعة إجراءات صدوره أصوالً.

الحالة الثالثة :تغيير توظيف المنشأة المرخص ألجلها المشروا :
فالالي حالالال بينالالت الكشالالوف الدوريالالة مالالن قبالالل مديريالالة السالالياحة والوحالالدة اإلداريالالة المختصالالة علالالى المشالالروع بالالأن صالالاحب

المشروع قام بتغيير توظيف المنشأة المرخصة كأن يتم تحويلها إلى (:سكن – محل تجاري .)...
-1

يتم إبالغ صاحب العالقة بضرورة تسوية وضع مشروعه خالل مدة معينة (ثالثة أشهر).

-2

فالالي حالالال عالالدم وجالالود اسالالتجابة فعليالالة مالالن قبالالل صالالاحب العالقالالة يرفالالع مقتالالرح بإلغالالاء رخصالالة اإلشالالادة أو التوظيالالف

السياحي من قبل مديرية السياحة وذلك بعد قيامها بمراسلة كالً من :
أ -مديرية المالية والوحدة اإلدارية لبيان فيما إذا استفاد المشروع من أية إعفاءات أو تسهيالت .
ب -المصارف وفروعها التي تم التوسط لديها.
ت-الجهات التي تم التوسط لديها لالستيراد أو اإلستجرار أو غير ذلك .
ث -فالالرع نقابالالة المهندسالالين المخ التص لبيالالان فيمالالا إذا اسالالتفاد صالالاحب العالقالالة مالالن الرسالالوم المخفضالالة لتصالالديق المخططالالات
كمشروع سياحي .
ولدى موافاة مديرية السياحة بالردود نميز حالتين :
أ-في حال استفاد صاحب العالقة من:
 -توسالالطات بأنواعهالالا تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالة بم ارسالاللة الجهالالات التالالي اسالالتفاد منهالالا صالالاحب العالقالالة للمعالجالالة وفالالق

األنظمة والقوانين النافذة لديهم أصوالً وموافاتها بالنتائج ليصار إلى متابعة إجراءات إلغاء الرخصة أصوالً .

 إعفالالاء مالالن رسالالوم التالالرخيص ( رخصالالة البنالالاء ) تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالة بم ارسالاللة الوحالالدة اإلداريالالة التالالي منحتالالهرخصة البناء وذلالك السالتيفاء الرسالوم التالي أعفالي منهالا بموجالب رخصالة اإلشالادة السالياحية وموافاتهالا بالنتالائج ليصالار إلالى

متابعة إجراءات إلغاء الرخصة أصوالً .
 الرسالالوم المخفضالالة للمشالالاريع السالالياحية فالالي تصالالديق المخططالالات مالالن نقابالالة المهندسالالين تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالةبمراسلة فرع نقابة المهندسين المختص الستيفاء رسالوم تصالديق المخططالات للمشالروع كبنالاء عالادي غيالر سالياحي وفالق

األنظمة والقوانين النافذة لديهم أصوالً نواعالم مديرية السياحة بنتائج المعالجة .
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ب -فالالي حالالال عالالدم اسالالتفادة صالالاحب العالقالالة مالالن أيالالة إعفالالاءات أو تسالالهيالت تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالة برفالالع مقتالالرح
بإلغالالاء رخصالالة اإلشالالادة أو التالالو ظيالالف السالالياحي إلالالى مديريالالة المنشالالآت السالالياحية (فالالي حالالال أن ق الرار اإللغالالاء سيصالالدر عالالن

الو ازرة وفق سوية المنشأة) مرفقاً به تقرير الكشف الفني على المشروع و الثبوتيات الالزمة.
 -2تقوم الجهة المعنية بالو ازرة (مديرية السالياحة _مديريالة المنشالآت السالياحية ) وفالق سالوية المنشالأة المال ارد إلغالاء ترخيصالها
بإعداد قرار اإللغاء ومتابعة إجراءات صدوره أصوالً.
ثانياً -المشروا واقع خارج المخطط التنظيمي  :نميز الحاالت التالية:
الحالة األولى  :تقدم صاحب العالقة بطلب إلغاء رخصة اإلشادة أوالتوظيف السياحي الممنوحة ل :
 _1يتقدم صالاحب العالقالة بمعالروض يتضالمن طلالب إلغالاء الرخصالة السالياحية الممنوحالة لاله مالع ذكالر أسالباب طلالب اإللغالاء
بشرط عدم مباشرت بالتنفيةذ بعةد حصةول علةى رخصةة اإلشةادة أو التوظيةف السةياحي ويالتم التأكالد مالن أن مقالدم الطلالب
هو صاحب العالقة حص اًر مع إرفاق صورة عن الهوية الشخصية له.

 _2تقوم مديرية السياحة المعنية بمراسلة كل من :
أ -مديرية المالية والوحدة اإلدارية لبيان فيما إذا استفاد المشروع من أية إعفاءات أو تسهيالت .
ب -المصارف وفروعها التي تم التوسط لديها.
ت-الجهات التي تم التوسط لديها لالستيراد أو اإلستجرار أو غير ذلك .
ولدى موافاة مديرية السياحة بالردود نميز حالتين :
أ-في حال استفاد صاحب العالقة من:
 توسالالطات بأنواعهالالا تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالة بم ارسالاللة الجهالالات التالالي اسالالتفاد منهالالا صالالاحب العالقالالة للمعالجالالة وفالالقاألنظمة والقوانين النافذة لديهم أصوالً وموافاتها بالنتائج ليصار إلى متابعة إجراءات إلغاء الرخصة أصوالً .
 إعفالالاء مالالن رسالالوم التالالرخيص ( رخصالالة البنالالاء ) تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالة بم ارسالاللة الوحالالدة اإلداريالالة التالالي منحتالالهرخصة البناء لتقوم بدورها بإلغائها وموافاتها بالنتائج ليصار إلى متابعة إجراءات إلغاء الرخصة أصوالً .
ب -في حال عدم استفادة صاحب العالقةة مةن أيةة إعفةاءات أو تسةهيالت تقالوم مديريالة السالياحة المعنيالة برفالع معالروض
صالالاحب العالقالالة مرفقالالاد بالالالردود وبالكشالالف الفنالالي ومشالالفوعاد برأيهالالا ومقترحهالالا إلالالى مديريالالة المنشالالآت السالالياحية (فالالي حالالال أن

قرار اإللغاء سيصدر عن الو ازرة وفق سوية المنشأة).
 -3تقالالوم الجهالالة المعنيالالة بالالالو ازرة (مديريالالة السالالياحة -مديريالالة التالالرخيص ومتابعالالة التشالالييد) وفالالق سالالوية المنشالالأة الم الراد إلغالالاء
ترخيصها بإعداد قرار اإللغاء ومتابعة إجراءات صدوره أصوالً.
الحالة الثانية  :عدم المباشرة بالتنفيذ رغم مةرور فتةرة ال تقةل عةن عةام علةى مةنح

رخصةة اإلشةادة أو التوظيةف

السياحي أو عدم الحصول على رخصة البناء خالل مدة عام :
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في حال بينت الكشوف الدوريالة مالن قبالل مديريالة السالياحة والوحالدة اإلداريالة المختصالة علالى المشالروع عالدم المباشالرة بالتنفيالذ

رغالالم مالالرور فتالرة ال تقالالل عالالن عالالام علالالى مالالنح رخصالالة اإلشالالادة أو التوظيالالف السالالياحي أو عالالدم حصالالوله علالالى رخصالالة البنالالاء
الالزمة للمشروع يتم إجراء ما يلي:
 -1إبالالال غ صالالاحب العالقالالة بضالالرورة الحصالالول علالالى رخصالالة البنالالاء الالزمالالة والمباش الرة الجديالالة بالتنفيالالذ خالالالل مالالدة معينالالة
(ثالثة أشهر).
 -2في حال عدم وجود استجابة فعلية من قبل صاحب العالقة يرفع مقترح بإلغالاء رخصالة اإلشالادة أو التوظيالف السالياحي
من قبل مديرية السياحة إلى مديرية المنشآت السياحية(في حال أن قرار اإللغالاء سيصالدر عالن الالو ازرة وفالق سالوية المنشالأة)
وذلك بعد قيامها باإلجراءات المنوه عنها بالفقرة ()2من الحالة األولى .
 -3تقوم الجهالة المعنيالة بالالو ازرة (مديريالة السالياحة _مديريالة المنشالآت السالياحية) وفالق سالوية المنشالأة المالراد إلغالاء ترخيصالها
بإعداد قرار اإللغاء ومتابعة إجراءات صدوره أصوالً.
الحالة الثالثة :تغيير توظيف المنشأة المرخص ألجلها المشروا:
في حال بينت الكشوف الدورية مالن قبالل مديريالة السالياحة والوحالدة اإلداريالة المختصالة علالى المشالروع تغييالر توظيالف العقالار

المرخص ألجله في رخصة اإلشادة السياحية كأن يتم تحويله إلى ( سكني –تجاري . ) ....

 -1تقوم مديرية السياحة المعنية بإبالغ صاحب العالقة بضرورة االلتزام بفعاليالات رخصالة اإلشالادة أو رخصالة التوظيالف
السياحي الممنوحة له خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر تحت طائلة إلغاء الرخصة الممنوحة له.

 -2تقوم مديرية السياحة بمراسلة المحافظالة المعنيالة وشالرح حالالة المخالفالة وبيالان الالرأي بالمعالجالة وفالق األنظمالة والقالوانين
المعمول بها لديهم أصوالً قبل إلغاء الرخصة السياحية .

 -3بعد ورود الرد بمعالجة أوضاع المشالروع مالن قبالل المحافظالة المختصالة تقالوم الجهالة المعنيالة بالالو ازرة (مديريالة السالياحة
_مديرية المنشآت السياحية) وفق سوية المنشأة المراد بدراسته واتخاذ اإلجراءات الالزمة أصوالً.

ثالثةاً  :حالةةة إلغةةاء رخصةةة اإلشةةادة السةةياحية بنةةاء علةةى طلةةب المسةةتثمر بتغييةةر التوظيةةف للبنةةاء القةةائم إلةةى
مشروا آخر (المشروا داخل أو خارج المخطط التنظيمي).

 -1يتقدم صاحب العالقة بمعروض إلى مديرية السياحة المختصة يتضالمن طلالب إلغالاء الرخصالة الممنوحالة لاله مالع
ذكر أسباب طلب اإللغاء مرفقاً بما يلي:
 صورة عن الهوية الشخصية ألصحاب الرخصة الممنوحة.
 موافقالالة الجهالالة التابعالالة لهالالا التوظيالالف الجديالالد علالالى إقامالالة المشالالروع وفالالق األنظمالالة المعتمالالدة لالالديها أص الوالً
شريطة أن تكون القوانين الناظمة لعملها تسمح بذلك (البناء خارج المخطط التنظيمي مثالً).

 موافقة الجهة التابع لها التوظيف الجديد على تجيير التوسطات الممنوحة من قبالل و ازرتنالا لاله شالريطة أن
تكون القوانين الناظمة لعملها تسمح بحصول المشاريع العائدة لها على نفس التوسطات.
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 -2تقوم مديرية السياحة بمراسلة المحافظة المختصة لبيان الالرأي فالي تغييالر توظيالف البنالاء القالائم إلالى التوظيالف

الجديد (غير السياحي) وفق األنظمة النافذة لديها أصوالً.

 -3بعد ورود رأي المحافظة وفي حال الموافقة تقوم مديرية السياحة بمراسلة كل من:
أ -مديرية المالية والوحدة اإلدارية لبيان فيما إذا استفاد المشروع من أية إعفاءات أو تسهيالت بموجب الرخصة

السياحية الممنوحة سابقاً وبيان رأيها بخصوص معالجة هذه اإلعفاءات في ضوء تغيير التوظيف..

ب -المصالالارف وفروعهالالا التالالي تالالم التوسالالط لالالديها لبيالالان إمكانيالالة تحويالالل القالالرض (فالالي حالالال االسالالتفادة منالاله) إلالالى

المشروع الجديد وفق األنظمة المعتمدة لديهم.

جال-الجهات التي تم التوسط لديها لالستيراد أوإلستجرار أوغير ذلك لبيان استفادة المشروع منها .
د -فال الالرع نقابال الالة المهندسالالالين المخالالالتص لبيال الالان فيمال الالا إذا اسالالالتفاد صال الالاحب العالق الالة مالالالن الرس الالوم المخفضالالالة لتصال الالديق
المخططات كمشروع سياحي.

هال -في حال االستفادة تتم م ارساللة الجهالات المعنيالة لبيالان رأيهالا بإمكانيالة اعتمالاد هالذه التوسالطات للتوظيالف الجديالد
باعتب الالار أن ه الالذه التس الالهيالت ق الالد ت الالم الحص الالول عليه الالا ك الالون المش الالروع م الالرخص بإش الالادته بموج الالب رخص الالة اإلش الالادة

السياحية.

و -فالالي حالالال عالالدم االسالالتفادة تقالالوم الجهالالة المعنيالالة بالالالو ازرة (مديريالالة السالالياحة –مديريالالة المنشالالآت السالالياحية) بإصالالدار

قرار إلغاء رخصة اإلشادة الممنوحة وفق سوية المنشأة.

رابعاً  :تبلغ الجهات ذات العالقة بقرار إلغاء رخصة اإلشادة السةياحية بعةد صةدوره التخةاذ اإلجةراءات الالزمةة
من قبلها أصوالً .

خامس ةاً :تقةةوم مديريةةة السةةياحة المعنيةةة بجةةرد كافةةة المنشةةآت الحاصةةلة علةةى رخةةص اإلشةةادة أو التوظيةةف
السياحي ويتم منحها مدة سنة لتسوية وضعها وفقاً لهذه اآللية تحت طائلة إلغاء التراخيص الممنوحة لها.

خامساً :تكلف مديرية السياحة المعنية بإصدار كافة قة اررات إلغةاء رخةص اإلشةادة و التوظيةف السةياحي ويةتم
منحها مدة سنة لتسوية وضعها وفقاً لهذه اآللية تحت طائلة إلغاء التراخيص الممنوحة لها.

سادسةةاً :تُكلةةف مديريةةة السةةياحة المعنيةةة بإصةةدار كافةةة قةة اررات إلغةةاء رخةةص اإلشةةادة والتوظيةةف السةةياحي
الممنوحة بسوية /نجمتين وثالث نجوم /التي منحت ألصحاب العالقة .
مالحظة :في حال صدور قرار إلغاء رخصة اإلشالادة أو التوظيالف السالياحي عالن مديريالة السالياحة المعنيالة حسالب
التفويضات المعمول بها لالدينا تقالوم مديريالة السالياحة المعنيالة بإرسالال نسالخة كاملالة عالن الم ارسالالت المتعلقالة بقالرار
إلغاء الرخصة إلى مديرية المنشآت السياحية في الو ازرة .

اإلجراءات المتبعة عند توقف المشروا عن متابعة التنفيذ :
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المشاريع الحاصلة على رخص إشادة أو توظيف سياحية والتي يتوقف أصحابها عن متابعة تنفيذها يتم إنذار

أصحاب العالقة بإعطاء مهلة ستة أشهر للبدء باستكمال العمل في مشاريعهم تحت طائلة تجميد رخصة

اإلشادة السياحية الممنوحة ( وفق التعميم رقم  /945/تاري .) 2007/3/27

في حال وجود جزء مستثمر تقوم مديرية السياحة المختصة بالتنسيق مع الوحدة اإلدارية المختصة

إلغالق هذه المشاريع وختمها بالشمع األحمر لحين تسوية أوضاا المشروا أصوالً بعد إيقاف منح أية
توسطات أو تسهيالت لهذه المشاريع وفق التعميم رقم  /406/تاري .2008/2/21

عندما تصل نسبة اإلنجاز في المشروا إلى  %9فما تتم متابعة أصحابها بضرورة عدم وضع مشروعهم

باالستثمار قبل الحصول على موافقة االفتتاح التجريبي تحت طائلة اإلغالق وابالغهم بكافة الثبوتيات

المطلوبة لكل من االفتتاح التجريبي والتأهيل السياحي أصوالً تمهيداً لوضعها باالستثمار وفق القوانين
واألنظمة النافذة وذلك وفق التعميم رقم  /131/تاري .2007/10/25

الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
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دليل المستثمر للحصول على
اإلعفاءات والتسهيالت
السياحية

www.syriatourism.org

مقـدمة
في إطالار تشالجيع االسالتثمار السالياحي فالي سالورية فقالد صالدرت مجموعالة مالن القال اررات الناظمالة لالسالتثمار السالياحي
ف الالي س الالورية أهمه الالا القال الرار  /186/لع الالام  1985وتعليمات الاله التنفيذي الالة رق الالم  8/و / 13ال الالذي ش الالجع عل الالى إنش الالاء
وتحديث وتأثيث نوادارة واستثمار كافة أنواع المنشآت السياحية ( فنادق  -مطاعم  -استراحات .)....
وقال ال ال ال الالد أعط ال ال ال ال الالى القالال ال ال ال الرار  /186/م ازي ال ال ال ال الالا نواعف ال ال ال ال الالاءات كبيال ال ال ال ال الرة لاش ال ال ال ال الالخاص المس ال ال ال ال الالتثمرين وال ال ال ال ال الالذي ت ال ال ال ال الالم م ال ال ال ال الالنحهم
( رخصة إشادة سياحية – رخصة توظيف سياحي ) حتى تاري  2006/12/31سواء أكالان المالالكون أجانالب أم
عرب سوريين منها:

 اإلعف الالاء مال الن جمي الالع الضال الرائب والرس الالوم المالي الالة والبلدي الالة المتوجب الالة لتال الرخيص وتش الالييد جمي الالع المنش الالآت بكاف الالة
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أنواعها.

 اإلعفال الالاء لمال الالالكي ومسال الالتثمري منشال الالآت المبيال الالت مال الالن جميال الالع الض ال الرائب والرسال الالوم نواضال الالافاتها ومتمماتهال الالا لمال الالدة
 /7/سنوات اعتبا اًر من تاري صدور قرار الترخيص السياحي باالستثمار.

 اإلعفالالاء مالالن جميالالع الضالرائب والرسالالوم الجمركيالالة والماليالالة المتعلقالالة باسالالتيراد مالواد البنالالاء واألدوات والتجهيالزات
الالزمالالة إلنشالالاء وتجهيالالز المنشالالآت السالالياحية بشالالرط أال تتجالالاوز قيمالالة هالالذه المسالالتوردات ( )%50مالالن إجمالالالي

التكال ال ال ال الالاليف االسال ال ال ال الالتثمارية للمشال ال ال ال الالاريع مال ال ال ال الالن سال ال ال ال الالوية  /5 - 4/نجال ال ال ال الالوم و( )%30للمشال ال ال ال الالاريع مال ال ال ال الالن سال ال ال ال الالوية

 / 3- 2/نجوم .

 كم ال الالا ص ال الالدر المرس ال الالوم رق ال الالم  /51/ت ال الالاري  2006/10/1وال ال الالذي ت ال الالنص الفق ال الرة /ب /م ال الالن الم ال الالادة  /6/من ال الاله
على ما يلي:

ب -تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل اإلجمالي وفق اآلتي :
 % 2.5لقاء ضريبة الدخل

 % 0.5لقاء ضريبة الرواتب واألجور.

 كما صدر القرار رقم  /186/تاري  2007/6/4بخصوص الموافقة على اإلعفاء من جميع الضرائب
والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتعلقة باستيراد مواد البناء واألدوات والتجهيزات

واآلليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية واألثاث الالزم إلنشاء وتجهيز وتأثيث الفنادق ومنشآت

المبيت السياحية .

أما المزايا والتسهيالت فهي:
*-السالالماح باسالالتيراد م الواد البنالالاء واألدوات والتجهي الزات وسالاليارات العمالالل واألثالالاث الالزمالالة إلنشالالاء وتجهيالالز
المنشال الالآت السال الالياحية علال الالى أال يتجال الالاوز إجمال الالالي قيمال الالة هال الالذه المسال الالتوردات  %50مال الالن إجمال الالالي التكال الالاليف

االسال الالتثمارية التقديريال الالة للمنشال الالآت السال الالياحية مال الالن المسال الالتوى الال الالدولي والدرجال الالة الممتال الالازة و  %30لمنشال الالآت
الدرجتين األولى والثانية .

*-السال الالماح باسال الالتيراد مال الالا يلال الالزم لتجديال الالد أدوات وأثال الالاث وتجهي ال الزات هال الالذه المنشال الالآت بمال الالا يعال الالادل  %3سال الالنوياً
من رقم األعمال المتحقق للسنة السابقة .

*-الس الالماح بف الالتح حس الالاب ب الالالقطع األجنب الالي لك الالل منش الالأة مش الالمولة بأحك الالام القال الرار  /186/لع الالام 1985
يستعمل  %50منه لتمويل عمليات االستيراد الخاصة بهذه المنشآت وتستثنى عمليات االستيراد الخاصة
بها من شرط الدور عند فتح االعتماد المستندي.

*-تسالالتفيد مشالالاريع المجمعالالات السالالياحية مالالن التسالالهيالت واإلعفالالاءات الممنوح الة بموجالالب الق الرار /186/
بشرط :أال تقل نسبة تكاليف منشآت المبيت فيهالا عالن  %70مالن إجمالالي التكالاليف االسالتثمارية التقديريالة

للمشروع .

*-يجالالوز للمجلالالس األعلالالى للسالالياحة بالالاقتراح مالالن و ازرة السالالياحة مالالنح تسالالهيالت إضالالافية نواعفالالاءات ضالريبية
لما ورد أعاله وذلك لمشاريع الخطة الوطنية للسياحة.
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أما القرار /272/لعام  1998فقد تضمن المزايا اآلتية إضافة إلى ما سبق:

*-الس الالماح للمسال التثمرين األجان الالب والع الالرب والس الالوريين المغتال الربين بع الالد انقض الالاء خم الالس س الالنوات عل الالى ب الالدء
اسالالتثمار المنشالالأة السالالياحية بإعالالادة تحويالالل حصالالتهم الصالالافية مالالن النقالالد األجنبالالي إلالالى الخالالارجا بشالالرط أال
تتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم.

*-يسالالمح سالالنوياً بتحويالالل األربالالاح والفوائالالد التالالي يحققهالالا المالالال الخالالارجي إلالالى الخالالارج مالالن حسالالاب القطالالع
األجنبالالي المالالودع لالالدى المصالالرف التجالالاري السالالوري وذلالالك بالالالدوالر األمريكالالي مقوم الاً بالسالالعر المتالالداول فالالي
األسواق المجاورة عند التحويل.

أما المرسوم التشريعي رقم  /43/لعام  2001الصادر عالن الساليد رئاليس الجمهوريالة فقالد تضالمن إعفالاء

الش ال الالركات الس ال الالياحية المرخص ال الالة م ال الالن رس ال الالم الط ال الالابع المترت ال الالب عل ال الالى عق ال الالود تأسيس ال الالها وتمويله ال الالا وأس ال الالهمها
والق الرار رقالالم  /7/لعالالام  2001المتضالالمن تفالالويض وزيالالر السالالياحة بمالالنح موافقالالات اإلدخالالال المؤقالالت للم الواد
واآلليات والمعدات الالزمالة إلنجالاز المشالاريع السالياحية فالي القطالر وبمالا يتوافالق مالع مضالمون العقالد بالنسالبة
لآلليات والمدة الزمنية الالزمة إلنجاز كل مشروع والقالرار رقالم  /5978/لعالام  2001بخصالوص اإلدخالال

المؤقت لآلليات والمعدات الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع وضمن حدود العقد المبرم.

حي الالث أن القال ال اررين آنف الالي ال الالذكر خاص الالين بالمش الالاريع الس الالياحية المش الالتركة أو مش الالاريع االس الالتثمار الس الالياحي
ألراضي تابعة لجهات عامة.

 أما القرار رقم  /223/لعام  2008والذ .تضمن:
 -1الس الالماح باإلدخ الالال المؤق الالت لآللي الالات والمع الالدات الهندس الالية الالزم الالة إلنج الالاز المش الالاريع الس الالياحية
اإلسالالتراتيجية الكبيال الرة العائ الالدة بملكيتهالالا للقط الالاع الخ الالاص شالالريطة تقالالديم مال الالك المش الالروع الوث الالائق

التالية:

 oعقد مع الجهة المنفذة إلنشاء وتنفيذ المشروع .
 oعقد مع مكتب إشراف هندسي أو شركة إشراف هندسية مصدق أصوالً من
نقابة المهندسين السوريين.

 oبرنال ال الالامج زمنال ال الالي يبال ال الالين م ارحال ال الالل تنفيال ال الالذ المشال ال الالروع موافال ال الالق عليال ال الاله مال ال الالن قبال ال الالل
و ازرة السياحة.

وذلك بعد موافقة و ازرة السياحة.
 -2عدم التمديالد لإلدخالال المؤقالت لآلليالات والمعالدات للمشالاريع السالياحية التالي هالي قيالد اإلنجالاز إال
بعد تقديم الوثائق التي تبرر أسباب التأخير في تنفيذ المشروع موافقة و ازرة السياحة عليها.

 القرار رقم  /18/لعام  2002المتضالمن إخضالاع المشالاريع السالياحية التالي تقالوم و ازرة السالياحة باإلشالراف
عليهالا والتالي تعالود لجهالات الدولالة والقطالاع العالام والمؤسسالات العامالة جميعهالا وكالذلك المنظمالات الشالعبية
والنقابالالات المهنيالالة فالالي حالالال رغبتهالالا باالسالالتثمار السالالياحي ألمالكهالالا دون اسالالتثناء ألحكالالام الق الرار /186/

لعام  1985وتعليماته التنفيذية وتعديالته .
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 محضةةر االجتمةةاا المنعقةةد بتةةاري  2003/5/20برئاسالالة السالاليد رئالاليس مجلالالس الالالوزراء الخالالاص بمعالجالالة
مشاكل التمويل المصرفي للمشاريع السياحية المتعثرة.

 الق ةرار رقةةم /50/تةةاري  2004/11/7المتضالالمن تشالالميل منشالالآت المجمعالالات التجاريالالة المتكاملالالة المرافقالالة
للمجمعات السياحية باإلعفاءات والتسهيالت التي منحت بموجب القرار  /186/وتعديالته وذلك خالالل

فتال الرة اإلنش الالاء وتعليمات الاله التنفيذي الالة الص الالادرة بموج الالب القال الرار  /208/ت الالاري  2007/10/11والمتض الالمن
تحديد نسب مساحة المحالت التجارية الصافية في المشاريع داخل وخارج المخططات التنظيمية.

 القةةةرار رقةةةم  /72/لعةةةام  2004بخصالالوص تكليالالف كافالالة الجهالالات الحكوميالالة المعنيالالة باتخالالاذ اإلج الراءات
الالزمة لتبسيط اإلجراءات المؤدية إلى إنجاز المشاريع الفندقية قيد اإلنشاء بأسرع وقت ممكن .

 القرار رقم  /83/لعام  2004بخصوص الموافقة على شالمول اإلعفالاءات الالواردة فالي القالرار  /186/لعالام
 1985ألعمال ال الالال التجديال ال الالد الكلال ال الالي للمشال ال الالاريع السال ال الالياحية التال ال الالي لال ال الالم تسال ال الالتفد سال ال الالابقاً مال ال الالن أحكال ال الالام الق ال ال الرار

المذكور .

 الق ةرار رقةةم  /90/لعةةام  2004بخصالالوص االسالالتمرار باإلعفالالاء مالالن رسالالوم التالالرخيص للمنشالالآت السالالياحية
وفق قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  /186/لعام . 1985

 القةةةةةرار رقةةةةةم  /103/لعةةةةةام  2005بخصال الالوص الموافقال الالة علال الالى تمويال الالل المصال الالارف الحكوميال الالة للمشال الالاريع
المعروضة في ملتقيات سوق االستثمار السياحي والتي يقالوم باسالتثمارها المسالتثمرون السالوريون وبنسالبة

ال تتجال الالاوز  %50مال الالن قيمال الالة االسال الالتثمارات وتفال الالويض المصال الالارف الحكوميال الالة بقبال الالول الضال الالمانات البنكيال الالة

الخارجية بدالً من العقارية وفق ما يقره مجلس النقد والتسليف .

 القةةرار رقةةم  /113/لعةةام  2005بخصالالوص السالالماح باسالالتيراد األلبسالالة واإلكسس الوارات والسالاللع والبضالالائع
الالزمة لتشغيل المجمعات والفعاليات التجارية .

 الق ةرار رقةةم  /114/لعةةام  2005بخصالالوص السالالماح لمنشالالآت اإلطع الام باسالالتيراد الم الواد الغذائيالالة الالزمالالة
للتشغيل من خارج القطر من حساباتها بالقطع األجنبي الموجودة داخل القطر أو خارجه ووفق إجازات
استيراد نظامية .

 القةةةةرار رقةةةةم  /124/لعةةةةام  2005بخص الالوص إعفال الالاء مس الالتوردات المنشال الالآت الس الالياحية ألعمالالالال التجدي الالد
والتجهيالزات التالفالالة نتيجالالة الكالوارث والظالالروف القالالاهرة مالالن الرسالالوم الجمركيالالة دون التقيالالد بنسالالبة  %3مالالن

رقم أعمال العام السابق.

 الق ةرار رقةةم  /144/لعةةام  2006بخصالالوص مالالنح المشالالاريع والمجمعالالات السالالياحية مالالن الالالدرجتين الدوليالالة
والممت الالازة والمطروح الالة ف الالي ملتقي الالات س الالوق االس الالتثمار والعائ الالدة للدول الالة والمؤسس الالات العام الالة التس الالهيالت

المصرفية.

 القةةةرار رقةةةم  /146/لعةةةام 2006بخصةةةوص تش الالميل المنش الالآت التعليمي الالة /ف الالي مج الالال الت الالدريب الس الالياحي
والفندقي الخاص /بالقرار  /186/لعام .1985
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 الق ةرار رقةةم  /186/تةةاري  2007/6/4بخصالالوص الموافقالالة علالالى اإلعفالالاء مالالن جميالالع الضالرائب والرسالالوم
الجمركي الالة والمالي الالة مهم الالا ك الالان نوعه الالا وطبيعته الالا والمتعلق الالة باس الالتيراد مال الواد البن الالاء واألدوات والتجهيال الزات
واآلليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية واألثاث الالزم إلنشاء وتجهيالز وتأثيالث الفنالادق ومنشالآت

المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة والمطاعم والمالهي والخدمات السالياحية المكملالة
والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشآت بالمستوى المطلوب اشريطة عدم تجاوز قيمة المستوردات عن

 %50من إجمالي التكاليف االستثمارية التقديرية وعدم تجاوز قيم المستوردات عالن  %30مالن إجمالالي
التكاليف االستثمارية التقديرية للفنادق ومنشآت المبيت السياحي من الدرجتين األولى والثانية والمطاعم

والمالهي ( النوادي الليلية) والخدمات السياحية والمكملة والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشآت .

 القرار رقم  /187/تاري  2007/6/4بخصوص الموافقة على منح الصفة السياحية للمشاريع والمنشآت
الجديدة ( التلفريك اعروض الصوت والضوء االمنشآت العائمالة ا هياكالل طالائرات ا هياكالل القطالارات ا
مالالدن األلعالالاب ا مالالدن الترفيالاله )...وتمالالنح اإلعفالالاءات والتسالالهيالت المنصالالوص عنهالالا للمشالالاريع والمنشالالآت

السياحية استناداً إلى أسالس توضالع بالتنساليق مالا بالين و ازرتالي الماليالة والسالياحة وعلالى أن تتضالمن تسالديد
رسم اإلنفاق االستهالكي على عروض الصوت والضوء والتلفريك ا ومدن األلعاب .

 الق ةرار رقةةم  /194/تةةاري  2007/6/4بخصالالوص الموافقالالة علالالى تخفالاليض ض الريبة الالالدخل علالالى األربالالاح
للمش الالاريع الس الالياحية ف الالي محافظ الالات إدل الالب – الرق الالة – دي الالر ال الالزور – الحس الالكة – الس الالويداء – درع الالا –
القنيط الرة إضالالافة إلالالى مدينالالة تالالدمر بنسالالبة  %20مالالن النسالالب المعتمالالدة حالي الاً ( وذلالالك بعالالد السالالبع سالالنوات

المعفالالاة مالالن الض الريبة أص الالً ) بحيالالث تصالالبح (  %2ض الريبة دخالالل
اإليرادات بدالً من ( %2.5

.)%0.5

 %0.5للرواتالالب واألجالالور) مالالن

كمةةةةا صةةةةدرت جملةةةةة مةةةةن القةةةة اررات باإلضةةةةافة إلةةةةى محاضةةةةر اجتمةةةةاا م الالع الجه الالات المعني الالة األخ الالرى
(و ازرة اإلدارة المحليال الالة والبيئال الالة -و ازرة الال الالري )....التال الالي عالجال الالت مختلال الالف متطلبال الالات تشال الالجيع االس ال الالتثمار
السياحي وتبسيط اإلجراءات وتسريع وتائر العمل والمبينالة في ملحالق هذا الدليالل وهي :

 القرار رقم  /1287/لعام  2003والمتضمن منح تسهيالت التمويل المصرفي للمشاريع السياحية.

 الق ةرار رقةةم  /240/لعةةام  2008والخالالاص باعتمالالاد عبالالارة د المصةةارف العامةةة والخاصةةة المعتمةةدة فةةي
الجمهوريةةة العربيةةة السةةورية د بالالدالً مالالن عبالالارة د المصةةرف التجةةار .السةةور.د أينمالالا وردت فالالي ق الرار
المجلس األعلى للسياحة رقم  /186/لعام  1985وتعليماته التنفيذية رقم  /8/لعام . 1985

 القرار رقم  /2357/لعام  2005والقرار رقم  /603/لعام  2006والخاصة بتفويض مديريات السالياحة
في المحافظالات بمالنح التأهيالل األولالي والتأهيالل السالياحي والتصالنيف السالياحي ومالنح التوسالطات الالزمالة

لالالدى الجهالالات المعنيالالة للمنشالالات السالالياحية مالالن سالالوية النجمتالالان والالالثالث نجالالوم داخالالل وخالالارج المخطالالط

التنظيمي.

 كتةةاب وزارة الةةر .رقةةم  6078/ص م أ س تالالاري  2002/8/10بخصالالوص الثبوتي الات الالزمالالة لمالالنح
ترخيص حفر اآلبار للمشاريع السياحية.
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 محضةةر االجتمةةاا الم ة ر فةةي  2005/5/5المنعقالالد بالالين و ازرتالالي السالالياحة والالالري والمتضالالمن آليالالة مالالنح
الموافقالالات الالزمالالة مالالن و ازرة الالالري علالالى حفالالر آبالالار للمسالالتثمرين الالراغبين بتالالرخيص إشالالادة منشالالاة سالالياحية
خارج المخطط التنظيمي وقبل إنشائها .

 القةةةرار رقةةةم  /242/لعةةةام  2008بخصالالوص تشالالميل الوحالالدات السالالياحية لالصالالطياف واإلشالالتاء والشالالقق
الفندقيالالة القابلالالة لبيالالع حالالق االنتفالالاع حسالالب نظالالام التشالالارك بالوقالالت والمصالالنفة والمرخصالالة سالالياحياً بالالالقرار

 /186/لعام  1985وتعليماته التنفيذية رقم  /8/لعام  1986خالل فترة اإلنشاء فقط .

 التعميم رقم  /87/لعةام  2008بخصالوص آليالة التوسالط لالدى مديريالة الماليالة المختصالة إلعفالاء المنشالآت
السياحية من الضرائب والرسوم المالية.

 القرار رقم  /57/لعام  2007بخصوص المواصفات الفنية للفنادق التراثية وتشميلها بالقرار  /186/لعام
 1985وتعليماته التنفيذية رقم  /8/لعام .1986

 كتةةاب وزارة الةةر .رقةةم /869ص م ر تالالاري  2007/3/13والمتضالالمن الموافقالالة علالالى مالالا ورد فالالي كتالالاب
و ازرتنا رقم  802تاري  2007/2/11من مقترحات بخصوص العمل بموجب محضر االجتماع المؤرخ

ف الالي  2005/5/5باس الالتثناء مح الالافظتي درع الالا – الحس الالكة حي الالث ي الالتم م الالنح أم الالر الحرك الالة بحف الالر بئ الالر بع الالد
الحصول على رخصالة اإلشالادة السالياحية أو التوظيالف السالياحي بموجالب كتالاب توسالط موقالع مالن و ازرتنالا

مرفقاً به صورة عن رخصة اإلشادة أو التوظيف السالياحي واالحتياجالات المائيالة للمشالروع علالى أن تقالوم
و ازرة الري في حال عدم جدية المستثمر اتخاذ اإلجراءات القانونية المعمول بها لديها أصوالً حيالال أمالر

الحركة الممنوح للمستثمر.

=====================
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دليل المستثمر

للحصول على اإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة في قطاا السياحة:
توسةطات محلية ( أسمنت  +حديد)
ّ
الثبوتيات المطلوبة في حال رغبة صاحب المشروا باستجرار مادة األسمنت من م سسة عمران.

 طلب مقدم من صاحب العالقة للتوسط لدى مؤسسة عمران لمنحه كمية األسمنت الالزمة لمشروعه السياحي /
هيكل

إكساء ./

 رخصة بناء مصدقة بتاري حديث من الوحدة اإلدارية المختصة أصوالً .

 مذكرة حسابية معدة من قبل المهندس الدارس للمشروع ومصدقة أصوالً من قبله تتضمن الكميات المطلوبة مع
تبرير ذلك.

اإلج ةراءات المطلوبةةة مةةن مديريةةة السةةياحة قبةةل البةةدء فةةي إعةةداد مشةةروا كتةةاب التوسةةط /للمشةةاريع نجمتةةين أو ثةةالث
نجةةةةةةةةوم /أو قبةةةةةةةةل موافةةةةةةةةاة مديريةةةةةةةةة المنشةةةةةةةةآت السةةةةةةةةياحية ومقترحهةةةةةةةةا حيةةةةةةةةال معةةةةةةةةروه صةةةةةةةةاحب العالقةةةةةةةةة
للمشاريع  4نجوم و  5نجوم:

 .1دراسة معروض صاحب العالقة والثبوتيات المرفقة بمعروضه والمذكورة أعاله فيما إذا كانت مستوفية الشروط
النظامية.

 .2أ -إجراء الكشف الفني على المشروع وبيان مايلي:
 مدى توافق الواقع الراهن مع مخططات رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة أصوالً وفي حال وجودمخالفات بيان مدى تأثيرها على معطيات رخصة اإلشادة السياحية .

 نسب اإلنجاز للفعاليات المنفذة في المشروع .ب -التنسيق مع الوحدة اإلدارية المختصة إلجراء الكشف ( فني  -ميداني ) الالزم من قبلها وبيان مدى
توافق الواقع المنفذ مع أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  198لعام  1987وتعديالته أو منهاج

الوجائب ونظام ضابطة الب ناء ( في حال كان المشروع داخل المخطط التنظيمي ) وذلك وفق محضر
االجتماع رقم  5220تاري . 2005/6/14

 .3بعد دراسة معروض صاحب العالقة ومرفقاته تقوم مديرية السياحة بإعداد مذكرة حسابية من قبلها بالكميات
الالزمة للمشروع مصدقة من المهندس الدارس ورئيس دائرة المنشآت السياحية ومدير السياحة أصوالً وتتم

مراسلة مؤسسة عمران لبيع صاحب العالقة الكمية المعتمدة في حال كان المشروع من سوية ثالث نجوم وما

دون وفق ق اررات التفويضات الصادرة عن و ازرتنا.
 .4إحالة طلب صاحب العالقة مع كافة مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية متضمناً رأيها ومقترحها في حال
كان المشروع من سوية أربع نجوم فما فوق .

 .5تقوم مديرية المنشآت السياحية بدورها بالتدقيق ورفع مشروع كتاب التوسط الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد
الوزير الستكمال التوقيع من قبله أصوالً .
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توسطات االستيراد
أوالً :توسطات االستيراد للمشاريع قيد اإلنجاز:

الثبوتيةةات المطلوبةةة فةةي حةةال رغبةةة صةةاحب المشةةروا بالحصةةول علةةى الموافقةةة المبدئيةةة علةةى اسةةتيراد مةواد وتجهيةزات

لزوم المشروا :


طل ال ال ال الالب مق ال ال ال الالدم م ال ال ال الالن ص ال ال ال الالاحب العالق ال ال ال الالة للحص ال ال ال الالول عل ال ال ال الالى الموافق ال ال ال الالة المبدئي ال ال ال الالة الس ال ال ال الالتيراد مال ال ال ال الواد وتجهيال ال ال ال الزات

لزوم مشروعه.

 رخصة بناء مصدقة بتاري حديث من الوحدة اإلدارية المختصة أصوالً .

 مذكرة حسابية معدة من قبل المهندس الدارس للمشروع ومصدقة أصوالً من قبله تتضمن الكميات المطلوبة مع
تبرير ذلك.

اإلجراءات المطلوبة من مديرية السياحة قبل البدء في إعداد مشروا الموافقة المبدئية على استيراد مواد وتجهيزات
لزوم المشاريع السياحية /للم شاريع نجمتين أو ثالث نجوم /أو قبل موافاة مديرية المنشآت السياحية بمقترحها حيال
معروه صاحب العالقة للمشاريع  4نجوم و  5نجوم :
.1
.2

دراسة معروض صاحب العالقة والثبوتيات المرفقة بمعروضه والمذكورة أعاله فيما إذا كانت مستوفية

الشروط النظامية .

إجراء الكشف الفني على المشروع وبيان مايلي :
 مدى توافق الواقع الراهن مع مخططات رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة أصوالً وفي حال وجودمخالفات بيان مدى تأثيرها على معطيات رخصة اإلشادة السياحية .

 نسب اإلنجاز للفعاليات المنفذة في المشروع ..3

التنسيق مع الوحدة اإلدارية المختصة إلجراء الكشف ( فني  -ميداني ) الالزم من قبلها وبيان مدى توافق
الواقع المنفذ مع أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  198لعام  1987أو منهاج الوجائب ونظام
ضابطة البناء ( في حال كان المشروع داخل المخطط التنظيمي ) وذلك وفق محضر االجتماع رقم 5220
تاري . 2005/6/14

إجراءات إعداد كتاب الموافقة المبدئية :
 .1تقوم مديرية السياحة بإعداد مذكرة حسابية من قبلها بالكميات الالزمة للمشروع مصدقة من المهندس الدارس
ورئيس دائرة المنشآت السياحية ومدير السياحة أصوالً أو تصديق جداول الكميات المقدمة من قبل صاحب

العالقة والمصدقة من قبل المهندس ال دارس للمشروع في حال موافقتها على الجداول المشار إليها أعاله وذلك

استناداً إلى الكشف الفني .

ويتم منح أصحاب العالقة الموافقة المبدئية على استيراد الكميات الموافق عليها من قبل مديرية السياحة في
حال كان المشروع من سوية (نجمتان أو ثالث نجوم) وفق ق اررات التفويضات الصادرة عن السيد الوزير .
 .2إحالة طلب صاحب العالقة مع كافة مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية متضمناً رأيها ومقترحها بخصوص
طلب صاحب العالقة في حال كان المشروع من سوية ( أربع وخمس نجوم ) .

 .3تقوم مديرية المنشآت السياحية بدورها بالتدقيق ورفع مشروع كتاب الموافقة المبدئية الالزم مع مذكرة عرض إلى
السيد الوزير الستكمال التوقيع من قبله أصوالً .
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ثانياً :توسطات منح إجازات االستيراد للمشاريع قيد اإلنجاز:

بعد حصول صاحب المشروع على موافقة االستيراد المبدئية يتقدم إلى مديرية المنشآت السياحية بمصنف إجازة

االستيراد الالزم كامالً حيث تتم دراسته وتدقيق محتوياته نواعداد المراسالت الالزمة إلى و ازرة االقتصاد والتجارة والمديرية
العامة للجمارك ورفعها إلى السيد الوزير الستكمال توقيعها تمهيداً لمنح صاحب المشروع إجازة االستيراد الالزمة في
حال كان المشروع من سوية ( أربع وخمس نجوم).

أم ا إذا كان المشروع من سوية ( نجمتان أو ثالث نجوم) فإن كتب التوسطات تصدر من قبل مديرية السياحة المختصة
وفق ق اررات التفويضات الصادرة عن السيد الوزير .

ثالثاً :توسطات استيراد مستلزمات التشغيل:

حيسمح باستيراد مستلزمات التشغيل والمواد الغذائية والمشروبات الالزمة لتشغيل المنشآت  /فنادق – منشالآت مبيالت /وغيالر
المنتجة أو المتوفرة محلياً وذلك بعد موافقة و ازرة السياحة على كل طلب ودون أن تستفيد هذه المستوردات مةن اإلعفةاء
من الضرائب والرسوم الجمركية والمالية.

رابعاً :توسطات االستيراد للمطاعم والمالهي  /نودا .ليلية  /وحمامات المياه المعدنية:

 .1م ال الواد البنال الالاء واألدوات والتجهي ال الزات واألثال الالاث الال الالالزم إلنشال الالاء وتجهيال الالز وتأثيال الالث المنشال الالآت السال الالياحية بالمسال الالتوى
المطلوب :
 مطاعم /نجمتان – ثالث نجوم: /
قيمة المستوردات  %30من إجمالي التكاليف االستثمارية التقديرية للمنشأة مع اشتراط عدم وجود
مايماثلها جودة في اإلنتاج المحلي بتقدير و ازرة السياحة .

 مطاعم  /أربع نجوم – خمس نجوم: /
قيمة المستوردات  %50من إجمالي التكاليف االستثمارية التقديرية للمنشأة .
ويتوجب على هذه المنشآت تسديد الرسوم الجمركيةة والضةرائب الماليةة واضةافاتها المتوجبةة علةى االسةتيراد
بما في ذلك رسوم الترخيص باالستيراد.

 .2سيارة عمل  /سيارة شاحنة  /غير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب المالية األخرى بمافي ذلك رسوم
الترخيص باالستيراد وال تستورد إال بعد التصنيف األولي ووضع المنشأة باالستثمار.
اإلجةةةةراءات المطلوبةةةةة مةةةةن مديريةةةةة السةةةةياحة هةةةةي نفةةةةس اإلجةةةةراءات المةةةةذكورة أعةةةةاله الخاصةةةةة باإلسةةةةتيراد للفنةةةةادق
ومنشآت المبيت.

خامساً :توسطات االستيراد للفنادق ومنشآت المبيت لزوم أعمال التجديد:

الثبوتيات المطلوبة في حال رغبة صاحب المشروا بالحصول على الموافقة المبدئية على استيراد مواد وتجهيزات

لزوم التجديد :

 طل ال ال الالب مق ال ال الالدم م ال ال الالن ص ال ال الالاحب العالق ال ال الالة للحص ال ال الالول عل ال ال الالى الموافق ال ال الالة المبدئي ال ال الالة عل ال ال الالى اس ال ال الالتيراد مال ال ال الواد وتجهيال ال ال الزات
لزوم التجديد.

 الترخيص اإلداري الدائم.
 قرار التصنيف السياحي.
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 مذكرة حسابية معدة من قبل المهندس الدارس للمشروع ومصدقة أصوالً مالن قبلاله تتضالمن الكميالات المطلوبالة مالع
تبرير ذلك.

 ميزانية مصدقة عن السنة ال سابقة من الدوائر المالية المختصة توضح رقم األعمال المتحقق /إجمالي إيرادات
المنشأة السياحية./

اإلجراءات المطلوبة من مديرية السياحة قبل البدء في إعداد مشروا الموافقة المبدئية لزوم المشاريع
السياحية /للمشاريع نجمتين أو ثالث نجوم /أو قبل موافاة مديرية المنشآت السياحية بمقترحها حيال
معروه صاحب العالقة للمشاريع  4نجوم و  5نجوم :

بناء على معروض
 .1إجراء الكشف الفني على المشروع وبيان مدى حاجة المنشأة لاعمال المراد تجديدها ً
صاحب العالقة وهل هذه األعمال تؤثر على سوية المنشأة وهل واقع المنشأة مطابق لمعطيات (التصنيف
السياحي) .
 .2التنسيق مع الوحدة اإلدارية المختصة إلجراء الكشف ( فني  -ميداني ) الالالزم مالن قبلهالا وبيالان مالدى توافالق
الواقع المنفذ مالع أحكالام قالرار المجلالس األعلالى للسالياحة رقالم  198لعالام  1987وتعديالتاله أو منهالاج الوجائالب

ونظام ضابطة البناء ( في حال كان المشروع داخل المخطط التنظيمي ) وذلك وفق محضالر االجتمالاع رقالم
 5220تاري .2005/6/14

إجراءات إعداد كتاب الموافقة المبدئية:
تقوم مديرية السياحة بإعداد مذكرة حسابية من قبلها بالكميات الالزمة للمشروع مصدقة من المهندس الدارس ورئيس

دائرة المنشآت السياحية ومدير السياحة أصوالً أو تصديق جداول الكميات المقدمة من قبل صاحب العالقة والمصدقة
من قبل المهندس الدارس للمشروع في حال موافقتها على الجداول المشار إليها أعاله وذلك استناداً إلى الكشف الفني

نوالى الفقرة /أ /من المادة الحادية عشرة من الفصل رابعاً الخاص بالمواد والتجهيزات المسموح باستيرادها ألعمال التجديد
للفنادق ومنشآت المبيت من أحكام القرار رقم  /186/لعام  1985والتعليمات التنفيذية رقم  /8/لعام  1986وتعديالتها
والتي تنص على:


يسمح باستيراد ما يلزم لتجديد أدوات وأثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستو
بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من اإلعفاء من
المصنفة في
ً
الضرائب والرسوم الجمركية والمالية وعلى أال تتجاوز قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن %3
فقط ثالثة بالمائة الغير من رقم األعمال ( إجمالي إيرادات المنشأة السياحية ) في السنة السابقة
ويجوز تدوير مخصصات االستبدال والتجديد ويتم تنظيم عملية االستبدال والتجديد وفق برنامج زمني
متفق علي مع وزارة السياحة .

ويتم منح أصحاب العالقة الموافقة المبدئية على استيراد الكميات الموافق عليها من قبل مديرية السياحة في حال كان
المشروع من سوية (نجمتان أو ثالث نجوم) وفق ق اررات التفويضات الصادرة عن السيد الوزير .

في حال كان المشروع من سوية ( أربع وخمس نجوم ) إحالة طلب صاحب العالقة مع كافة مرفقاته إلى مديرية

المنشآت السياحية متضمناً رأيها ومقترحها بخصوص طلب صاحب العالقة.

تقوم مديرية المنشآت السياحية بدورها بالتدقيق ورفع مشروع كتاب الموافقة المبدئية الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد

الوزير الستكمال التوقيع من قبله أصوالً .
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سادساً :توسطات منح إجازات االستيراد للفنادق ومنشآت المبيت لزوم أعمال التجديد:

بعد حصول صاحب المشروع على موافقة االستيراد المبدئية يتقدم إلى مديرية المنشآت السياحية بمصنف إجازة

االستيراد الالزم مرفقاً به ميزانية مصدقة عن السنة السابقة من الدوائر المالية المختصة توضح رقم األعمال المتحقق

/إجمالي إيرادات المنشأة السياحية /حيث تتم دراسته وتدقيق محتوياته نواعداد المراسالت الالزمة إلى و ازرة االقتصاد
والتجارة والمديرية العامة للجمارك ورفعها إلى السيد الوزير الستكمال توقيعها تمهيداً لمنح صاحب المشروع إجازة

االستيراد الالزمة في حال كان المشروع من سوية (أربع وخمس نجوم).

أما إذا كان المشروع من سوية ( نجمتان أو ثالث نجوم) فإن كتب التوسطات تصدر من قبل مديرية السياحة المختصة

وفق ق اررات التفويضات الصادرة عن السيد الوزير .

توسطات إلى المصارف الممولة لمنح القروه السياحية
أوالً :منشآت سياحية قيد اإلنجاز:

يتقدم صاحب العالقة باألوراق الثبوتية التالية:

 .1طلب لمنحه التوسط الالزم إلى إحدى المصارف الممولة للحصول على القرض الالزم .
 .2دراسة الجدوى االقتصادية مصدقة من مكتب متخصص متضمنة األعمال المراد تمويلها بالقرض.
 .3رخصة بناء مصدقة بتاري حديث من الوحدة اإلدارية المختصة أصوالً .
 .4رخصة اإلشادة السياحية .

اإلجراءات المطلوبة من مديرية السياحة قبل البدء في إعداد مشروا التوسط لزوم المشاريع

السياحية /للمشاريع نجمتين أو ثالث نجوم /أو قبل موافاة مديرية المنشآت السياحية بمقترحها حيال
معروه صاحب العالقة للمشاريع  4نجوم و  5نجوم :
 .1دراسة معروض صاحب العالقة والثبوتيات المرفقة بمعروضه والمذكورة أعاله فيما إذا كانت مستوفية الشروط
النظامية .

 .2إجراء الكشف الفني على المشروع وبيان مايلي :
 مدى توافق الواقع الراهن مع مخططات رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة أصوالً وفي حال وجودمخالفات بيان مدى تأثيرها على معطيات رخصة اإلشادة السياحية .

 نسب اإلنجاز للفعاليات المنفذة في المشروع . .3التنسالاليق مالالع الوحالالدة اإلداريالالة المختصالالة إلج الراء الكشالالف ( فنالالي  -ميالالداني ) الالالالزم مالالن قبلهالالا وبيالالان مالالدى توافالالق
الواقع المنفذ مع أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  198لعام  1987وتعديالته أو منهالاج الوجائالب ونظالام
ض ال الالابطة البن ال الالاء ( ف ال الالي ح ال الالال ك ال الالان المش ال الالروع داخ ال الالل المخط ال الالط التنظيم ال الالي ) وذل ال الالك وف ال الالق محض ال الالر االجتم ال الالاع
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وهنا نميز حالتين:
الحالة األولى :نسبة اإلنجاز  %30فما فوق وفق الكشف الفني.

تقوم مديرية السياحة بإعداد كتاب التوسط الالزم لمنح صاحب العالقة القرض السياحي في حال كان المشروع من سوية

نجمتين أو ثالث نجوم .

أما إذا كان المشروع من سوية (أربع أو خمس نجوم) تقوم مديرية السياحة بإحالة معروض صاحب العالقة مع كافة

مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية .
تقوم مديرية المنشآت السياحية بدورها بالتدقيق ورفع مشروع كتاب التوسط الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد الوزير

الستكمال توقيعه من قبله أصوالً .

الحالة الثانية :نسبة اإلنجاز أقل من  %30وفق الكشف الفني .

تقوم مديرية السياحة بإعداد كتاب إلى المصرف الممول لمنح صاحب العالقة الموافقة المبدئية على القرض السياحي

في حال كان المشروع من سوية نجمتين أو ثالث نجوم وعند بلوغ نسبة اإلنجاز  %30تقوم مديرية السياحة بإعالم
المصرف بذلك والتوسط لصاحب العالقة لمنحه القرض الالزم .
أما إذا كان المشروع من سوية (أربع أو خمس نجوم) تقوم مديرية السياحة بإحالة معروض صاحب العالقة مع كافة

مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية .

تقوم مديرية المنشآت السياحية بدورها بالتدقيق ورفع مشروع كتاب إلى المصرف الممول لمنح صاحب العالقة الموافقة

المبدئية على القرض السياحي الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد الوزير الستكمال توقيعه من قبله أصوالً وعند بلوغ

نسبة اإلنجاز  %30تقوم مديرية السياحة بإعالم مديرية المنشآت السياحية بذلك لتقوم بدورها برفع مشروع كتاب إلعالم
المصرف بذلك والتوسط لصاحب العالقة لمنحه القرض الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد الوزير الستكمال توقيعه من
قبله أصوالً .

ثانياً :منشآت سياحية قائمة :

يتقدم صاحب العالقة باألوراق الثبوتية التالية :

 .1طلب لمنحه التوسط الالزم إلى إحدى المصارف الممولة للحصول على القرض الالزم .
 .2دراسة الجدوى االقتصادية مصدقة من مكتب متخصص متضمنة األعمال المراد تمويلها بالقرض.
 .3الترخيص اإلداري الدائم .

 .4الترخيص السياحي أو التصنيف السياحي .

اإلجراءات المطلوبة من مديرية السياحة قبل البدء في إعداد مشروا التوسط لزوم المشاريع

السياحية  /نجمتين أو ثالث نجوم /أو قبل موافاة مديرية المنشآت السياحية بمقترحها حيال معروه
صاحب العالقة للمشاريع  4نجوم و  5نجوم :
بناء على معروض
 .1إجراء الكشف الفني على المشروع وبيان مدى حاجة المنشأة لاعمال المراد تجديدها ً
صاحب العالقة وهل هذه األعمال تؤثر على سوية المنشأة وهل واقع المنشأة مطابق لمعطيات (التصنيف
السياحي -الترخيص السياحي) .

 .2التنسالاليق مالالع الوحالالدة اإلداريالالة المختصالالة إلج الراء الكشالالف ( فنالالي  -ميالالداني ) الالالالزم مالالن قبلهالالا وبيالالان مالالدى توافالالق
الواقع المنفذ مع أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  198لعام  1987وتعديالته أو منهاج الوجائالب ونظالام
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 .3تقوم مديرية السياحة بإعداد كتاب التوسط الالزم لمنح صاحب العالقة القرض السياحي في حال كان المشروع
من سوية نجمتين أو ثالث نجوم.

أما إذا كان المشروع من سوية (أربع أو خمس نجوم) تقوم مديرية السياحة بإحالة معروض صاحب العالقة
مع كافة مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية .

تقوم مديرية المنشآت السياحية بدورها بالتدقيق ورفع مشروع كتاب التوسط الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد الوزير
الستكمال توقيعه من قبله أصوالً .

ثالثاً :منشآت سياحية موظفة في ٍ
مبان ذات طابع تراثي أو أثر: .

يتم منح التوسط لصاحب العالقة لدى المصارف الممولة لزوم أعمال التجديد والتجهيزات بعد تقديم األوراق

الثبوتية التالية:

 .1طلب لمنحه التوسط الالزم إلى إحدى المصارف الممولة للحصول على القرض الالزم .
 .2دراسة الجدوى االقتصادية مصدقة من مكتب متخصص متضمنة األعمال المراد تمويلها بالقرض.
 .3الترخيص اإلداري الدائم .
 .4التأهيل الفني النهائي .

اإلجراءات المطلوبة من مديرية السياحة قبل البدء في إعداد مشروا التوسط لزوم المشاريع

السياحية  /نجمتين أو ثالث نجوم /أو قبل موافاة مديرية المنشآت السياحية بمقترحها حيال معروه
صاحب العالقة للمشاريع  4نجوم و 5نجوم:
الاء علالى معالروض صالاحب
 .1إجراء الكشف الفنالي علالى المشالروع وبيالان مالدى حاجالة المنشالأة لاعمالال المالراد تجديالدها بن ً
العالقال ال ال ال الالة وهال ال ال ال الالل هال ال ال ال الالذه األعمال ال ال ال الالال تال ال ال ال الالؤثر علال ال ال ال الالى سال ال ال ال الالوية الم نشال ال ال ال الالأة وهال ال ال ال الالل واقال ال ال ال الالع المنشال ال ال ال الالأة مطال ال ال ال الالابق لمعطيال ال ال ال الالات
(التأهيل الفني النهائي).

 .2التنسالاليق مالالع الوحالالدة اإلداريالالة المختصالالة إلجالراء الكشالالف ( فنالالي  -ميالالداني ) الالالالزم مالالن قبلهالالا وبيالالان مالالدى توافالالق الواقالالع
المنفذ مع أحكالام قالرار المجلالس األعلالى للسالياحة رقالم  198لعالام  1987وتعديالتاله أو منهالاج الوجائالب ونظالام ضالابطة
البنال ال الالاء ( فال ال الالي حال ال الالال كال ال الالان المشال ال الالروع داخال ال الالل المخطال ال الالط التنظيمال ال الالي ) وذلال ال الالك وفال ال الالق محضال ال الالر االجتمال ال الالاع رقال ال الالم 5220
تاري . 2005/6/14

 .3تقوم مديرية السياحة بإعداد كتاب التوسط الالزم لمنح صاحب العالقة القرض السياحي إذا كان المشروع من سوية
نجمتين أو ثالث نجوم .
أمالالا إذا كالالان المشالالروع مالالن سالالوية (أربالالع أو خمالالس نجالالوم) تقالالوم مديريالالة السالالياحة بإحالالالة معالالروض صالالاحب العالقالالة
مع كافة مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية .
 .4تقوم مديرية المنشآت السياحية بدورها بالتدقيق ورفع مشروع كتاب التوسط الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد الوزير
الستكمال توقيعه من قبله أصوالً .
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توسط إلى وزارة الر .لمنح أمر الحركة بحفر بئر
يتم منح التوسط الالزم لصاحب العالقة بعد االنتهاء من أعمال الهيكل بحيث يتقدم صاحب العالقة بالثبوتيات التالية :
 .1طلب لمنحه التوسط الالزم إلى و ازرة الري للموافقة على حفر البئر الالزم .
 .2صورة مصدقة عن رخصة البناء .

 .3صورة عن رخصة اإلشادة السياحية .
بناء على محضر االجتماع المنعقد بتاري  2005/5/5بين و ازرتي السياحة والري بما يلي:
تقوم مديرية السياحة ً
إجراء الكشف الفني على المشروع وبيان مايلي:

 .1مدى توافق الواقع الراهن مع مخططات رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة أصوالً وفي حال وجود مخالفات
بيان مدى تأثيرها على معطيات رخصة اإلشادة السياحية .

 .2نسب اإلنجاز للفعاليات المنفذة في المشروع .

 .3التنسيق مع الوحدة اإلدارية المختصة إلجراء الكشف الالزم من قبلها وبيان مدى توافق الواقع المنفذ مع أحكام
قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  /198/لعام  1987وتعديالته.

 .4مراسلة و ازرة الري عن طريق مديرية الري المعنية بموجب كتاب توسط متضمن منح أمر الحركة بحفر البئر
بعد إنهاء أعمال الهيكل مرفقاً به الثبوتيات المطلوبة (وفق كتاب و ازرة الري رقم /6078ص م أ س تاري

 ) 2002/8/10والمتضمن:

 عقد الشراكة مصدق.
 ترخيص سياحي مصدق.
 رخصة بناء مصدقة.
 مخطط مساحي للعقار.
 بيان مساحي.

 كتاب من البلدية يبين أن العقار خارج المخطط التنظيمي.
في حال كان المشروع من سوية نجمتان أو ثالث نجوم وفق ق اررات التفويضات الصادرة عن السيد الوزير.

أما إذا كان المشروع من سوية ( أربع أو خمس نجوم ) تقوم مديرية السياحة بإحالة معروض صاحب العالقة مع
كافة مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية متضمناً رأيها ومقترحها.

تقوم مديرية المنشآت السياحية بالتدقيق نواعداد كتاب التوسط الالزم إلى و ازرة الري مرفقاً معه الثبوتيات المطلوبة
المشار إليها أعاله ورفعه إلى السيد الوزير مع مذكرة عرض الستكمال توقيعه أصوالً .
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موافقات اإلدخال الم قت للمواد واآلليات والمعدات والسيارات الالزمة إلنجاز المشاريع السياحية
المشتركة (حسب مضمون العقد ولمشاريع تقام على مواقع عائدة للدولة)
يتقدم صاحب العالقة بالثبوتيات التالية:

 .1طلب لمنحه موافقة اإلدخال المؤقت.
 .2برنامج زمني مصدق أصوالً من المكتب الدارس والمعتمد من الجهة الحكومية ذات العالقة .
 .3صورة مصدقة عن رخصة البناء .

 .4صورة عن رخصة اإلشادة السياحية .
 .5عقد حمبرم بين صاحب العالقة والجهة الحكومية ذات العالقة .

اإلجراءات المطلوبة من مديرية السياحة:
 .1دراسة معروض صاحب العالقة والثبوتيالات المرفقالة بمعروضاله والمالذكورة أعالاله فيمالا إذا كانالت مسالتوفية الشالروط
النظامية .

 .2إجراء الكشف الفني على المشروع وبيان مايلي :

 مدى توافق الواقع الراهن مع مخططات رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة أصوالً وفي حال وجود
مخالفات بيان مدى تأثيرها على معطيات رخصة اإلشادة السياحية .

 نسب اإلنجاز للفعاليات المنفذة في المشروع .

 .3التنسالاليق مالالع الوحالالدة اإلداريالالة المختصالالة إلج الراء الكشالالف ( فنالالي  -ميالالداني ) الالالالزم مالالن قبلهالالا وبيالالان مالالدى توافالالق
الواقع المنفذ مع أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  198لعام  1987وتعديالته أو منهاج الوجائالب ونظالام
ض ال الالابطة البن ال الالاء ( ف ال الالي ح ال الالال ك ال الالان المش ال الالروع داخ ال الالل المخط ال الالط التنظيم ال الالي ) وذل ال الالك وف ال الالق محض ال الالر االجتم ال الالاع
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 .4إحالة معروض صاحب العالقة مع كافة مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية متضمناً رأيها ومقترحها.

تقوم مديرية المنشآت السياحية بالتدقيق نواعداد مشروع موافقة اإلدخال المؤقت مع مذكرة عرض إلى السيد الوزير
بناء على مايلي:
الستكمال توقيعه من قبله أصوالً وذلك ً

أ -القرار رقم  /7/تاري  2001/01/29الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى
للسياحة والمتضمن:

فوه السيد وزير السياحة بمنح موافقات اإلدخال الم قت للمواد واآلليات والمعدات والسيارات

ُي ّ
السياحية الالزمة إلنجاز المشاريع السياحية في القطر وبما يتوافق مع مضمون العقد بالنسبة
لآلليات والسيارات السياحية والمدة الزمنية إلنجاز كل مشروا.

ب -المادة /سادساً /من القرار  /5978/تاري  2001/09/11الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والتي
تنص على :

ُ يمنح اإلدخال الم قّت لآلليات الالزمة إلنجاز المشاريع السياحية في القطر وبما يتوافق مع
مضمون العقد بالنسبة لآلليات والمدة الزمنية إلنجاز كل مشروا وذلك وفقاً للقرار رقم /7/
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تاري  2001/01/29الصادر عن المجلس األعلى للسياحة وضمن حدود العقد المبرم وذلك
بناء على كتاب من وزير السياحة مع مراعاة أحكام قانون الجمارك رقم  /9/وتعديالت .
ً
ت -البند  /7/من المادة /تاسعاً /من القرار رقم  /5978/تاري  2001/09/11والذي ينص على:

فعلي ةاً
ُ يمنةةع مةةنح حةةق اإلدخةةال الم قّةةت لآلليةةات مةةا لةةم يبةةدأ العمةةل بالمشةةروا علةةى أره الواقةةع ّ
وعلى مس ولية الجهة المتعاقدة .

بناء على الق اررات المذكورة أعاله واستناداً إلى:
ويتم إعداد مشروع تمديد موافقة اإلدخال المؤقت وذلك ً
 )1البند  /6/من المادة /تاسعاً /من القرار رقم  /5978/تاري  2001/09/11والذي ينص على:
ُ يمنع تمديد حق اإلدخال الم قّت للسيارات العائدة للمشاريع التي لم تنت ا إال بعد تقديم الوثائق التي
أن المشروا ال يزال قيد اإلنجاز مصادقاً عليها من قبل الوزير المختص.
تثبت ّ

موافقة استيراد سيارات للفنادق ومنشآت المبيت
يتقدم صاحب العالقة بالثبوتيات التالية:
 .1طلب لمنحه موافقة استيراد سيارات.
 .2صورة مصدقة عن رخصة البناء .

 .3صورة عن رخصة اإلشادة السياحية .

اإلجراءات المطلوبة من مديرية السياحة:
.1

د ارسال الالة معال الالروض صال الالاحب العالقال الالة والثبوتيال الالات المرفقال الالة بمعروضال الاله والمال الالذكورة أعال الالاله فيمال الالا إذا كانال الالت مسال الالتوفية

.2

إجراء الكشف الفني على المشروع وبيان مايلي:

الشروط النظامية .

 مدى توافق الواقع الراهن مع مخططات رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة أصوالً وفي حال وجود
مخالفات بيان مدى تأثيرها على معطيات رخصة اإلشادة السياحية .

 نسب اإلنجاز للفعاليات المنفذة في المشروع .
.3

التنسيق مع الوحدة اإلدارية المختصة إلجراء الكشف ( فني  -ميداني ) الالزم من قبلها وبيالان مالدى توافالق الواقالع
المنف الالذ م الالع أحك الالام قال الرار المجل الالس األعل الالى للس الالياحة رق الالم  198لع الالام  1987وتعديالت الاله أو منه الالاج الوجائ الالب ونظ الالام

ضالالابطة البنالالاء ( فالالي حالالال كالالان المشالالروع داخالالل المخطالالط التنظيمالالي ) وذلالالك وفالالق محضالالر االجتمالالاع رقالالم 5220

.4

تاري .2005/6/14

إحالة معروض صاحب العالقة مع كافة مرفقاته إلى مديرية المنشآت السياحية متضمناً رأيها ومقترحها.

تقوم مديرية المنشآت السياحية بالتدقيق نواعداد مشروع موافقة استيراد السيارات المطلوبة مع مذكرة عرض إلى
ناء على المادة التاسعة من أحكام القرار  /186/لعام 1985
السيد الوزير الستكمال توقيعه من قبله أصوالً وذلك ب ً

والتعليمات رقم  /8/لعام  1986وتعديالتها بخصوص اإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة في قطاع السياحة ووفق

مايلي:

ُ يسةةةمح باسةةةتيراد سةةةيارة شةةةاحنة صةةةغيرة /مغلقةةةة أو مكشةةةوفة  /أو أكثةةةر وذلةةةك حسةةةب حجةةةم المنشةةةأة
وفق مايلي :
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أ -سيارة شاحنة واحدة لمنشآت المبيت التي اليزيد عدد األسرة فيها عن  150/سرير. /
ب -سيارة شاحنة عدد  /2/لمنشآت المبيت التي يزيد عدد األسرة فيها عن 150/سرير. /
ُ يسمح باستيراد سيارة نقل ركاب  /باص أو ميكرو باص  /وفق مايلي :
أ -سيارة نقل ركاب /باص أو ميكرو باص  /واحدة لمنشآت المبيت في المدن التي التقل عدد األسرة
فيها عن  80/سرير /وللمنشآت الواقعة خارج حدود المدينة والتي التقل عدد األسرة فيها عن 50/
سرير. /
ب -سيارة نقل ركاب  /باص أو ميكرو باص  /ثانية للمنشآت الواقعة خارج حدود المدينة إذا زادت
عدد األسرة فيها عن  100/سرير. /
ت -تتم الموافقة على استيراد السيارات المذكورة أعاله بعد التأهيل الفني األولي وال تستورد إال بعد
التصنيف األولي للمنشأة ووضعها باالستثمار .
أن السيارات المذكورة أعاله غير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب المالية األخر بما في
مع اإلشارة إلى ّ
ذلك رسوم الترخيص باالستيراد .
مع األخذ بعين االعتبار سوية المنشأة إلعداد كتب موافقة االستيراد.
ج

اإلعفاءات الضريبية
أوالً :اإلعفاءات الضريبية للفنادق ومنشآت المبيت ولكافة المستويات (نجمتان فما فوق):

 .1اإلعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص نواشادة

هذه المنشآت (فنادق – منشآت مبيت) شريطة حصول المنشأة على رخصة اإلشادة السياحية بإحدى

ويستثنى من ذلك :
المستويات والدرجات المذكورة أعاله ح
 ضريبة رسم الطابع والضرائب األخرى المتوجبة على عقود التمويل .

 .2يستمر تشالميل المشالاريع السالياحية باإلعفالاءات الجمركيالة الالواردة ضالمن بنالود القالرار /186/لعالام  1985وال تشالمل

بالمرس ال ال ال ال ال الالوم رق ال ال ال ال ال الالم  /51/لع ال ال ال ال ال الالام  2006وذل ال ال ال ال ال الالك اس ال ال ال ال ال الالتناداً إل ال ال ال ال ال الالى قال ال ال ال ال ال الرار المجل ال ال ال ال ال الالس األعل ال ال ال ال ال الالى للس ال ال ال ال ال الالياحة

رقم  /186/لعام .2007

 .3اإلعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية نواضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هالذه
الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها لمالدة سالبع سالنوات اعتبالا اًر مالن تالاري بالدء اسالتثمارها حيالث يبالدأ سالريان
اإلعفاء من تاري قرار الترخيص السياحي باالستثمار وال يتم التوسط لمنح المنشأة اإلعفالاء إال بعالد صالدور قالرار

التالالرخيص السالالياحي باالسالالتثمار مالالع اإلشالالارة إلالالى أن المنشالالآت المؤهلالالة جزئيالاً ال تسالالتفيد مالالن اإلعفالالاء لحالالين إنجالالاز
كامل المشروع.

بناء على الفقرة (ب) من المادة  /6/من المرسوم التشريعي رقم  /51/لعام  2006تحدد نسبة ضريبة الدخل
ً .4
الواجب تأديتها من رقم العمل اإلجمالي وفق اآلتي :
 %2.5لقاء ضريبة الدخل

 ( %0.5نصف بالمائة) لقاء ضريبة الرواتب واألجور

ثانياً :اإلعفاءات الضريبية للمطاعم والمالهي  /نودا .ليلية  /وحمامات المياه المعدنية:
تحدد نسبة ضريبة الدخل الواجب تأديتها من رقم العمل اإلجمالي وفق اآلتي:
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 %2.5 -لقاء ضريبة الدخل.

  ( %0.5نصف بالمائة) لقاء ضريبة الرواتب واألجور.بناء على الفقرة (ب) من المادة  /6/من المرسوم التشريعي رقم  /51/لعام .2006
ً
حيث يبدأ سريان اإلعفاء من تاري بدء االستثمار المحدد بمحضر ضبط أصولي ولكن ال يتم التوسط لمنح المنشأة
اإلعفاء إال بعد صدور قرار الترخيص السياحي باالستثمار مع اإلشارة إلى أن المنشآت المؤهلة جزئياً ال تستفيد من

اإلعفاء لحين إنجاز كامل المشروع.

توسطات عامة -و ازرات – محافظات – جهات حكومية/...
يتقدم صاحب العالقة بطلب التوسط للجهة المعنية مرفقاً به رخصة بناء مصدقة والثبوتيات الخاصة بالتوسطا وتقوم

مديرية السياحة بالعمل وفق اإلجراءات المذكورة آنفاً نواحالة معروض صاحب العالقة مع كافة مرفقاته إلى مديرية
المنشآت السياحية والتي تقوم بدورها بالتدقيق ورفع مشروع كتاب التوسط الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد الوزير
الستكمال توقيعه أصوالً.

مع األخذ بعين االعتبار سوية المنشأة إلعداد كتب التوسط الالزمة.

مالحظة:
حيراعى تنفيذ أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  221لعام  2008والخاص باستيفاء رسوم بدالت الخدمة التي
تقدمها و ازرة السياحة وتعليماته التنفيذية رقم  6988تاري  2008/10/26ا حيث يبين الجدول التالي قيم بدالت الخدمة
الخاصة بالتسهيالت والتوسطات الممنوحة:
متسلسل
1

الخدمة المقدمة للمستثمر

رسم بدل الخدمة المقترح

الموافقات المبدئية على االستيراد – التوسط لدى مؤسسة عمران

 8000ل.س

كونه يتطلب إعداد مذكرات حسابية
2

 1500ل.س

التوسطات العامة لكافة الجهات
========================
================
======

الجمهورية العربية السورية
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وزارة السياحة

دليل فحص العاملين
في المنشآت السياحية

لمنح بطاقة العمل السياحي
www.syriatourism.org

يتم اعتماد اآللية التالية لفحص العاملين في المنشآت السياحية لمنح بطاقة العمل السياحي :
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 – 1تقوم اللجنة المختصة (برئاسة مدير السياحة المخالتص /أو مالن يمثلاله /وعضالوية مالدير مركالز التالدريب
السياحي والفندقي أو مدير المعهد أو مدير المدرسة ومدرس مهني /رئيس دروس فنية مثالً /وخبير لغوي و

ممثالالل عالالن غرفالالة السالالياحة فالالي المحافظالالة المعنيالالة ومنالالدوب نقابالالة العمالالال وتسالالتعين اللجنالالة بمالالن ت الراه مناسالالباً)
بمقابلة كافة المتقةدمين للعمةل فةي المنشةآت السةياحية أو العةاملين فيهةا سةواء كةانوا مةن الخةريجين مةن

المراكز والمعاهد والمدارس الفندقية والسياحية أو من غير الخريجين .

 – 2يتم منح بطاقة العمل السياحي دون الخضوا لالختبار للشرائح التالية :
آ – خريجو مركز التدريب السياحي والفنالدقي  -دمالر ا و خريجالو المعاهالد المتوسالطة الفندقيالة وخريجالو المالدارس
الفندقيالالة ا و خريجالالو معهالالد دمشالالق للعلالالوم السالالياحية ا ش الريطة أن ال يكالالون قالالد مضالالى علالالى تخالالرجهم أكثالالر مالالن
خمس سنوات و اليطالبون بشهادات خبرة في تلك الحالالة وعلاليهم أن يتقالدموا بشالهادات خبالرة للمالدة ال ازئالدة عالن
تلك المدة صادرة عالن منشالآت مرخصالة يخضالع الخريجالون لالمتحالان فالي حالال عالدم تالوفر شالهادات الخبالرة كمالا
ورد .

ب  -خريجو المنشآت التعليمية الخاصة الحاصلة على التراخيص مالن و ازرة السالياحة أصالوالً و يعالاملون نفالس
معاملة خريجي المنشآت التعليمية السياحية الحكومية .

 -3يتم منح وثيقة النجاح وبطاقة العمل السياحي دون الخضوا لالختبارللحالتين التاليتن:

أ -حاملو شهادات الخبرة من المنشأة التي يعملون بها /حاصلة على تأهيل سياحي أو تصنيف أو تالرخيص

باالسالالتثمار مالالن مسالالتوى نجمتالالين إلالالى مسالالتوى خمالالس نجالالوم  /شةةةرط أن يكالالون العامالالل مسالالجالً فالالي التأمينالالات
االجتماعية في المنشأة طيلة مدة سنوات الخبرة ا ولدى تغيير العمل يتم إخضاعهم لالمتحان .

تحدد سنوات الخبرة لكل وظيفة كما يلي :

في المطعم
نجمتين

ثالث نجوم

أربع نجوم

خمس نجوم

كومي مطعم و بار

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

مضيف مطعم و بار

سنتين

سنتين

سنتين

سنتين

ميتر مطعم و بار

ثالث سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

خمس سنوات

قسم المطب
نجمتين

ثالث نجوم

أربع نجوم

خمس نجوم

كومي مطب

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

طاهي

سنتين

سنتين

سنتين

سنتين

طاهي أول

سنتيتن

ثالث سنوات ثالث سنوات ثالث سنوات

مساعد شيف عام

ثالث سنوات

أربع سنوات

أربع سنوات

أربع سنوات

شيف عام

ثالث سنوات

ست سنوات

ست سنوات

ست سنوات
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قسم المكاتب األمامية و االستقبال
موظف استقبال-

استعالمات-مقسم

نجمتين

ثالث نجوم

أربع نجوم

خمس نجوم

سنتين

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

استقبال
رئيس ورديةاستقبال

سنتين

ثالث سنوات

ثالث سنوات

ثالث سنوات

مدير استقبال

ثالث سنوات

خمس سنوات

خمس سنوات

خمس سنوات

قسم التدبير الفندقي
نجمتين

ثالث نجوم

أربع نجوم

خمس نجوم

عاملة طابق

سنة

سنة

سنة

سنة

مشرفة طابق

أكثر من سنة

سنتين

سنتين

سنتين

مشرفة عامة

ثالث سنوات

خمس سنوات

خمس سنوات

خمس سنوات

ب  -حاملو شهادات الخبرة من خارج البالد شريطة أن تكون من منشآت سياحية من فئة ثالثة نجوم فما فوق
صادرة عن سلسلة مطاعم أو فنادق عالمية معروفة ومصدقة أصوالً ألكثر من سنتين على األقل .

 – 4يتم إخضاا جميع المتقةدمين للعمةل فةي المنشةآت السةياحية أو العالاملين فيهالا ممالن لالم تنطبالق علاليهم

الشروط الواردة في البند  /4/لالختبار و حسبما يلي :
تقسم العالمة القصوى الممنوحة التي يقدر بموجبها التقييم  /100 /عالمة وفق الفئات التالية و كما يلي:

أ -الفئة األولى جميع العاملين الذين لهم عالقة مباشرة مع الزبون و هم :
 -رؤساء األقسام في جميع أقسام الفندق

 -عمال المكتب األمامي  /استقبال – مقسم – استعالمات . /

 عمال خدمة المطاعم  /كابتن -مضيف - /بارمان و مساعديهم . المبيعات و العالقات العامة – الحجز -مشرفو الطوابق .

وبحيث توزيع العالمات لهذه الفئة كالتالي :
 % 40 عالمة للخبير المهني ( التقني) .

 % 40 عالمة للخبير اللغوي ( اللغة العامة و التخصصية ) .
 ( % 20 الثقافة العامة والمظهر العام و الشخصية ).

ش ال الريطة أن اليقال الالل مع ال الدل المتقال الالدم فال الالي اللغال الالة والتقنيال الالة عال الالن /65/عالمال الالة والثقافال الالة العامال الالة ال تقال الالل عال الالن

/5/عالمات .
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ب – الفئة الثانية جميع العاملين الالذين يقالدمون خالدمات داعمالة للفنالدق ولاليس لهالم عالقالة مباشالرة مالع الزبالون
وهم:

حامل األمتعة عمال التدبير الفندقي -عمال المطب

 الموارد البشرية– أمن المنشأة .

وبحيث توزيع العالمات لهذه الفئة كالتالي :
 % 65 عالمة للخبير المهني ( التقني) .

 % 25 عالمة للخبير اللغوي ( اللغة العامة و التخصصية ) .
 ( % 10 الثقافة العامة والمظهر العام و الشخصية ).

ش الريطة أن ال يقالالل معالالدل المتقالالدم فالالي اللغالالة والتقني الالة عالالن/ 70/عالمالالة والثقافالالة العامالالة ال تقالالل ع الالن/5/

عالمات.

جال -الفئة الثالثة جميع موظفي المنشأة الذين ليست لهم عالقة مباشرة مع الزبون و هم :
 المحاسبة و أمناء الصناديق و المستودعات الصيانة و المكاتب الهندسية . -مراقبو الدوام .

 موظفو مرآب السيارات . عمال الحدائق و الزراعة . -عمال الجلي في المطب .

 عمال تنظيفات األماكن العامة . -عمال المصبغة .

وبحيث توزيع العالمات لهذه الفئة كالتالي :
 % 80 عالمة للخبير المهني ( التقني) .

 % 10 عالمة للخبير اللغوي ( اللغة العامة و التخصصية ) .
 ( % 10 الثقافة العامة والمظهر العام و الشخصية ).

شريطة أن ال يقل معالدل المتقالدم ( فالي التقنيالة عالن/50/عالمالة وفالي اللغالة عالن /5/عالمالات وفالي الثقافالة
العامة عن /5/عالمات ) .

 -علماً أنه بالنسبة للفئتين /أ  /و /ب /السابقتين يجب أن تشمل أسئلة الخبير المهني أسئلة لغوية في المهنة.

 –5فالالي حالالال رغالالب العامالالل منحالاله صالالفة أعلالالى مالالن المسالالتوى الالالذي عمالالل بالاله بعالالد حصالالوله علالالى بطاقالالة العمالالل
السياحية فعليه أن يتقدم ببيان شهادات الخبرة التي حصل عليها العامل أو إكمال دورات تدريبية بمهالارات عاليالة

بعد مرور سنة واحدة على األقل من ممارسته العمل فعلياً وذلك في مركز التدريب السياحي و الفنالدقي بالدمر أو
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المنشالالآت التعليميالالة األخالالرى التابعالالة للهيئالالة حسالالب أمالالاكن تواجالالد وعالالدد المتقالالدمين لالختبالالار ويعالالود للمنشالالأة أمالالر
تعيينهم في المرتبة الوظيفية األعلى .

-6يتم إخضاع العاملين الذين لم ينجحوا لالختبار لدورات تدريبية قصاليرة خاصالة لرفالع مسالتوى أدائهالم فالي مركالز
الت الالدريب الس الالياحي و الفن الالدقي ب الالدمر أو المنش الالآت التعليمي الالة األخ الالرى التابع الالة للهيئ الالة حس الالب أم الالاكن تواج الالد وع الالدد
المتقدمين لالختبار بالتنسيق والتعالاون بالين الهيئالة العامالة للتالدريب السالياحي والفنالدقي ومديريالة المنشالآت السالياحية

واتحاد غرف السياحة وأصحاب المنشآت السياحية التالي يعمالل بهالا هالؤالء العمالال تمهيالداً إلعالادة اختبالارهم أصالوالً

وذلك مقابل بدل نقدي يحدد مسبقاً .

 – 7يتم دفع بدل نقدي من قبل العاملين المتقدمين لفحص بطاقة العمل السالياحي (  300ليالرة سالورية ) لتغطيالة
نفقات االختبار و ذلك لمركالز دمالر حسالب قالرار المجلالس األعلالى للسالياحة

تعليماته التنفيذية .

رقالم  169تالاري  2006/12/27و

 – 8يحدد السن المقبول لتقدم العاملين للفحص بحيث ال يقل عن  18عام.

الاء علالى القال اررات الصالادرة مالن
 – 9يتم منح وثيقالة النجالاح مالن قبالل الهيئالة العامالة للتالدريب السالياحي و الفنالدقي بن ً
السيد الوزير أصوالً.
الاء علالالى وثيقالالة
 -10يالالتم مالالنح بطاقالالة العمالالل السالالياحي مالالن مديريالالة السالالياحة المختصالالة فالالي المحافظالالات أص الوالً بنال ً
النجاح و الواردة في البند ./9/

فحص المدراء العاملين في المنشآت السياحية :

 -1يتم إجراء مقابلة للمدراء العاملين في المنشآت السياحية في محافظات القطر من قبل لجنالة مركزيالة برئاسالة

السالاليد معالالاون الالالوزير وعضالالوية كالالل مالالن مالالدير عالالام الهيئالالة العامالالة للتالالدريب السالالياحي و الفنالالدقي و مالالدير المنشالالآت
السياحية ومدير مركز التالدريب السالياحي والفنالدقي ومعالاون مالدير المنشالآت لشالؤون الجالودة ورئيسالة دائالرة التشالغيل

في مديرية المنشالآت السالياحية ومالن دائالرة التشالغيل فالي مديريالة المنشالآت السالياحية وعضالو مجلالس إدارة فالي غرفالة
سياحة دمشق حيثم يتم إجراء الفحص الالزم ورفع النتائج للسيد الوزير أصوالً .

الاء
 -2يالالتم مالالنح النالالاجحين فالالي فحالالوص المقابلالالة بطاقالالات العمالالل السالالياحية مالالن قبالالل مديريالالة المنشالالآت السالالياحية بنال ً
على الق اررات الصادرة من السيد الوزير أصوالً .

مالحظة :

حي ارعالالى تنفيالالذ أحكالالام ق الرار المجلالالس األعلالالى للسالالياحة رقالالم /221/لعالالام  2008الخالالاص برسالالم بالالدل الخالالدمات التالالي
تقالالدمها و ازرة السالالياحة وتعليماتالاله التنفيذيالالة رقالالم  /6988/تالالاري  ، 2008/10/26حيةةث تبلةةغ قيمةةة بةةدل الخدمةةة

الخاص بمنح تصديق شهادات الخبرة للعاملين فتحدد بقيمة  /100/ليرة سورية ال غير عن كل شةهادة خبةرة

.
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يالالتم مالالنح التأهيالالل التجريبالالي بغيالالة االفتتالالاح التجريبالالي للمنشالالآت السالالياحية فالالي حالالال رغبالالة المسالالتثمر بافتتالالاح المنشالالأة

الاء علالالى التأهيالالل التجريبالالي المالالذكور
بهالالدف التأكالالد مالالن جاهزيتهالالا لالسالالتثمار الفعلالالي ا و يالالتم االفتتالالاح التجريبالالي بنال ً
أعاله .
يشترط لمنح موافقة تأهيل تجريبي بغرض االفتتاح التجريبي ألي منشأة سياحية أن تحقق مايلي:

 -حصولها على رخصة (اإلشادة أوالتوظيف ) السياحي.

 -أن تكالون المنشالالأة جالالاهزة بأكملهالالا للوضالع باالسالالتثمار مالالع احتمالالال أن تكالون بعالالض عناصالالر الفعاليالالات الخدميالالة

غير مكتملة ضمن شروط مبينة الحقاً .

أ-الثبوتيات المطلوب تقديمها من قبل صاحب العالقة :
يتقدم صاحب العالقة بمعروضه إلى مديرية السياحة المختصة متضمناً رغبته بالتأهيل التجريبي بغية

االفتتاح التجريبي لمنشأته ا ويرفق مع معروضه الوثائق التالية:
 صورة عن رخصة اإلشادة أو التوظيف السياحية.

 تعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل بمتابعة إجراءات الحصول على التأهيل السياحي خالل فترة
االفتتاح التجريبي وعدم استثمار المنشأة بعد انتهاء فترة التأهيل التجريبي الممنوح له مالم يتم

الحصول على التأهيل السياحي أصوالً.

ب -اإلجراءات المطلوب القيام بها من قبل مديرية السياحة :
 -تقالوم مديريالة السالالياحة المختصالة بالالإجراء كشالف فنالالي علالى المشالروع يبالالين أن الواقالع المنفالالذ مطالابق لمخططالالات

رخصة اإلشادة أو التوظيف السياحية ( وفي حال المخالفة يتم تقديم مخططات وضع راهن مصدقة أصوالً وفق

ماسيرد الحقاً في بند الحاالت التي يكتفةى فيهةا بإصةدار اسةتمارة تأهيةل سةياحي معدلةة للرخصةة الممنوحةة أو
تأهيل تجريبي بغية االفتتاح التجريبي ) وأن المنشأة جاهزة للتشالغيل مالن حيالث الجانالب الفنالي والخالدمي ولجميالع

أشالالكال الفعاليالالات مالالع احتمالالال أن تكالالون بعالالض عناصالالر الفعاليالالات الخدميالالة المتكالالررة غيالالر مكتملالالة ( عالالدم اكتمالالال

فالالرج جميالالع الغالالرف مالالثالً أو عالالدم اكتمالالال إحالالدى نقالالاط اإلطعالالام فالالي المنشالالاة خالالدمياً ) بحيالالث يالالتم تحديالالد البرنالالامج
الزمني لالكتمال ضمن مدة االفتتاح التجريبي حص اًر و يتم تقديم كامةل طلبةات االسةتيراد إن وجةدت قبةل موعةد
االفتتاح التجريبي وتمنح موافقات االستيراد من قبل الوزارة قبل هةذا الموعةد حصة ارً ويالتم اسالتكمال اسالتيراد هالذه

المواد بموجب إجازات استيراد نظامية خالل مدة االفتتاح التجريبي .

 تبين مديرية السياحة المختصة رأيها ومقترحها بالتأهيل التجريبي للمنشأة بهدف االفتتاح التجريبي. -تحدد مدة االفتتاح التجريبي القصوى حسب نوع المنشأة (  /3/أشهر لمنشآت اإلطعام  /6/ -أشهر لمنشآت

المبيت ) .
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 تقوم مديرية السياحة بإعداد مشروع قرار التأهيل التجريبالي نواصالداره أصالوالً فالي حالال كانالت المنشالأة مالن سالويةثالث نجوم فما دون أما إذا كانت من سوية أربع نجوم فما فوق فتحيل إضبارة التأهيل التجريبي مع كافة الكتب

والمراسالت الخاصة بالمنشأة إلى إدارة االستثمار السياحي /مديرية المنشآت السياحية./

جة اإلجراءات المطلوبة من إدارة االستثمار السياحي/مديرية المنشآت السياحية/
بعد موافاة مديرية المنشآت السياحية باإلضبارة الخاصة باالفتتاح التجريبي من قبل مديرية السالياحة فيمالا يخالص

المنشآت مالن سالوية أربالع نجالوم فمالا فالوق مرفقالة بكافالة الكتالب والم ارسالالت الخاصالة بالمنشالآت يالتم د ارسالتها نواعالداد

قرار التأهيل التجريبي الخاص بالمنشأة ورفع مقترحها إلى السيد الوزير الستكمال أسباب صدوره أصوالً.

بالنسالالبة لاسالالعار التالالي يالالتم تقاضالاليها للمنشالالأة المفتتحالالة تجريبي الاً حسالالب التأهيالالل التجريبالالي األسةةعار المعتمةةدة فةةي

وزارة السياحة ( )%15-من األسعار المحددة لسقف فئة المنشأة وذلك حسب التصنيف و قبل تحريرها لحالين
وضعها باالستثمار الفعلي وحصولها على التأهيل السياحي أصوالً.
.

ال تحرر أسعار أ .منشأة قبل حصولها على التأهيل السياحي وتحقيق معايير الجودة المعتمةدة لةد الةوزارة
تب الالدأ م الالدة اإلعف الالاءات الضال الريبية والمح الالددة وف الالق أحك الالام القال الرار رق الالم  /186/لع الالام  1985وتعديالت الاله من الالذ ت الالاري

الت الالرخيص الس الالياحي باالس الالتثمار وال يمةةةنح كتةةةاب التوسةةةط إلةةةى وزارة الماليةةةة إال بعةةةد حصةةةول المنشةةةأة علةةةى

الترخيص السياحي باالستثمار أصوالً .

تخضع موافقات االستيراد بعد االفتتاح التجريبي ألحكام الفقرة (ج) من المادة الثالثة والفقرة (ج) من المادة

الرابعة لقرار المجلس األعلى للسياحة رقم  186لعام .1985

تبدأ الرقابة على هذه المنشآت اعتبا ارً من تاري التأهيل التجريبي .
ال يتم االفتتاح الرسمي للمنشأة إال بعد حصولها على التأهيل السياحي كحد أدنى وبعد موافقة وزير السياحة
أصوالً .
مالحظة :في حال عدم التزام صاحب العالقة بمضمون التعهد المذكور آنفاً يتم إغالق المنشأة لحين استكمال

إجراءات منح التأهيل السياحي أصوالً .
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تخضع المنشآت السياحية بعد استكمال تنفيذها وتجهيزها وفق الق اررات واألنظمة

النافذة وعند جاهزيتها لالستثمار إلى التأهيل السياحي وهو الوئيقة التي تسمح

للمنشأة بالتشغيل وفق السوية الفعلية التي تحققها .

الق اررات المعتمدة في الحصول على التأهيل السياحي
 قرار المجلس األعلالى للسالياحة رقالم  /186/تالاري  1985/7/31الخالاص بمالنح اإلعفالاءات والتسالهيالت فالي
قطاع السياحة وتعليماته التنفيذية رقم  /8/تاري . 1986/3/12

 قرار المجلس األعلى للسياحة  /186/تاري  2007/6/4الخاص باإلعفاءات الممنوحة في قطاع السياحة
وفالالي حالالال الرغبالالة بالحصالالول علالالى المزيالالد مالالن المعلومالالات عالالن الق الرار يمكالالن اإلطالالالع علالالى دليالالل المسالالتثمر

الخاص باإلعفاءات والتسهيالت السياحية.تعليمات مصرف سوريا المركزي /مكتب القطالع رقالم  /246/تالاري

.1987/1/12

 قالرار المجلالالس األعلالالى للسالالياحة رقالالم  /198/لعالالام  /1987/الخالالاص بالنظالالام العم ارنالالي للمشالالاريع والمجمعالالات
والمنشآت السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل (خارج المخططالات التنظيميالة) والمعالدل بالالقرار رقالم

 /163/تاري . 2006/12/27

 ق ال الرار المجلال الالس األعلال الالى للسال الالياحة رقال الالم  /20/تال الالاري  2002/9/4المتضال الالمن السال الالماح للمسال الالتثمرين العال الالرب
واألجانالب بتملالك واسالالتئجار األ ارضالي والعقالارات الالزمالالة إلقامالة مشالاريعهم السالالياحية عليهالا وتعليماتاله التنفيذيالالة

رقم  /775/لعام . 2003

 قال الرار المجل الالس األعل الالى للس الالياحة رق الالم /221/لع الالام  2008الخ الالاص برس الالم ب الالدل الخ الالدمات الت الالي تق الالدمها و ازرة
السياحة وتعليماته التنفيذية رقم  /6988/تاري 2008/10/26

 محضر اجتماع رقم /5220/تاري  2005/6/14المتضمن بيالان مهالام واختصالاص كالل مالن و ازرة السالياحة
والوحالالدات اإلداريالالة المعنيالالة فالالي ظالالل القالالانون رقالالم /1/لعالالام  2003والق ال اررين الصالالادرين عالالن المجلالالس األعلالالى

للسياحة رقمي  /198/و ./ 97 /

 القرار رقم  /397/لعام  1980الخاص ألصول التسمية العربية .

 القرار رقم  /2357/تاري  2005/11/30المتضمن تفويض مديريات السياحة في المحافظات وذلك بمالنح
التأهي الالل األول الالي والتأهي الالل الس الالياحي والتص الالنيف الس الالياحي وم الالنح التوس الالطات الالزم الالة ل الالدى الجه الالات المعني الالة

للمنشالالات السالالياحية مالالن سالالوية النجمتالالان داخالالل وخالالارج المخطالالط التنظيمالالي المعالالدل بالالالقرار رقالالم  /603/تالالاري

 2006/3/29ليصالبح تفالالويض السالادة مالالدراء السالياحة بالمحافظالالات فيمالا يخالالص التالرخيص السالالياحي للمنشالالآت

السياحية من فئة ثالث نجوم بدالً من نجمتين داخل وخارج المخطط التنظيمي.

 التعميم رقم  /5033/تاري . 2006/8/6
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 آلية فحص العاملين في المنشآت السياحية رقم  6325لعام . 2007
 التعميم رقم  /121/تاري . 2007/10/9

 آلية التأهيل والتصنيف والترخيص السياحي رقم  /6035/لعام . 2008
 التعميمالالين رقالالم  /132/تالالاري  2007/10/29ورق الم /154/تالالاري  2007/12/16الخاصالالين ببنالالود التالالأمين
اإللزامي التي يجب اعتمادها في عقود التأمين .

 التعميم رقم  /109/تاري . 2008/11/27
 التعميم رقم  /90/تاري . 2008/10/21
 التعميم رقم  /86/تاري . 2008/9/24
 التعميم رقم  /20/لعام . 2009

 وفيمالالا يخالالص د ارسالالة المواصالالفات السالالياحية نواعالالداد الجالالداول التأهيليالالة يالالتم وفق الاً لانظمالالة
والقال اررات السالالياحية المعتمالالدة مالالن قبالالل و ازرة السالالياحة مالالن حيالالث المواصالالفات الفنيالالة والخدميالالة
ومعايير الجودة :
 المطاعم:قرار  / 593 /لعام 1984والتعليمات الخاصة بالمطاعم الموسمية رقم  /19/لعام
. 1987
 التعليمات الخاصة بالمطاعم الموسمية رقم  /19/تاري .1987/5/31
 الشاليهات :قرار رقم  /293/لعام .1990
 منشآت مبيت :قرار  / 387 / - / 201/لعام .1991
 مسابح :قرار رقم  / 256/لعام .1992
 الحمامات الكبريتية :قرار رقم  / 756/لعام .2003
 مطاعم السفن العائمة :قرار  /2101/لعام .2006
 مطاعم الوجبة السريعة :قرار رقم  /659/لعام .2006
 صاالت الشاي (الكافتريا) :قرار / 864 /لعام .2007
 المقاهي  :قرار / 863 /لعام .2007
 فنادق إقامة :قرار  / 1766 /لعام  2004وتعديالته بالقرار رقم  /2435/لعام 2008
 الشقق السياحية  :القرار رقم  /658/لعام 2009
 معايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة .
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 التأهيل السياحي للمنشآت السياحية الحاصلة على رخصة (إشادة أوتوظيف)
سياحي يطلب اآلتي :

أ-الثبوتيات المطلوب تقديمها من قبل صاحب العالقة :
 طلب تسمية وفقاً ألحكام القرار رقم  /397/لعام .1980 اسم المكلف بإدارة المنشأة والمسؤول أمام الو ازرة . بطاقات صحية لكافة العاملين في المنشأة (لم يمض على إصدارها أو تصديقها أكثر من ثالثة أشهر) . بطاقة العمل السياحي لكافة العاملين في المنشأة ( حيمكن االكتفاء في هذه المرحلة بنجاح  %50من عددالعاملين في المنشأة في اختبار لجنة فحص العاملين المعتمدة لدى الو ازرة على أن يتقدم صاحب العالقة
بتعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل بإخضاع العمال الراسبين ألول دورة تقيمها الو ازرة ) .
 -عقد التأمين على المنشأة وفق التعميمين رقم  /132/تاري

 2007/10/29ورقم /154/

تاري  2007/12/16الصادرين عن الو ازرة والخاصين ببنود التأمين اإللزامي التي يجب اعتمادها في
عقود التأمين .

ب-اإلجراءات المطلوبة من قبل مديرية السياحة :
تقوم مديرية السياحة المعنية بإجراء الكشف الفني الميداني على المنشاة وبيان مدى مطابقة المنشأة لمخططات
رخصة (اإلشادة أوالتوظيف) السياحي وهنا نميز الحالتين التاليتين :

 oفي حال كان الواقع الراهن مطابق لمخططات الرخصة السالياحية المصالدقة أصالوالً  :تقالوم مديريالة
السياحة المعنية بإعداد الجداول التأهيلية واستمارات التأهيالل وفالق القال اررات والمواصالفات السالياحية

المعمول بها لدى الو ازرة .
o

وفي حال كان الواقع المنفذ مخالفاً لمخططات الرخصة نميز مايلي:

مصدقة من الوحدة
 -1في حال كانت المنشأة واقعة خارج المخطط التنظيمي  :يتم تقديم " مخططات وضع راهن
ّ
اإلدارية المختصة أصوالً على أ ّنها متوافقة مع القرار رقم  /198/لعام  1987والقرار رقم  /163/لعام 2006
الصادرين عن المجلس األعلى للسياحة وأن المخالفات في حال وجودها مسواة أصوالً وفق القوانين واألنظمة النافذة

في وزارة اإلدارة المحلية والبيئة " ا وتكون مدة سريان هذا التصديق ثالثة أشهر وبعد تلك المدة يعتمد الكشف
الدوري من الوحدة اإلدارية المختصة حول واقع المنشأة كما هو وارد في محضر االجتماع رقم /5220/تاري

 2005/6/14بين و ازرة السياحة وو ازرة اإلدارة المحلية والبيئة .
مصدقة من الوحدة
 -2في حال كانت المنشأة واقعة داخل المخطط التنظيمي  :يتم تقديم" مخططات وضع راهن
ّ
اإلدارية المختصة أصوالً على أ ّنها مطابقة لنظام ضابطة البناء ومنهاج الوجائب والمخالفات في حال وجودها مسواة

أصوالً وفق القوانين واألنظمة النافذة في وزارة اإلدارة المحلية والبيئة "ا وتكون مدة سريان هذا التصديق ثالثة
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أشهر وبعد تلك المدة يعتمد الكشف الدوري من الوحدة اإلدارية المختصة حول واقع المنشأة كما هو وارد في

محضر االجتماع رقم /5220/تاري  2005/6/14بين وزارة السياحة وو ازرة اإلدارة المحلية والبيئة .

تقوم مديرية السياحة المعنية بعد استكمال المطلوب وفق ماورد أعاله بإصدار استمارة التأهيل السياحي أصوالً

في حال كانت المنشأة من سوية ثالث نجوم ومادون أو إعداد مشروع استمارة التأهيل السياحي نواحالتها إلى

إدارة االستثمار السياحي /مديرية المنشآت السياحية /أصوالً .

جة اإلجراءات المطلوبة من إدارة االستثمار السياحي /مديرية المنشآت السياحية: /
توافى مديرية المنشآت السياحية باإلضبارة التأهيلية من قبل مديرية السياحة فيما يخص المنشآت من سوية أربع
نجالالوم فمالالا فالالوق مرفقالالة بكافالالة الكتالالب والم ارسالالالت الخاصالالة بالمنشالالأة ليالالتم د ارسالالتها نواعالالداد اسالالتمارة التأهيالالل الخاصالالة
بالمنشأة ورفع مقترحها إلى السيد الوزير الستكمال أسباب صدورها أصوالً.

مالحظة  :عند مخالفة المنشأة لمخططات رخصة اإلشادة أو التوظيف السياحي بما يتوافةق مةع
المواصفات السياحية المعتمدة لد الوزارة ونظام البناء المعتمد لد الوحةدة اإلداريةة المختصةة
تتم المعالجة وفق اآلتي :

الحاالت التي تستوجب تعديل رخصة اإلشادة السياحية أو رخصة التوظيةف السةياحي

الممنوح ةة

للمنشالالأة وفالالق الواقالالع الجديالالد لهالالا وعم الالً بأحكالالام اآلليالالة رقالالم  / 378 /تالالاري  2003/1/19الخاصالالة

بمنح وتعديل رخص اإلشادة السياحية :

 -1تغيير توظيف المنشأة بشكل كامل .

 -2تغيير توظيف المنشأة بشكل جزئي عند إضافة قسم مبيت لمنشأة إطعام أو مسبح .
 -3إضافة عقارات جديدة على العقارات المرخصة .
 -4تغيير المالكين للعقارات المرخصة .

وذلك كون الرخصة الممنوحة في هذه الحاالت قد تغيرت بشكل كامل .

الحاالت التي يكتفى فيها بإصدار استمارة تأهيل سياحي معدلةة للرخصةة الممنوحةة (
أو تأهيةةل تجريبةةي بغيةةة االفتتةةاح التجريبةةي )

علالالى أن يالالتم تصالالديق مخططالالات الوضالالع ال الراهن

المطلوبة وفق ماورد أعاله :

 -1إضال الالافة فعاليال الالات أو مسال الالاحات مبنيال الالة أو طابقيال الالة فال الالي المنشال الالأة ( دون تغييال الالر فال الالي توظيفهال الالا ) بحيال الالث تكال الالون
اإلضافات متوافقة مع الق اررات واألنظمة النافذة.

 -2تغييالالر فالالي المواصالالفات أو المعالالايير السالالياحية أو حركالالة العمالالال والجمهالالور ضالالمن المنشالالأة أو تغييالالر توضالالع

المنشأة ضمن العقار المرخص أو رفع سويتها إلى سوية أعلى دون تغييالر فالي توظيفهالا بحيالث تكالون اإلضالافات

متوافقة مع الق اررات واألنظمة النافذة .
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 التأهيل السياحي للمنشآت السياحية الموضوعة باالستثمار وغير حاصلة على
رخصة (إشادة أوتوظيف) سياحي:

أ-الثبوتيات المطلوب تقديمها من قبل صاحب العالقة :
 بيان قيد عقاري مصدق بتارب حديث . طلب تسمية وفقاً ألحكام القرار رقم  /397/لعام .1980 -اسم المكلف بإدارة المنشأة والمسؤول أمام الو ازرة .

 -بطاقات صحية لكافة العاملين في المنشأة (لم يمض على إصدارها أو تصديقها أكثر من ثالثة أشهر).

 بطاقة العمل السياحي لكافة العاملين في المنشأة ( حيمكن االكتفاء في هذه المرحلة بنجاح  %50منعدد العاملين في المنشأة في اختبار لجنة فحص العاملين المعتمدة لدى الو ازرة على أن يتقدم صاحب
العالقة بتعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل بإخضاع العمال الراسبين ألول دورة تقيمها الو ازرة ).

 عقال ال الالد التال ال الالأمين علال ال الالى المنشال ال الالأة وفال ال الالق التعميمال ال الالين رقال ال الالم /132/تال ال الالاري 2007/10/29ورقال ال الالم /154/تال ال الالاري 2007/12/16الصادرين عن الو ازرة والخاصين ببنود التأمين اإللزامي التي يجالب اعتمادهالا فالي عقالود

التأمين .

 -1في حال كانت المنشأة واقعة خارج المخطط التنظيمي  :يتم تقديم " ترخيص إدار .م قت مصدق بتاري

مصدقة من من الوحدة اإلدارية المختصة أصوالً على أ ّنها متوافقة مع القرار
حديث أو مخططات وضع راهن
ّ
رقم  /198/لعام  1987والقرار رقم  /163/لعام  2006الصادرين عن المجلس األعلى للسياحة وأن
المخالفات في حال وجودها مسواة أصوالً وفق القوانين واألنظمة النافذة في وزارة اإلدارة المحلية " ا وتكون
مدة سريان هذا التصديق ثالثة أشهر وبعد تلك المدة يعتمد الكشف الدوري من الوحدة اإلدارية حول واقع
المنشأة كما هو وارد في محضر االجتماع رقم /5220/تاري  2005/6/14بين و ازرة السياحة وو ازرة اإلدارة

المحلية والبيئة .

 -2في حال كانت المنشأة واقعة داخل المخطط التنظيمي  :يتم تقديم" ترخيص إدار .م قت مصدق بتاري

مصدقة من الوحدة اإلدارية المختصة أصوالً على أ ّنها مطابقة لنظام ضابطة
حديث أو مخططات وضع راهن
ّ
البناء ومنهاج الوجائب والمخالفات في حال وجودها مسواة أصوالً وفق القوانين واألنظمة النافذة في و ازرة

اإلدارة المحلية " ،وتكون مدة سريان هذا التصديق ثالثة أشهر وبعد تلك المدة يعتمد الكشف الدوري من الوحدة
اإلدارية حول واقع المنشأة كما هو وارد في محضر االجتماع رقم /5220/تاري  2005/6/14بين و ازرة
السياحة وو ازرة اإلدارة المحلية والبيئة .

مالحظة  :تكون مدة صالحية التأهيل السياحي نافذة طيلة مدة سريان الترخيص اإلدار .الم قت وتُجدَّد
اليمنح الترخيص اإلدار .الدائم إال بعد الحصول على التأهيل السياحي أصوالً.
بتجديده علماً أن ُ

ب-اإلجراءات المطلوبة من قبل مديرية السياحة :
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تقالوم مديريالة السالالياحة المعنيالة بالالإجراء الكشالف الفنالالي الميالداني علالى المنشالالاة وبيالان مالالدى مطابقالة الواقالالع المنفالذ مالالع

مخططالالات الوضالالع ال الراهن المصالالدقة أص الوالً وال الواردة أعالالاله وفالالي حالالال عالالدم تطالالابق الواقالالع المنفالالذ مالالع مخططالالات

الوضالالع الالراهن يطلالالب مالالن صالالاحب العالقالالة مراجعالالة الجهالالة مانحالالة المخططالالات لمنحالاله مخططالالات جديالالدة مطابقالالة
للواقع الراهن أصوال.

أمالالا فالالي حالالال تطالالابق الواقالالع المنفالالذ مالالع مخططالالات الوضالالع ال الراهن تقالالوم مديريالالة السالالياحة المعنيالالة بعالالد اسالالتكمال
المطلالالوب وفالالق مالالاورد أعالالاله بإصالالدار اسالالتمارة التأهيالالل السالالياحي أصالوالً فالالي حالالال كانالالت المنشالالأة مالالن سالالوية ثالالالث
نجوم ومادون أو إعداد مشروع استمارة التأهيل السياحي نواحالتها إلى إدارة االستثمار السياحي /مديرية المنشآت

السياحية /أصوالً في حال كانت المنشأة من سوية أربع نجوم فما فوق .

جة اإلجراءات المطلوبة من إدارة االستثمار السياحي /مديرية المنشآت السياحية: /
توافى مديرية المنشآت السياحية باإلضبارة التأهيلية من قبل مديرية السياحة فيما يخص المنشآت من سوية أربع
نجوم فما فوق مرفقة بكافة الكتب والم ارسالالت الخاصالة بالمنشالآت ليالتم د ارسالتها نواعالداد اسالتمارة التأهيالل السالياحي
الخاصة بالمنشأة ورفع مقترحها إلى السيد الوزير الستكمال أسباب صدورها أصوالً.
يضاف اسةم المنشأة على كل استمارة تأهيل سياحي مهما كان نوعها أو درجتها وذلك بما يتوافةق مةع أحكةام

القرار رقم  /397/لعةام  1980النةاظم ألصةول اسةتخدام التسةمية العربيةة للمنشةآت السةياحية ( وتعتبالر بمثابالة
موافقة على التسمية ) وفق النموذج المعتمد الستمارة التأهيل السياحي المرفق .
مالحظة  :يتم استيفاء بدالت عةن الخةدمات التةي تقةدمها وزارة السةياحة للمنشةآت السةياحية وفةق القةرار رقةم

 /210/لعام 2007وفيما يخص منح التأهيل السياحي :

منشآت اإلطعام

منشآت المبيت
سوية

القيمة في حال تأهيل

القيمة في حال

سوية

القيمة في حال تأهيل

القيمة في حال

المنشأة

المنشأة على الوضع

المنشأة حاصلة

المنشأة

المنشأة على الوضع

المنشأة حاصلة على

الراهن

على رخصة إشادة

الراهن

رخصة إشادة أو
توظيف

أو توظيف

/5/نجوم

 50000ل.س

 30000ل.س

/5/نجوم

 35000ل.س

 20000ل.س

/4/نجوم

 40000ل.س

 25000ل.س

/4/نجوم

 30000ل.س

 15000ل.س

/3/نجوم

 30000ل.س

 20000ل.س

/3/نجوم

 20000ل.س

 10000ل.س

نجمتان

 20000ل.س

 15000ل.س

نجمتان

 15000ل.س

 5000ل.س
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يمكن ألصحاب المنشالآت السالياحية ضالمن المشالروع وفالي حالال إنجالاز إحالدى الفعاليالات قبالل االنتهالاء مالن إنجالاز

كامل المشروع أن يتقدموا إلى مديرية السياحة المختصة بطلب منح الفعالية المنجزة التأهيل الجزئي شةريطة أن
التسةةتفيد الفعاليةةة المنجةةزة مةةن اإلعفةةاءات الممنوحةةة للمشالالروع وتبقةةى هةةذه الفعاليةةة خاضةةعة لكافةةة الرسةةوم و

الض ةرائب لحةةين إنجةةاز كامةةل المشةةروا حيالالث تبالالدأ مالالدة اإلعفالالاءات الض الريبية والمحالالددة وفالالق أحكالالام الق الرار رقالالم
 /186/لع الالام  1985وتعديالت الاله من الالذ ت الالاري التأهي الالل الجزئ الالي وال حيم الالنح كت الالاب التوس الالط إل الالى و ازرة المالي الالة إال بع الالد
حصول المنشأة على الترخيص السياحي باالستثمار أصوالً ا ونميز حالتين:

أ-حالة تأهيل جزء من مشروا ويتكون من عدة كتل :

يمالالنح الجالالزء التأهيالالل السالالياحي علالالى أن تكالالون نسالالبة إنجالالاز المشالالروع بشالالكل متكامالالل  /%50/وعلالالى أن يةةتم

خالل عامين من منح التأهيل إنجاز كامل المشروع الجزئي تحت طائلة إلغاء التأهيل الجزئي.

أما المنشآت المكونة من عدة كتل والواقعة في كل من (محافظة ادلب – الرقة – دير الزور – الحسكة –

السةةويداء – درعةةا – القنيطةةرة – إضةةافة إلةةى مدينةةة تةةدمر ) فتحمالالنح التأهيالالل الجزئالالي علالالى أن تكالالون نسالالبة
إنجالاز المشالروع بشالالكل متكامالل  /%40/وعلالى أن يالالتم خالالل عالامين مالالن مالنح التأهيالل الجزئالالي إنجالاز كامالالل
المشروع تحت طائلة إلغاء التأهيل الجزئي.

ب -حالة تأهيل جزء من منشأة سياحية تتكون من كتلة واحدة :

يمالالنح التأهيالالل الجزئالالي للجالالزء لمةةدة عةةام واحةةد علالالى أن يكالالون الهيكالالل منتهالالي بكاملالاله وعلالالى أن تكالالون نسالالبة

إنجاز المنشأة بشكل كامل  /%75/و تحت طائلة إلغاء التأهيل في حال عدم إتمام المشالروع خالالل المالدة

المذكورة.

أما المنشآت المكونة من كتلة واحدة والواقعة في كل من (محافظة ادلب – الرقة – دير الةزور – الحسةكة

– السويداء – درعا – القنيطةرة – إضةافة إلةى مدينةة تةدمر ) فتحمالنح التأهيالل الجزئالي علالى أن تكالون نسالبة
إنجاز المنشأة بشكل كامل  /%50/و تحت طائلة إلغاء التأهيل في حال عدم إتمام المشالروع خالالل المالدة

المذكورة.

وفالالي حالالال عالالدم انجالالاز المشالالروع حسالالب البرنالالامج الزمنالالي المعتمالالد أو المالالدد الزمنيالالة المحالالددة أعالالاله (عامالالان أوعالالام

واحالالد حسالالب مالالاورد آنف الاً) أيهمالالا أبعالالد تحلغ الى رخصالالة اإلشالالادة السالالياحية للمشالالروع ويسالالتعاض عنهالالا برخصالالة إشالالادة
(أوتوظيف) جديدة معدلة وفق الفعالية الجاهزة وتطبق على المستوردات التي استفاد منها الجزء أو الفعالية التالي
لالالم تنفالالذ الق الوانين واألنظمالالة النافالالذة وكالالذلك تطبالالق األنظمالالة والق الوانين النافالالذة علالالى األج الزاء المنفالالذة ضالالمن المشالالروع

والمؤهلة جزئياً والتي ال تستفيد أصالً من التسهيالت واستيراد المواد بشكل مستقل عن المشروع.
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بالنسالالبة لاسالالعار التالالي يالالتم تقاضالاليها للمنشالالأة الحاصالاللة علالالى التأهيالالل الجزئالالي هالالي األسالالعار المعتمالالدة فالالي و ازرة

السالالياحة ( )%15-مةةن األسةةعار المحةةددة لسةةقف فئةةة المنشةةأة وذلالالك حسالالب التصالالنيف و قبالالل تحريرهالالا لحالالين
حصولها على التأهيل السياحي أصوالً.
ال تُحة َّةةرر أسةةةعار أ .منشةةةأة قبةةةل حصةةةولها علةةةى التأهيةةةل السةةةياحي وتحقي الالق معالالايير الج الالودة المعتمالالدة ل الالدى

الو ازرة .

تب الالدأ م الالدة اإلعف الالاءات الضال الريبية والمح الالددة وف الالق أحك الالام القال الرار رق الالم  /186/لع الالام  1985وتعديالت الاله منال الذ ت الالاري

التالالرخيص السالالياحي باالسةةةتثمار وال ُيمةةةنح كتةةةاب التوسةةةط إلةةةى وزارة الماليةةةة إال بعةةةد حصةةةول المنشةةةأة علةةةى
الترخيص السياحي باالستثمار أصوالً .
تخضع موافقات االستيراد بعد التأهيل الجزئي ألحكام الفقرة (ج) من المادة الثالثة والفقرة (ج) من المادة الرابعة

لقرار المجلس األعلى للسياحة رقم  186لعام .1985

تبدأ الرقابة على هذه المنشآت اعتبا اًر من تاري التأهيل الجزئي .
ال يتم االفتتاح الرسمي للمنشأة إال بعد حصولها على التأهيل السياحي كحد أدنى وبعد موافقة وزير السياحة

أصوالً .

مالحظة  :يتم العمل وفةق القةرار رقةم  / 1251/تةاري

 2005/6/23المتضةمن آليةة مةنح التأهيةل السةياحي

لمنشأة م لفة من عدة مطاعم ومن سويات تأهيلية متباينة .

66

الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة

دليل المستثمر للحصول على
التصنيف السياحي

www.syriatourism.org

67

أ  -الثبوتيات المطلوب تقديمها للتصنيف السياحي من قبل المستثمر :
 طلب صاحب العالقة لتصنيف منشأته و السجل التجاري المتضمن الموافقة على التسمية الصادرة عن
الو ازرة لدى أمانة السجل التجاري لحين العمل بالسجل السياحي.

 تالرخيص إداري دائالم مصالالدق بتالاري حالديث مالالن الجهالة اإلداريالالة المختصالة ( لالم يمال ِ
الض علالى إصالالداره أو
تصديقه أكثر من ستة أشهر).
 طلالب انتسالاب إلالالى غرفالة السالالياحة و الحصالول علالالى سالجل سالياحي حالالين صالدوره وفالالق التسالمية الحاصالالل
عليها أو شالهادة انتسالاب إلالى الجمعيالة الحرفيالة لمنشالآت المبيالت السالياحية بسالوية نجمالة واحالدة مالع سالجل

تجاري مثبت عليه التسمية أصوالً.
 وثيقة اشتراك لكافة العاملين بمؤسسة التأمينات االجتماعية .

ب -اإلجراءات المطلوب القيام بها من قبل مديرية السياحة :
أوالً  -كشف من مديرية السياحة يتضمن :
 مطابقة الواقع الراهن للمنشأة للمعايير التي منح بموجبها التأهيل السياحي وعدم حالدوث أيالة تغييالر يالؤثر
على سوية المنشأة .

 مطابقة الواقع الراهن للمنشأة المرخص بإشادتها سياحياً مع مخططالات رخصالة اإلشالادة المصالدقة أصالوالً
أم الالا المنش الالأة المؤهل الالة عل الالى الوض الالع الال الراهن في الالتم مطابق الالة واقعه الالا الح الالالي م الالع الت الالرخيص اإلداري ال الالدائم

المصدق بتاري حديث .

ثانياً -كشف من قبل لجان التصنيف األولية واالعتراضية لبيان مالدى انسالجام المنشالأة مالع معالايير التصالنيف

التي صنفت وفقها .

فالالي حالالال كانالالت المنشالالأة المالراد تصالالنيفها سالالياحياً بعالالد تقالالدم صالالاحب العالقالالة بطلالالب لتصالالنيفها تتعالالارض بمعطياتهالالا

التصنيفية وواقعها الراهن مع التأهيل السياحي حسب الكشف الذي تقوم به لجنة التصنيف األوليالة علالى المنشالاة
يتم إجراء اآلتي:

 .1تقالالوم مديريالالة السالالياحة بتوجي اله إنالالذار إلالالى صالالاحب العالقالالة لتسالالوية وضالالع منشالالأته و مطابقالالة واقعهالالا ال الراهن
للمعايير والمواصفات التي منح بموجبها التأهيل خالل مدة شهرين من تاريخه.

 .2عنالالد عالالدم تنفيالالذ صالالاحب العالقالالة للمالحظالالات الموجهالالة لالاله بعالالد انقضالالاء المالالدة الممنوحالالة لالاله تقةةوم المديريةةة
بتنظيم ضبط مخالفة تعليمات الةوزارة بحةق صةاحب العالقةة ومنحة مهلةة أخيةرة لمةدة شةهر وعنةد عةدم
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تنفيذ المالحظات الموجهة ل بعد انقضاء هذه المةدة يلغةى العمةل بالتأهيةل السةياحي الممنةوح لصةاحب

العالقةةة بعةةد أن يةةتم إغالقهةةا أصةوالً ويعةةاد دراسةةة وضةةع المنشةةأة مةةن جديةةد ووفةةق الواقةةع الفعلةةي الةةذ.
تحقق .

ثالث ةاً  -تقالالوم مديريالالة السالالياحة فالالي حالالال رغبالالة صالالاحب العالقالالة فالالي تعالالديل التأهيالالل السالالياحي الممنالالوح لالاله سالالابقاً

بالعمالل علالى د ارسالة التأهيالل السالياحي مالن جديالد وفالق الم ارحالالل المبينالة أعالاله (هالذا فالي حالال كانالت رغبالة صالالاحب

العالقة برفع سوية المنشأة فقط ) .

رابعاً  -تقالوم مديريالة السالياحة بإعالداد قالرار التصالنيف نواصالداره أصالوالً فالي حالال كانالت المنشالأة مالن سالوية
ثالث نجوم فمالا دون أمالا إذا كانالت مالن سالوية أربالع نجالوم فمالا فالوق فتحيالل اإلضالبارة التصالنيفية مالع كافالة

الكتب والمراسالت الخاصة بالمنشأة إلى مديرية المنشآت السياحية.

جة اإلجراءات المطلوبة من إدارة االستثمار السياحي /مديرية المنشآت السياحية: /
بعد موافاة مديرية المنشآت السياحية بإضبارة التصنيف من قبل مديرية السياحة فيما يخالص المنشالآت مالن سالوية

أربالالع نجالالوم فمالالا فالالوق مرفقالالة بكافالالة الكتالالب والم ارسالالالت الخاصالالة بالمنشالالآت يالالتم د ارسالالتها نواعالالداد ق الرار التصالالنيف
الخاص بالمنشأة ورفع مقترحها إلى السيد الوزير الستكمال أسباب صدوره أصوالً.
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أ-الثبوتيات المطلوب تقديمها من قبل صاحب العالقة :







طلب باسم صاحب العالقة للحصول على ترخيص سياحي.
ال حكم عليه لصاحب العالقة .
صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العالقة.
ترخيص إداري دائم مصدق بتاري حديث ( مدة التصديق ستة أشهر).
صورة ضوئية عن قرار التصنيف السياحي.

ب -اإلجراءات المطلوب القيام بها من قبل مديرية السياحة :
إحالة كافة الثبوتيات المذكورة أعاله إلالى إدارة االسالتثمار السالياحي  /مديريالة المنشالآت السالياحية  /مالع بيالان رأيهالا
ومقترحها حيال منح المنشأة الترخيص السياحي باالستثمار.

جة اإلجراءات المطلوبة من إدارة االستثمار السياحي /مديرية المنشآت السياحية: /
بعالالد مواف الالاة مديري الالة المنشالالآت الس الالياحية بإض الالبارة الت الالرخيص السالالياحي م الالن قب الالل مديريالالة الس الالياحة لكاف الالة المنش الالآت

السياحية تقوم بإعداد قرار الترخيص السياحي ورفع مقترحها إلى السيد الوزير الستكمال أسباب صدوره أصوالً.

بعد الحصول على الترخيص السياحي باالستثمار وفي حال كانت المنشةأة مشةمولة باإلعفةاءات المحةددة فةي

أحكةةام الق ةرار رقةةم  /186/لعةةام  1985وتعديالت ة يةةتم منحهةةا كتةةاب توسةةط إلةةى وزارة الماليةةة يبةةين بةةدء مةةدة
اإلعفاءات الضريبية وهي تاري صدور قرار الترخيص السياحي باالستثمار.
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أوالً  :يتم تقسيم كل سوية تأهيلية من السويات المعتمدة لد الوزارة إلى فئتين من التصنيف :
تحرر أسعارها بحيث يتم الطلالب مالن أصالحاب العالقالة
 oفئة ( أ ) حيمكن للمنشأة السياحية الحاصلة عليه أن َّ
عن طريق مديرية السالياحة المختصالة للتقةدم بلةوائح األسةعار الةراغبين بتقاضةيها متضةمنة وزن كةل مةادة
مةةن الم ةواد المقدمةةة فةةي المنشةةأة مةةع سةةعر كةةل منهةةا حيالالث يالالتم تصالالديقها مالالن مديريالالة السالالياحة المختصالالة

أصوالً.
اليمكالالن للمنشالالأة السالالياحية الحاصالاللة عليالاله أن تحال َّالرر أسالالعارها نوانمالالا تحعتمالالد التسالالعيرة الصالالادرة عالالن
 oفئةةة ( ب) ح
و ازرة السياحة أصوالً بحيث يتقدم صاحب العالقة بلوائح األسعار وفق ق اررات األسعار النافذة أصوالً.
( مثال على ذلك  :نجمتان(أ) ونجمتان(ب) – ثالث نجوم(أ) وثالث نجالوم(ب) – أربالع نجالوم(أ) وأربالع
نجوم(ب)).....
وهنا نميز الحاالت التالية :

 – 1فالالي حالالال كانالالت المنشالالأة محققةةة للشةةروط اإللزاميةةة ال الواردة فالالي كال لالل مالالن المواصالالفات الفنيالالة والخدميالالة
ومعايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة ( بعد األخذ بعين االعتبار الجالداول الالواردة فالي تعماليم و ازرتنالا رقالم

 /20/لعام  ) 2009تحافظ على تصنيفها وفق مايلي :

 تحقةةق مجمةةوا العالمةةات المطلوبةةة ال الواردة فالالي معالالايير الجالالودة المعتمالالدة لالالدى الالالو ازرة فالالي هالالذه الحالالالةوتحرر أسعارها وفق ماورد أعاله .
تحصل على الفئة ( أ ) من التصنيف المذكور أعاله َّ
 التحقق مجموا العالمات المطلوبة الواردة في معايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة تحصالل علالى الفئالة(ب ) من التصنيف المذكور أعاله وال تح َّالرر أسالعارها نوانمالا تحعتمالد التسالعيرة الصالادرة عالن و ازرة السالياحة
أصوالً .
 – 2في حال كانت المنشالأة التحقق الشروط اإللزامية التي ت ثر على السوية التأهيليةة حيخفَّالض تصالنيفها
إلى السوية التي تحققها وفق مايلي :
 تحقق العالمات المطلوبةة الالواردة فالي معالايير الجالودة المعتمالدة لالدى الالو ازرة فالي المسالتوى الالذي حخفضالتإلياله فالالي هالالذه الحالالة تحصالالل علالالى الفئالالة ( أ ) مالن سالالوية التصالالنيف الالالذي حخفضالت إليالاله وتحال َّالرر أسالالعارها
وفق ماورد أعاله .

 التحقق العالمات المطلوبة الواردة في معايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة فالي المسالتوى الالذي خفضالتإليه تحصل على التصنيف من الفئة ( ب ) وال تحرر أسعارها نوانما تعتمد التسعيرة الصالادرة عالن و ازرة
السياحة أصوالً .

ثانياُ  :يتم تثبيت تصنيف المنشآت السياحية وفق مايلي :
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تقةةةةةةوم مديريةةةةةةة السةةةةةةياحة المختصةةةةةةة بال ال الالإبالغ أصالال الالحاب أو مسال ال الالتثمري كافال ال الالة المنشال ال الالآت السال ال الالياحية المؤهلال ال الالة
أو المصال ال الالنفة أو المرخصال ال الالة باالسال ال الالتثمار للتقال ال الالدم بطلبال ال الالات الحصال ال الالول علال ال الالى ل ال ال الوائح األسال ال الالعار مال ال الالع بيال ال الالان فيمال ال الالا

إذا كانت متعاقدة مالع شالركات إدارة عالميالة أم ال ى حيالث يالتم تثبيالت تصالنيف المنشالأة وتحريالر أسالعارها وفالق أحةد

الحالتين التاليتين :

أوالً  :المنشآت غير المتعاقدة مع شركات إدارة عالمية :
-1تقوم اللجان الفرعية في المحافظات والمكونة من السادة (مدير السالياحة المخالتص  -رئاليس قسالم االسالتثمار
السياحي  -رئيس دائرة المنشآت السياحية  -رئاليس شالعبة التشالغيل  -رئاليس شالعبة التأهيالل و التصالنيف -رئاليس
شالالعبة رقابالالة جالالودة الخدمالالة ) بالالإجراء الكشالالف الميالالداني علالالى كافالالة المنشالالآت السالالياحية فالالي المحافظالالة المختصالالة

الحاصاللة :علةى تأهيةل سةةياحي و التةي يتعةةذر اسةتكمال تصةنيفها ( لعةةدم الةتمكن مةن حصةةولها علةى تةةرخيص

إدار .دائم -سجل تجار – )... .تصنيف سياحي  -تةرخيص سةياحي باالسةتثمار للتأكالد مالن تحقيقهالا للشالروط
اإللزامية الواردة في المواصفات الفنية و الخدمية و معايير الجودة المعتمدة من الو ازرة وفق الحاالت التالية :
أ – منشالالآت سالالياحية تحقالالق المواصالالفات الفنيالالة والخدميالالة و الشالالروط اإللزاميالالة ال الواردة فالالي معالالايير الجالالودة
وال تحقق مجموع العالمات المطلالوب فالي معالايير الجالودة المعتمالدة لالدى الالو ازرة  :يثبةت تصةنيفها دون

عد والمصدق من قبل اللجنة
الم ّ
الحاجة إلصدار قرار بذلك  ,وانما يتم تضمبن تقرير الكشف الميداني ُ
الفرعية عبارة أن المنشأة تحقق المواصفات الفنية والخدمية و الشةروط اإللزاميةة الةواردة فةي معةايير
الجودة ووفق السوية الم هلة (أو المصنفة) بها من الفئة (ب) وال تحقق مجموا العالمات المطلةوب

فةةي معةةايير الجةةودة المعتمةةدة لةةد الةةوزارة وأن ة سةةيتم تصةةديق أسةةعارها وفةةق قة اررات األسةةعار النافةةذة

أصوالً .

تقوم مديرية السياحة المختصة بتصديق لوائح أسعار المنشأة وفق األسعار المعتمدة لدى الو ازرة .
ب  -منشآت سياحية تحقق المواصفات الفنية والخدمية والشروط اإللزامية الواردة في معايير الجودة كما
تحقق مجموع العالمات المطلوب في معايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة تحال إلى اللجنة المركزية
الستكمال تحرير أسعارها أصوالً (وفق ماسيرد الحقاً) .

ج ال  -منشالالآت سالالياحية التحقالالق المواصالالفات الفنيالالة والخدميالالة والشالالروط اإللزاميالالة ال الواردة فالالي معالالايير الجالالودة
وذلالك وفالالق السالالوية المؤهلالة بهالالا تخفالالض سالويتها إلالالى السالالوية الفعليالة التالالي تحققهالالا وذلالك بإصالالدار اسالالتمارة

تأهيالل سالياحي معدلالة ثالم قالرار تصالنيف سالياحي إمالا بقالرار مالن الساليد الالوزير (فالي حالال كانالت مالن سالالوية
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أربع أو خمس نجوم) أو بقرار يصدر عن مديرية السياحة المختصة في حال كانت المنشأة (مالن سالوية
نجمتان أو ثالث نجوم) بعد تمييز الحالتين التاليتين:

 تحقةق العالمةات المطلوبةةة الالواردة فالي معالايير الجالالودة المعتمالدة لالدى الالو ازرة فالالي المسالتوى الالذي حخفضالالتإلي ال الاله ف ال الالي ه ال الالذه الحال ال الالة تحح ال الالال إل ال الالى اللجن ال الالة المركزي ال الالة حليص ال الالار إل ال الالى اس ال الالتكمال حص ال الالولها عل ال الالى الفئ ال الالة
( أ ) من سوية التصنيف الذي حخفضت إليه وتحرير أسعارها وفق ماسيرد الحقاً .

 التحقق العالمات المطلوبة الواردة في معايير الجالودة المعتمالدة لالدى الالو ازرة فالي المسالتوى الالذي خفضالتإليه تحصل على الفئة (ب) من التصالنيف وال تحالرر أسالعارها نوانمالا تعتمالد التسالعيرة الصالادرة عالن الالو ازرة
أصوالً.
 -2تقوم اللجنة الفرعية عن طريق مديرية السياحة المختصة بموافاة اللجنة المركزية بتقارير الكشالوف و جالداول
المواصفات الفنية والخدمية وجداول معايير الجودة لكافة المنشآت السياحية .

 -3تقالوم اللجنة المركزيةة المشةكلة مةن السةادة (مالدير إدارة االسالتثمار السالياحي  -مالدير المنشالآت السالياحية -
معاون مدير المنشآت السياحية  -رئيس دائرة التأهيل و التصنيف في مديرية المنشآت السالياحية  -رئاليس دائالرة

التشغيل في مديرية المنشآت السياحية  -رئيس دائرة رقابة جودة الخدمة في مديرية المنشآت السياحية) بالإجراء
الكشف الميداني على المنشآت السياحية الواردة من اللجنة الفرعية على أنها محققة للمواصفات الفنيالة والخدميالة
والشالالروط اإللزاميالالة ومجمالالوع العالمالالات ال الواردة فالالي معالالايير الجالالودة المعتمالالدة لالالدى الالالو ازرة للتحقالالق مالالن ذلالالك ويةةتم

إصدار استمارة تأهيل سياحي معدلالة ثالم قالرار تصالنيف سالياحي إمالا مالن الساليد الالوزير (فالي حالال كانالت مالن سالوية
أربالع نجالالوم(أ) أو خمالالس نجالالوم(أ)) أو بقالرار يصالدر عالالن مديريالالة السالالياحة المختصالالة فالي حالالال كانالالت المنشالالأة (مالالن
سالالوية نجمتالالان(أ) أو ثالالالث نجالالوم(أ)) كمالالا يالالتم تضالالمين اسالالتمارة التأهيالالل السالالياحي (أو قالرار التصالالنيف السالالياحي )

العبارة التالية :

(تحرر أسعار المنشأة لمدة سنة واحةدة بموجةب هةذه االسةتمارة (أو القةرار) ويتقةدم صةاحب العالقةة باألسةعار
الراغب بتقاضيها إلى مديرية السياحة المختصة) .

بعالالد تقالالديم أصالالحاب العالقالالة للالوائح األسالالعار الالراغبين بتقاضالاليها متضالالمنة كميالالة كالالل مالالادة مالالن المالواد المقدمالالة فالالي

المنشأة مع سعر كل منها إلى مديرية السياحة المختصة يتم تصديقها من قبلها أصوالً.

ةةاء علةةةى تحقيقهةةةا المواصةةةفات الفنيةةةة والخدميةةةة والشةةةروط
 -4المنشةةةآت السةةةياحية الم هلةةةة أو المصةةةنفة بنة ً
اإللزامية الواردة فةي معةايير الجةودة المعتمةدة لةد الةوزارة تحصالل مباشالرةً علالى تصالديق لالوائح األسالعار أصالوالً
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وفق ق اررات األسعار النافذة ا أما في حال كانت محققة للمواصفات الفنيالة والخدميالة والشالروط اإللزاميالة ومجمالوع
العالمات الواردة في معايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة فيتم اتباع ماورد في البند ( )3المذكور آنفاً .

 -5المنشةةآت السةةياحية قيةةد التأهيةةل السةةياحي يالالتم الكشالالف عليهالالا مالالن قبالالل لجالالان التأهيالالل السالالياحي للتأكالالد مالالن
تحقيقها المواصفات الفنية والخدمية والشروط اإللزاميالة الالواردة فالي معالايير الجالودة المعتمالدة لالدى الالو ازرة وتصالدق

لوائح أسعارها وفق ق اررات األسعار النافذة أصوالً بعد حصولها على استمارة التأهيالل السالياحي لسالويتها مالن الفئالة

(ب) وفي حال كانت محققة للمواصفات الفنية والخدمية والشروط اإللزامية ومجموع العالمات الواردة في معايير
الجودة المعتمدة لدى الو ازرة فيتم اتباع ماورد في البند ( )3المذكور آنفاً .
 -6المنشآت السياحية قيد الحصول على التصنيف السياحي و التي تقةدمت بةاألوراق الثبوتيةة المطلوبةة يالتم
الكشالالف عليه الالا مالالن قب الالل لجالالان التص الالنيف المختص الالة للتأكالالد م الالن تحقيقهالالا للمواص الالفات الفنيالالة والخدمي الالة والش الالروط

اإللزاميالالة ال الواردة فالالي معالالايير الجالالودة المعتمالالدة لالالدى الالالو ازرة إال إذا كالالان ذلالالك قالالد تالالم أص الوالً أثنالالاء مرحلالالة التأهيالالل

السياحي و تصدق لوائح أسعارها وفق ق اررات األسعار النافذة أصوالً بعد حصولها على قرار التصنيف السياحي

مالن فئالالة (ب) وفالي حالالال كانالت محققالالة للمواصالفات الفنيالالة والخدميالة والشالالروط اإللزاميالة ومجمالالوع العالمالات الالواردة
في معايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة فيتم اتباع ماورد في البند ( )3المذكور آنفاً .

ثاني ةاً ً  :المنشةةآت المتعاقةةدة مةةع شةةركات إدارة عالميةةة (أو التةةي تقةةدم شةةهادة مةةن شةةركة إدارة
عالمية) ومتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة لديها :

أ -منشالالآت تقالالدمت بشالالهادة مالالن شالالركة إدارة عالميالالة أو شالالركة متخصصالالة بالتصالالنيف معتمالالدة عالميالاً ( ولالالن تقالالوم
هذه الشركة بإدارة المنشأة .

ب -منش ال ال ال الالآت متعاق ال ال ال الالدة م ال ال ال الالع ش ال ال ال الالركة إدارة عالمي ال ال ال الالة أو ش ال ال ال الالركة متخصص ال ال ال الالة بالتص ال ال ال الالنيف معتم ال ال ال الالدة عالميال ال ال ال الاً.
( تتم الموافقالة علالى اعتمالاد الشالركات المالذكورة آنفالاً مالن قبالل الالو ازرة أصالوالً وفالق أحكالام القالرار رقالم  /1803/لعالام
.) 2005

وفي الحالتين (أ-ب) يتم تثبيت تصنيف هذه المنشآت وتحرير أسالعارها مباشالرة إمالا بقالرار مالن الساليد الالوزير (فالي

حالالال كانالالت مالالن سالالوية أربالالع نجالالوم (أ) أو خمالالس نجالالوم (أ)) أو بقالرار يصالالدر عالالن مديريالالة السالالياحة المختصالالة فالالي
حال كانت المنشأة (من سوية نجمتان (أ) أو ثالث نجوم (أ)) ى وذلك وفق الحالتين التاليتين :

 -فالالي حالالال كانالالت المنشالالأة حاصالاللة علالالى تأهيالالل فنالالي نهالالائي أوخالالدمي أوسالالياحي  :يالالتم إصالالدار اسالالتمارة تأهيالالل

س الالياحي وف الالق النم الالوذج المعتم الالد ل الالدى ال الالو ازرة مض الالافاً إلي الاله الجمل الالة التالي الالة  :تح الالرر أس الالعار المنش الالأة بموج الالب ه الالذه
االستمارة ويتقدم صاحب العالقة باألسعار الراغب بتقاضيها إلى مديرية السياحة المختصة ى وتقوم شركة اإلدارة
بإجراء كشف سنوي على المنشأة للتحقق من محافظتها على المعالايير والمواصالفات المعتمالدة لالدى الشالركة ووفالق

السوية المؤهلة بموجبها .
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 -في حال كانت المنشأة حاصلة على قالرار تصالنيف أو تالرخيص سالياحي باالسالتثمار يالتم إصالدار قالرار تصالنيف

سالالياحي معالالدل وقالرار تالالرخيص سالالياحي باالسالالتثمار مضالالافاً إليهمالالا الجملالالة التاليالالة  :تحالالرر أسالالعار المنشالالأة بموجالالب
هذا القرار ويتقدم صاحب العالقة باألسالعار ال ارغالب بتقاضاليها إلالى مديريالة السالياحة ى وتقالوم شالركة اإلدارة بالإجراء
كشف سنوي على المنشأة للتحقق من محافظتها على المعايير والمواصفات المعتمالدة لالدى الشالركة ووفالق السالوية

المصنفة بموجبها .
مالحظة : /1/المنشآت التي التتقدم بأ .طلبات لتصديق لةوائح أسةعارها يةتم تنظةيم ضةبط عةدم اإلعةالن عةن
األسعار المعتمدة لد الوزارة  ,و يتخذ بحقها العقوبات الواردة ضمن قانون حماية المستهلك .

مالحظة : /2/
حي ارعالالى تنفيالالذ أحكالالام ق الرار المجلالالس األعلالالى للسالالياحة رقالالم /221/لعالالام  2008الخالالاص برسالالم بالالدل الخالالدمات التالالي

تقالالدمها وزارة السالالياحة وتعليماتالاله التنفيذيالالة رقالالم  /6988/تالالاري  ، 2008/10/26حيةةث تبلةةغ قيمةةة بةةدل الخدمةةة

الخاص بتصديق لوائح األسعار  /200/ليرة سورية فقط عن كل الئحة أسعار وبحيث اليزيد بدل الخدمة عةن

 /2000/ليرة سورية مهما بلغ عدد النس المصدقة للمنشأة الواحدة .

الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
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دليل تشغيل

المنشآت السياحية
www.syriatourism.org

الق اررات المعتمدة في تشغيل المنشآت السياحية
 قرار المجلس األعلالى للسالياحة رقالم  /186/تالاري  1985/7/31الخالاص بمالنح اإلعفالاءات والتسالهيالت فالي
قطاع السياحة وتعليماته التنفيذية رقم  /8/تاري . 1986/3/12

 قرار المجلس األعلى للسياحة  /186/تاري  2007/6/4الخاص باإلعفاءات الممنوحة في قطاع السياحة
وفالالي حالالال الرغبالالة بالحصالالول علالالى المزيالالد مالالن المعلومالالات عالالن القالالرار يمكالالن اإلطالالالع علالالى دليالالل المسالالتثمر

الخاص باإلعفاءات والتسهيالت السياحية.تعليمات مصرف سوريا المركزي /مكتب القطالع رقالم  /246/تالاري

.1987/1/12

 آلية استالم لوحة الرمز السياحي رقم  /110/تاري . 2006/12/3

 آلية فحص العاملين في المنشآت السياحية رقم  6325تاري . 2007/5/9


قالرار المجلالالس األعلالالى للسالالياحة رقالالم /221/لعالالام  2008الخالالاص برسالالم بالالدل الخالالدمات التالالي تقالالدمها و ازرة

السياحة وتعليماته التنفيذية رقم  /6988/تاري 2008/10/26
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 القرار رقم  /2817/تاري  2008/12/30الخاص بتحديد أجور المبيت في منشآت المبيت السياحية .

 القرار رقم  /2818/تاري  2008/12/30الخاص بتحديد أجور اإلطعام في منشآت اإلطعام السياحية.
 التعميم رقم  /20/تاري . 2009/2/12

تبةةدأ فتةةرة تشةةغبل المنشةةأة السةةياحي عنةةد بةةدء وضةةعها باالسةةتثمار ( حصةةولها علةةى
التأهيل التجريبي أو الجزئي أو السياحي ) و يتم خاللها على مايلي :

 -1تصديق لوائح أسعارالمنشأة :

يتقدم صاحب العالقة بطلالب الالى مديريالة السالياحة المختصالة لتصالديق لالوائح األسالعار الخاصالة بمنشالأته ( وفالق

السوية المؤهلة بها المنشأة ) :

 oوفي حال كانت من الفئة (أ) حيطلب من صاحب العالقة التقةدم بلةوائح األسةعار الراغةب بتقاضةيها إلةى
مديرية السياحة المختصة ليصار إلى تصديقها من قبلها أصوالً .
 oوفي حال كانت من الفئة (ب) حيطلب من صاحب العالقة التقدم بلةوائح األسةعار ووفالق القال اررات النافالذة
في الو ازرة إلى مديرية السياحة المختصة ليصار إلى تصديقها من قبلها أصوالً .

-2التوسةةط لةةد مصةةرف سةةوريا المركةةز .للتةةرخيص بقةةبه قيمةةة ف ةواتير الن ةزالء فةةي منشةةآت

المبيت :

يترتالالب علالالى جميالالع منشالالآت المبيالالت العاملالالة فالالي القطالالر العربالالي السالالوري مالالن كافالالة درجاتهالالا الدوليالالة و الممتالالازة

و األولى و الثانية ( المرخصالة أصالوالً مالن و ازرة السالياحة ) قالبض قيمالة فالواتير النالزالء مالن غيالر العالرب السالوريين
أو مال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن فال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي حكمهال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم بالال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدوالر األمريكال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي ِأو مال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا يعادلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله بال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالالعمالت العربيال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة
و األجنبية األخرى القابلة للتحويل وفق نشرة مكتب القطع الوسطي لتعالادل العمالالت العربيالة و األجنبيالة بالنسالبة

للالالدوالر األمريكالالي بتالالاري التسالالديد و ذلالالك وفالالق تعليمالالات مكتالالب القطالالع فالالي مصالالرف سالالوريا المركالالزي

الصادرة بالرقم  /246/لعام . 1987

و

أ -يتقدم صاحب العالقة بطلب إلى مديرية السياحة المختصة للتوسط لالدى مصالرف سالوريا المركالزي للتالرخيص
بقبض فواتير النزالء العرب واألجانب بالعملة األجنبية .

ب -تقوم مديرية السياحة بإجراء التوسط الالزم في حال كان المشروع من سوية نجمتين أو ثالث نجوم .
ج -إذا كالان المشالروع مالن سالالوية (أربالع أو خمالس نجالالوم) تقالوم مديريالة السالياحة بإحالالالة معالروض صالاحب العالقالالة
مالالع كافالالة مرفقاتالاله إلالالى مديريالالة المنشالالآت السالالياحية حيالالث تقالالوم مديريالالة المنشالالآت السالالياحية بالالدورها بالتالالدقيق ورفالالع
مشروع كتاب التوسط الالزم مع مذكرة عرض إلى السيد الوزير الستكمال أسباب صدوره أصوالً .

علماً أن مدة هذا الترخيص هي سنة حيث يتم تجديد هذا التالرخيص سالنوياً بموجالب توسالط مالن الالو ازرة وفالق نفالس

المراحل الواردة أعاله .
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بعالالد الحصالالول علالالى التالالرخيص المالالذكور يقالالوم المسالالتثمر بفالالتح حسالالاب لالالدى المصالالرف التجالالاري السالالوري أو أحالالد

المصارف المعتمدة فالي القطالر و تالوافى كالل مالن مالديريات السالياحة فالي المحافظالات و مديريالة المنشالآت السالياحية
بصورة عن اسم المصرف الذي تم فتح حساب للمنشأة فيه .

 -3فتح سجل خاص بالنزالء إلحصاء عدد النزالء و جنسياتهم و حساب عدد الليالي السياحية

.

 -عنالالد بالالدء اسالالتثمار منشالالأة المبيالالت يقالالوم صالالاحب العالقالالة بالحصالالول علالالى سالالجل الن الزالء المعتمالالد مالالن قبالالل قسالالم

الشرطة .

 -توافي المنشأة كل من مديرية السياحة المختصالة والجهالات األمنيالة بنسالخة عالن السالجل المالذكور متضالمناً عالدد

النزالء وجنسياتهم وعدد الليالي السياحية .

 -تقوم مديرية السياحة بإرسال هذه النس إلى مديرية الخدمات السياحية ومديرية التخطيط و اإلحصالاء ليصالار

إلى إحصائها من قبلها أصوالً .

 -4تثبيت لوحة الرمز السياحي :

التم تصالنيفها أصالوالً ا ضالرورة تثبيالت اللوحالة الخاصالة بالالرمز السالياحي
يتوجب على كافة الفنادق والمطاعم التي ي َّ

وفالالق مسالالتوى التصالالنيف والمتضالالمنة عالالدد النجالالوم التالالي صالالنف بهالالا الفنالالدق أو المطعالالم فالالي مكالالان بالالارز عنالالد مالالدخل

المنشأة وفق اآللية التالية :

أوالً  :بعالد صالالدور قالرار التصالالنيف النهالائي للفنالالدق أو المطعالالم واسالتالمه أصالوالً مالن قبالالل المسالتثمر ا تالالتم مراجعالالة
مديريالة السالالياحة المختصالة ا للحصالالول علالى كتالالاب صالادر عنهالالا بتوقيالع المالالدير وخاتماله ا وفالالق النمةةوذج

الموج الاله إل الالى مديري الالة الحس الالابات العام الالة والخزين الالة المركزي الالة – ش الالعبة اإليال الرادات ف الالي
المرفةةةق رقةةةم ( )1و َ
المحافظة المختصة ا لتسديد قيمة اللوحة الخاصة بالرمز السياحي والحصول على إشعار بذلك .
ثانياً  :يتقدم مستثمر المنشأة المصنفة ( فندق – مطعم ) باالستدعاء المرفق صورة عنة رقةم ( )2إلالى مديريالة

السالالياحة المختصالالة ا مرفقالاً معالاله صالالورة عالالن ق الرار التصالالنيف للمنشالالأة ا والنسالالخة األصالاللية عالالن اإليصالالال
المشعر بتسديد قيمة اللوحة الخاصالة بالالرمز السالياحي ا ويالتم تسالجيله فالي ديالوان المديريالة ا بالرقم وتالاري

وروده .

ثالث ةاً  :حيحالالال الطلالالب ومرفقاتالاله إلالالى و ازرة السالالياحة – مديريالالة المنشالالآت السالالياحية – دائ الرة التشالالغيل ب الرقم وتالالاري
صادر ا وتحتفظ المديرية المختصة بصورة عن الطلب ومرفقاته ا ويتم تسجيله في ديوان المديرية بالرقم
وتاري وروده ا ثم حيحال إلى دائرة التشغيل للدراسة .

رابعاً  :تتم دراسة طلب اللوحة الخاصة بالرمز السياحي من قبل دائرة التشغيل ا بعد تسجيلها فالي سالجل خالاص
باللوحات ا وتحرفع للسيد معاون الوزير بمذكرة عرض ( وفق النموذج المرفق ) رقم  /3/للحصول علالى
الموافقة لتسليم صاحب العالقة أو من يفوضه ا لوحة الرمز السياحي .
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خامساً  :بعد ورود الطلب مقترناً بموافقة السيد معاون الوزير ا يتم إجراء التالي :

 – 1تحالتفظ مديريالالة المنشالآت السالالياحية  /دائالرة التشالالغيل ا بأصالالل المعاملالة ( طلالالب اللوحالة مالالع اإليصالالال
المش الالعر بتس الالديد قيمته الالا وم الالذكرة الع الالرض المقترن الالة بموافق الالة الس الاليد مع الالاون ال الالوزير ) ف الالي إض الالبارة خاص الالة
بلوحالالات الرمالالز السالالياحي وتحفالالظ صالالورة عنهالالا فالالي إضالالبارة المنشالالأة لالالدى دائ الرة التصالالنيف ا ويفالالتح سالالجل

خاص بذلك لدى دائرة التشغيل .

 – 2تححال صورة كاملة عن الطلب ومرفقاته وموافقة السيد معاون الوزير ا إلى السيد أمين المستودع ا
الستكمال إجراءات تسليم لوحة الرمز السياحي من المستودع أصالوالً لصالاحب العالقالة أو مالن يفوضاله
بذلك .

 – 3تحح الالال ص الالورة كامل الالة ع الالن الطل الالب ومرفقات الاله وموافق الالة الس الاليد مع الالاون ال الالوزير ا إل الالى مديري الالة الس الالياحة
المختصالالة ا إلبالالالغ صالالاحب العالقالالة ( مسالالتثمر الفنالالدق أو المطعالالم ) أو مالالن يفوضالاله بضالالرورة مراجعالالة
السالاليد أمالالين المسالالتودع فالالي الالالو ازرة ا السالالتكمال إج الراءات اسالالتالم اللوحالالة الخاصالالة بالالالرمز السالالياحي وفالالق

مستوى تصنيف المنشأة ا لتركيبها في مدخل المنشأة وفي مكان بارز .
-4

يقالالوم مالالدير السالالياحة المختصالالة بتكليالالف لجنالالة مالالن العالالاملين فالالي المديريالالة بالكشالالف علالالى المنشالالأة

(الفندق أوالمطعم ) الذي اسالتلم اللوحالة للتأكالد مالن تركيبهالا ا ومطابقتهالا لمسالتوى تصالنيف المنشالأة ا ويالتم
تنظيم محضر أصولي بالتركيب  ،للحفظ فالي إضالبارة المنشالأة فالي المديريالة المختصالة ا وموافالاة الالو ازرة /

مديرية المنشآت السياحية بصورة عن محضر التركيب للحفظ مع األصل لدى دائالرة التشالغيل باإلضالافة
إلى صورة في إضبارة المنشأة لدى دائرة التأهيل والتصنيف .
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دليل الرقابة

على جودة خدمة

المنشآت السياحية
www.syriatourism.org

يبالالدأ إخضالالاع المنشالالأة السالالياحية لرقابالالة جالالودة الخدمالالة عنةةةد بةةةدء وضةةةعها باالسةةتثمار ( حصالالولها علالالى التأهيالالل
التجريبي أو التأهيل الفني النهائي أو التأهيل الخدمي أو التأهيل الجزئي أو التأهيل السياحي ) وذلك مالن خالالل

بنةاء
اللجان المشكلة لهذا الغرض والساليما لجان الرقابة المشةتركة واللجةان المركزيةة واللجةان المشةكلة بةالوزارة ً
على قانون حماية المستهلك ويتم فرض العقوبات الالزمة بحق المخالفين وفق القوانين واألنظمة المعتمدة لالدى
الو ازرة ووفق قانون حماية المستهلك.

ولضمان جودة خدمة أي منشأة سياحية يجب أن تحافظ على المعايير التالية :
 – 1االعتناء بالمظهر العام للمنشأة والمحافظة على المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة لها .
 –2الصيانة المستمرة لمبنى المنشأة وكافة تجهيزاتها مع تطويرها عند الحاجة .
 – 3النظافة الدائمة لكل من المنشأة والكادر العمالي .
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 – 4توفر الكادر العمالي المتخصص والمؤهل بالشكل المطلوب .
 – 5التقيد باألسعار المعتمدة أصوالً واإلعالن عنها .

تق الالوم لج الالان الرقاب الالة المش الالتركة ف الالي المحافظ الالات والمش الالكلة ب الالالقرار رق الالم  /9/لع الالام  2001ولج الالان الرقاب الالة المركزي الالة

بالإجراء الكشالوف الدوريالالة علالى المنشالآت الموضالالوعة باالسالتثمار ويالتم التأكالالد ممالا حذكالر أعالالاله إضالافةً إلالى األمالالور

التاليالالة ( بطاقالالة العمالالل السالالياحي – البطاقالالات الصالالحية للعمالالال – عالالدم اإلعالالالن عالالن األسالالعار  -عالالدم تقاضالالي
أسالالعار ازئالالدة  -نظافالالة عامالالة –التقيالالد بشالالروط التصالالنيف –تقالالديم ف الواتير نظاميالالة  ).......إضالالافة إلالالى الشالالروط
الواردة في معايير الجودة .

الاء علالالى قالالانون حمايالالة المسالالتهلك ووفالالق الق الوانين
 ويالالتم تنظالاليم الضةةبوط الالزمةةة بحالالق المخالالالفين وذلالالك بنال ً
واألنظمة النافذة لدى الو ازرة .

 كما تعالج الشكاوى المقدمة من زبائن أي منشأة سياحية من قبل لجان الرقابة المشتركة أو لجان الرقابة
المركزية حيالث يالتم تنظاليم الضالبوط الالزمالة بحالق المخالالفين واتخالاذ العقوبالات الالزمالة وفالق قالانون حمايالة
المستهلك ووفق القوانين واألنظمة النافذة لدى الو ازرة .
 وعند إغالق أي منشأة مبيت ألي سالبب كالان فقالد تالم حصالر صالالحية إغالالق منشالآت المبيالت وصالاالت
الاء علالى قالرار الساليد رئاليس مجلالس الالوزراء –
اإلطعام فيها بقرار صادر عن السيد وزير السياحة وذلك بن ً
رئيس المجلس األعلى للسياحة ويتم إلغالق هذه المنشآت وفق اآللية التالية :

 - 1يتم إبالغ صاحب أو مستثمر الفندق بقرار اإلغالق الصادر بحالق منشالأته عالن طريالق مديريالة السالياحة
المعنية.

 -2يتم إجراء الكشف الالزم على سجالت منشأة المبيت من قبل لجنة مختصة من مديريالة السالياحة حمش َّالكلة
بقرار من وزير السياحة و لها صفة الضابطة العدليالة أصالوالد و ذلالك للتأكالد مالن الحجالوزات الموجالودة لالدى

المنشأة و تاري انتهاء آخر حجز و تاري انتهاء إقامة النزالء المتواجدين في المنشأة حين الكشف .

 - 3يتم إبالغ مستثمر أو صاحب منشأة المبيت بعدم إجراء أي حجوزات مستقبلية من تاري الكشف علالى
السجالت وللفترة التي سيتم اإلغالق خاللها و ذلك عن طريق ضبط ينظم لهذه الغاية من قبل اللجنة .

 – 4تقالالوم مديريالالة السالالياحة قبالالل موعالالد اإلغالالالق ومالالن خالالالل اللجنالالة بالتأكالالد مالالن وضالالع اإلشالالغال فالالي الفنالالدق ا
وفي حال عدم تقيد مستثمر المنشأة بما ورد في البند  /3/وقيامه باستقبال زبائن جدد يتم ما يلي :

أ –التأكد من نقل السياح إلى فنادق مماثلة في حال وجودهم وذلك قبل تنفيذ اإلغالق.

ب -تنظيم ضبط ثاني من قبل اللجنة بحق المنشأة وتتم مضاعفة عقوبة اإلغالق الصادرة بحقها .

 -5تقوم مديرية السياحة المعنية بإحالة الضبوط المنظمة إلالى إدارة االسالتثمار السالياحي – مديريالة المنشالآت
السياحية .
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 - 6تقالالوم مديريالالة المنشالالآت السالالياحية بإعالالداد مشالالروع الكتالالاب المقتالالرح توجيهالاله إلالالى المحالالافظ المعنالالي و ذلالالك
بتاري التنفيذ الفعلي لهذا اإلغالق ( كون المحافظة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ اإلغالق ) و رفعه إلى

السيد الوزير أصوالً .

 -7ال يتم تنفيذ اإلغالالق وفالض الخالتم عالن المنشالأة بعالد انتهالاء مالدة اإلغالالق إال بوجالود منالدوب عالن مديريالة
السياحة المعنية .
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دليل المستثمر

للحصول على الموافقة إلقامة
البرامج الفنية
www.syriatourism.org

 يتم منح المنشأة السياحية الموافقة على إقامة البرامج الفنية حسب الحاالت
التالية :

أوالً -المنشآت الحاصلة على الترخيص السياحي باالستثمار:

 -1تحمنح المنشآت السياحية الحاصلة على ترخيص سالياحي باالسالتثمار كملهالى موافقالة إلقامالة البالرامج
الفنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 -2تحمنح المنشآت السياحية الحاصلة على ترخيص سياحي باالستثمار كمطعالم موافقالة إلقامالة البالرامج
الفنية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

ثاني ةاً -المنشةةآت الحاصةةلة علةةى التأهيةةل الفنةةي النهةةائي أو التأهيةةل الخةةدمي أو التأهيةةل السةةياحي أو

التصنيف السياحي وغير حاصلة على الترخيص السياحي باالستثمار وهنا نميز الحالتين التاليتين:
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 -1المنشآت الحاصلة على تأهيل فنالي نهالائي أو تأهيالل خالدمي أو تأهيالل سالياحي أو تصالنيف سالياحي
والتي ال يستكمل أصحابها اإلجراءات الالزمة لحصولها على الترخيص السياحي باالستثمار ألسباب

تتعلق بهم تحمنح موافقة إلقامة البرامج الفنية لمرة واحدة فقط لمدة ثالثة أشهر وذلك بهدف اسالتكمال
إجراءات التصنيف والترخيص السياحي باالستثمار أصوالً.
 -2المنشالالآت السالالياحية الحاصالاللة علالالى التأهيالالل الفنالالي النهالالائي أو التأهيالالل الخالالدمي أو التأهيالالل السالالياحي
والتالالي ال يمكالالن منحهالالا تالالرخيص إداري دائالالم ألسالالباب التعالالود ألصالالحاب العالقالالة ( المنشالالآت الواقعالالة
ضمن منطقة حماية المخطط التنظيمي – المنشآت العائدة بملكيتها لجهالات عامالة ومسالتثمرة بموجالب

عقالالود ايجالالار -المنشالالآت التابعالالة للن الوادي الرياضالالية  )....بموجالالب وثيقالالة رسالالمية مالالن الوحالالدة اإلداريالالة

المختصة تحثبت ذلك تحمنح موافقة إلقامالة البالرامج الفنيالة لمةدة سةنة قابلةة للتجديةد فالي حالال اسالتثمارها
كملهى ى ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد في حال استثمارها كمطعم.

 اإلج ةراءات التةةي يجةةب اتباعهةةا لحصةةول المنشةةآت السةةياحية علةةى موافقةةة الةةوزارة
إلقامة البرامج الفنية:

 )1يتقدم أصحاب العالقة إلى مديرية السياحة المختصة بالثبوتيات التالية :
 طلب صاحب العالقة للحصول على الموافقة إلقامة البرامج الفنية في منشأته . -صورة ضوئية عن قرار انتساب المنشأة لغرفة السياحة التابعة لها.

 صالالورة ضالالوئية عالالن اسالالتمارة التأهيالالل أو ق الرار التصالالنيف أوالتالالرخيص السالالياحي باالستثمار(حسالالبالحالة).

 تالالرخيص إداري مصالالدق بتالالاري حالالديث ( فيمالالا عالالدا المنشالالآت الحاصالاللة علالالى تأهيالالل فنالالي نهالالائي أوبناء على ترخيص إداري ).
بناء على مخططات مصدقة أصوالً وليس ً
خدمي أو سياحي ً
 فالالي حالالال عالالدم حصالالول المنشالالأة علالالى تالالرخيص إداري دائالالم ألسالالباب التعالالود ألصالالحابها يالالتم إرفالالاقوثيقالالة مالالن الجهالالة اإلداريالالة المختصالالة تبةةةين أن عةةةدم حصةةةول أصةةةحاب العالقةةةة علةةةى التةةةرخيص

اإلدار .الدائم يعود ألسباب ال عالقة لها بهم .

 )2تقوم مديرية السياحة المختصة بالكشف الفني الميداني على المنشأة للتأكد من األمورالتالية:
 محافظالالة المنشالالأة علالالى السالالوية المؤهلالالة أو المصالالنفة أو المرخصالالة بهالالا مالالن خالالالل تحقيقهالا للمواصالالفاتالفنية والخدمية والشروط اإللزامية لمعايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة .

 التحقق من البيانات التالية (عدد الكراسي والطاوالت – عالدد الصالاالت المغلقالة المالراد إقامالة بالرامج فنيالةضمنها).

86

 توفر كل ما يتعلق بالنشاط الفني من إضاءة وأجهزة صوت  -غرفة للفنانين والموسيقيين -المسرح -تأمين العزل الصوتي الالزم ...ال ).

 موق ال ال الالع المنش ال ال الالأة بالنس ال ال الالبة للجال ال ال الوار والتأك ال ال الالد م ال ال الالن تحقيقه ال ال الالا البع ال ال الالد الك ال ال الالافي ع ال ال الالن الس ال ال الالكن ودورالعب ال ال الالادةوالمستشفيات .
 )3تقالالوم مديريالالة السالالياحة المختصالالة بإحالالالة طلالالب أصالالحاب العالقالالة مالالع تقريالالر الكشالالف الفنالالي الميالالداني إلالالى

المحافظة المختصة محةدددةً المةدة الزمنيةة للموافقةة (حسالب الحالاالت المالذكورة فالي الفقالرتين أوالً وثانيالاً
مالالن هالالذه اآلليالالة ) والتالالي تقالالوم بالالدورها بالحصالالول علالالى موافقالالات الجهالالات ذات الصالاللة ( نقابالالة الفنالالانين –

الجهة األمنية .)...
 )4فالالي حالالال موافقالالة المحالالافظ المخالالتص علالالى إقامالالة الب الرامج الفنيالالة فالالي المنشالالأة ى ت الوافى مديريالالة السالالياحة
المختصة بكتاب منه يبالين موافقت على إقامة البرنامج الفنةي فةي المنشةأة مةع تحديةد المةدة الزمنيةة

للموافقة .

 )5بعالالد ورود موافقالالة المحالالافظ المخالالتص تححالالال اإلضالالبارة إلالالى إدارة اإلسالالتثمار السالالياحي -مديريالالة المنشالالآت
السياحية خالل ثالثة أيام من تاري ورودها الستكمال إجراءات صدور الموافقة أصوالً فالي حالال كانالت

المنشأة تحقق البنالدين(َ 1و  )2مالن أوالً والبنالد( )2مالن ثانيالاً أمالا فالي حالال كانالت المنشالأة تحقالق البنالد()1
من ثانياً يتم استكمال اصدار الموافقة من مديرية السياحة المختصة وفق قرار التفويضات ولمرة واحدة

فقالالط ( حي ارعالالى تنفيالالذ أحكالالام ق الرار المجلالالس األعلالالى للسالالياحة رقالالم /221/لعالالام  2008الخالالاص برسالالم بالالدل
الخالالدمات التالالي تقالالدمها و ازرة السالالياحة وتعليماتالاله التنفيذيالالة رقالالم  /6988/تالالاري  ، 2008/10/26حيةةث
تبلغ قيمة بدل الخدمة الخاص بمنح الموافقة علةى إقامةة البةرامج الفنيةة  /5000/ليةرة سةورية فقةط

يةةتم دفعهةةا قبةةل اسةةتالم ق اررالموفقةةة أص ةوالً بحيالالث يالالتم تصالالدير القالرار مالالن الالالديوان المخالالتص وتسالالليمها

لصاحب العالقة بعد تقديمه ايصاالً مدفوعاً لدى أمين الصندوق ) .

 )6تحعلم الجهات اإلدارية واألمنية ونقابة الفنانين بصورة عن الموافقة الصادرة أصوالً .
 )7ال يجوز إعطاء أية موافقة للفنالانين مالن قبالل نقابالة الفنالانين لتقالديم برنالامج فنالي فالي المنشالآت السالياحية
إال للمنشآت الحاصلة على ترخيص برنامج فني من قبل الو ازرة .
 -)8تتم الرقابة على تقيد المنشآت بالشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة لدى الو ازرة
إضافةً إلى الشروط المطلوبة إلقامة البرامج الفنية من قبل لجنة الرقابة المشتركة المشكلة استناداً إلى
قرار المجلس األعلى للسياحة رقم /9/لعام 2001ا وفي حال سوء الشروط الفنية والخدمية للمنشأة

التي تم إجراء التأهيل أوالتصنيف أوالترخيص السياحي باالستثمار لها ( من خالل جوالت لجان
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الرقابة السياحية أو من خالل ورود شكاوي على المنشأة ) والتي تؤثر على طبيعة البرنامج الفني

وخدماته فيتخذ ما يلي :

 -1توجيه إنذار لتدارك الوضع خالل خمسة عشرة يوماً  15/يوماً /من تاري اإلنذار .

 -2في حال عدم االستجابة يلغى ترخيص إقامة البرنامج الفني الممنوح من قبل الو ازرة ويعاد
تصنيف المنشأة مجدداً .

الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
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دليل ضوابط

اإلعالن عن المشاريع السياحية
www.syriatourism.org

يتم منح موافقة وزارة السياحة لإلعالن عن المشاريع السياحية التي يرغب أصحابها باإلعالن عنها

حسبما يلي:

أوالً – يتقدم صاحب المشروا الراغب في اإلعالن عن القسم االستثمار .في مشروع الخاص بمايلي:
 نسخة عن رخصة اإلشادة السياحية للقسم االستثماري.-

نسخ ة عن رخصة البناء للقسم االستثماري تتوافق مع رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة.

صورة عن اإلعالن المقترح للمشروع والذي يجب أن يكون متوافق ًا مع معطيات رخصة اإلشادة السياحية

الممنوحة على أن اليتضمن اإلعالن عن أية عملية بيع أو إفراز للمشروا المراد اإلعالن عن .

بيان من مديرية السياحة المعنية يتضمن ( في حال تضمن اإلعالن اسم للمشروع المراد اإلعالن عنه ) عدم

وجود اسم لمنشأة سياحية مماثل في نطاق المحافظة التي يقع المشروع ضمن حدودها اإلدارية.
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مالحظة  :1يجب أن اليتضمن اإلعالن اسماً للمشروع يتضمن عبارة مدينة أو أية إشارة إلى أية سوية تشطيب لابنية أو
أية صور لفيالت منفصلة أولشقق.

مالحظة  :2يتم التأكد من قبل المديرية المختصة في الو ازرة من أن األعمال المنفذة بالمشالروع مطابقالة لمخططالات التالرخيص
المصدقة أصوالً ( وذلك من خالل الكشوف الدورية التي تقوم بها مديرية السياحة المعنية).
ثانياً – يتقدم صاحب المشروا الراغب في اإلعالن للترويج عن الوحدات السكنية ضمن األقسام التنظيمية في
المشاريع السياحية الخاصة بمايلي:

 نسخة عن رخصة اإلشادة السياحية للقسم االستثماري وموافقة و ازرتنا على إشادة هذه الوحدات ضمن القسمالتنظيمي.

 نسخة عن رخصة البن اء للقسم االستثماري تتوافق مع ( رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة وموافقة و ازرتنا علىإشادة هذه الوحدات ضمن القسم التنظيمي ) على أن اليتضمن اإلعالن عن أية عملية بيع أو إفراز للمشروع المراد
اإلعالن عنه.
-

صورة عن اإلعالن المقترح للمشروع والذي يجب أن يكون متوافقاً مع معطيات رخصة اإلشادة السياحية

الممنوحة وموافقة و ازرتنا آنفة الذكر.

 بيان من مديرية السياحة المعنية يتضمن عدم وجود تسمية لمنشأة سياحية مماثلة في نطاق المحافظة التي يقعالمشروع ضمن حدودها اإلدارية (في حال تضمن اإلعالن اسم للمشروع المراد اإلعالن عنه).
مالحظة  :1عدم تضمين اإلعالن أية إشارة إلى حجز أو بيع مقاسم حاليا ًً ضمن القسم التنظيمي نوانما فقط الترويج عن
نماذج هذه الوحدات في القسم التنظيمي.
مالحظة  :2عدم تضمين اإلعالن اسم للمشروع يتضمن عبارة مدينة.

مالحظةةة  :3يالالتم التأكالالد مالالن قبالالل المديريالالة المختصالالة فالالي الالالو ازرة مالالن أن نسالالبة إنجالالاز أعمالالال القسالالم االسالالتثماري قالالد بلغالالت علالالى
األقالالل  ( % 50خمسالالين بالمائالالة ) مالالن هيكالالل القسالالم االسالالتثماريى وأن هالالذه األعمالالال المنفالالذة مطابقالالة لمخططالالات
الترخيص المصدقة أصوالً ( وذلك من خالل الكشوف الدورية التي تقوم بها مديرية السياحة المعنية).

ثالثاً – يتقدم صاحب المشروا الراغب باإلعالن عن بيع أو حجز وحدات سكنية ضمن األقسام التنظيمية في المشاريع
السياحية الخاصة بما يلي:

 نسخة عن رخصة اإلشادة السياحية للقسم التنظيمي.
 نسخة عن رخصة البناء مصدقة بتاري حديث.

 برنامج زمني مقترح للقسم التنظيمي مع األخذ بعين االعتبار أن البدء بتنفيذ المرافق العامة خالل ستة أشهر من تاري
تصديق المخططات التنظيمية نوانهاء تنفيذها خالل سنتين وذلك وفق المادة  /11/من القرار  /198/لعام /1987/
والمتضمنة:
أ -تعتبر نفقات المرافق العامة التي تصيب كل وحدة مبيت في القسم التنظيمي ديناً لو ازرة السياحة على مالك األرض
وتوضع بذلك إشارة رهن على صحيفة كل مقسم في السجل العقاري وترقن بناء على كتاب من و ازرة السياحة بعد تأمين

سائر المرافق العامة ويعفى وضع اإلشارة وترقينها من أي رسم.
ب -يتوجب على صاحب المشروع المباشرة بتنفيذ المرافق العامة خالل ستة أشهر من تاري
التنظيمية من قبل الو ازرة ويلتزم بإنجاز تنفيذ هذه المرافق خالل سنتين.

تصديق المخططات

 مخطط إفرازي مصدق من المصالح العقارية لمقاسم القسم التنظيمي .
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 إشعار من المصالح العقارية يفيد بوضع إشارة رهن على صحيفة كل مقسم لصالح و ازرة السياحة.

 بيان من صاحب العالقة يوضح الجهة العامة التي ستقوم بأعمال الصيانة نوادارة المشروع وتقديم الخدمات العامة
المشتركة.
 تعهد من صاحب العالقة بتوثيق حقوق المستفيدين لدى السجل العقاري.

 كتاب من مديرية السياحة المعنية يتضمن عدم وجود تسمية لمنشأة سياحية مماثلة في نطاق المحافظة التي يقع المشروع
ضمن حدودها اإلدارية في حال تضمن اإلعالن اسم للمشروع المراد اإلعالن عنه.

 صورة عن اإلعالن المقترح للمشروع والذي يجب أن يكون متوافقاً مع معطيات رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة.

مالحظة :عدم تضمين اإلعالن اسم للمشروع يتضمن عبارة مدينة.

رابعاً– يتقدم المستثمر الراغب في اإلعالن للترويج عن المشروا السياحي المتعاقد علي وفق نظام الة  B.O.Tعلى
أره عائدة لجهة عامة بمايلي:
 -1نسخة عن رخصة اإلشادة السياحية للمشروع.
 -2نسخة عن رخصة البناء للمشروع تتوافق مع رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة.
 -3صالالورة عالالن اإلعالالالن المقتالالرح والالالذي يجالالب أن يكالالون متوافق الاً مالالع معطيالالات رخصالالة اإلشالالادة السالالياحية الممنوحالالة
أصوالً .
 -4بيالالان مالالن مديريالالة السالالياحة المعنيالالة يتضالالمن ( فالالي حالالال تضالالمن اإلعالالالن تسالالمية للمشالالروع الم الراد اإلعالالالن عنالاله )
عدم وجود اسم لمنشأة سياحية مماثل في نطاق المحافظة التي يقع المشروع ضمن حدودها اإلدارية .

مالحظات:
 -1عدم تضمين اإلعالن أية إشارة إلى حجز أو بيع مقاسم ضمن المشروع نوانما فقط الترويج عن المشروع .
 -2يجب أن اليتضمن اإلعالن اسماً للمشروع يتضمن عبارة مدينة أو أية صورة لفيالت منفصلة أوشقق.
 -3يتم التأكد من قبل المديرية المختصة في الو ازرة من اآلتي:
أ – نسالبة االنجالاز والمرحلالة التالي وصالل إليهالا المشالالروع ومطابقالة الواقالع المنفالذ لرخصالة اإلشالادة السالياحية الممنوحالالة
أصالوالً ( وذلالالك مالالن خالالالل الكشالالوف الدوريالالة للجنالالة اإلشالراف والمتابعالالة المكلفالالة بمتابعالالة تنفيالالذ بنالالود العقالالد ورخصالالة
اإلشادة السياحية ).
ب  -أن كفالالالة التأمينالالات النهائيالالة ( كفالالالة حسالالن التنفيالالذ ) المقالالدرة بال ال  % 2مالالن الكلفالالة التقديريالالة اإلجماليالالة لتنفيالالذ
المشروع مازالت سارية المفعول.
خامساً  :يتقدم المستثمر الراغب في اإلعالن عن التنةازل عةن حةق االنتفةاا للوحةدات السةياحية لالصةطياف واإلشةتاء
أو الشقق الفندقية في المشاريع السةياحية التةي سةمح لة فيهةا بالتنةازل عةن حةق االنتفةاا بهةذه الوحةدات سةواء كةان
اه عائدة إلحد الجهات العامة أو ألر ٍ
ذلك أل ر ٍ
اه مملوكة للمستثمر بمايلي:
 -1نسخة عن رخصة اإلشادة السياحية للمشروع .
 -2نسخة عن رخصة البناء مصدقة تتوافق مع رخصة اإلشادة السياحية الممنوحة .
 -3صالالورة عالالن اإلعالالالن المقتالالرح للمشالالروع والالالذي يجالالب أن يكالالون متوافق الاً مالالع معطيالالات رخصالالة اإلشالالادة السالالياحية
الممنوحة .
 -4تعهد من صاحب العالقة بتوثيق حقوق المستفيدين لدى الجهات المختصة أصوالً.
مالحظة:
يتم التأكد من قبل المديرية المختصة في الو ازرة من اآلتي:
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أ – بأنه تم تنفيذ الشقق الفندقية والوحدات السياحية لإلصطياف واإلشتاء القابلة للتنازل عن حق االنتفالاع بهالا بشالكل
كامل وأصبحت جاهزة لالنتفاع بها وأنها مطابقة لرخصالة اإلشالادة السالياحية الممنوحالة أصالوالً ( وذلالك مالن خالالل

الكشوف الدورية للجنة اإلشراف والمتابعة المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود العقد ورخصة اإلشادة السياحية ).
ب – بالنسالالبة للمشالالاريع المقامالالة علالالى أ ارضالالي عائالالدة إلحالالدى الجهالالات العامالالة يطلالالب أيضالاَ التأكالالد مالالن سالالداد المسالالتثمر
لكفالالالة التأمينالالات النهائيالالة المقالالدرة بال ال  % 2.5مالالن كامالالل القيمالالة النقديالالة لبالالدالت االسالالتثمار التقديريالالة المالالذكورة فالالي
العرض المالي.

 تصدر الموافقة على اإلعالن مرفقة بنسخة مصدقة عن اإلعالن المراد نشره ويضاف إليها رقم وتاري الموافقة وتنشرمطابقة للنسخة المقدمة مضاف ًا إليها رقم وتاري الموافقة.
 في حال نشر أي اعالن غير مطابق للنسخة المختومة والمرفقة بالموافقة يتم إنذار صاحب المشروع وفي حالالتكرار يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.

مالحظة  :لالطالالع علالى نصالوص القال اررات ومحاضالر االجتمالاع ي ارجالع الملحالق الخالاص بالذلك ( )CDأو علالى
موقع و ازرة السياحة على شبكة االنترنيت www.syriatourism.org
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