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بناء" على أحكام القانون األساسي للعاملين بالدولة رقم  /50/لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /41/لعام 1972

وأحكام المرسوم رقم  /50/لعام 2006

وعلى القرار رقم  /782/تاريخ 2010/3/17

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقـــرر ما يلي :

المادة  -1يعتمد الدليل اإلرشادي لعرض موقع عائد لجهة عامة لالستثمار السياحي وفق ما يلي :

أ -مرحلة تجهيز الموقع وتوظيفه :

المدة الزمنية

اإلجراءات
 تقوم و ازرة السياحة فور انتهاء ملتقى االستثمار السيياحي فيي شيهر حزييران مين كيل عيام بيالتعميم
على الجهات العامة المالكة للمواقع لموافاتها برغبتها بعرض هذه المواقع لالستثمار السياحي .

 تقوم الجهة المالكة بموافاة و ازرة السياحة (ميديريات السيياحة فيي المحاف)يات بكتيا

رغبتها في عرض الموقع العائد إليها لالستثمار السياحي مرفقاً به الوثائق التالية :

رسيمي يبيين

ال .
 مخطط ربط طرقي مصدق من الوحدة اإلدارية المختصة أصو ً

 بيان الصفة التن)يمية للعقارات(سياحي أو تجاري ون)ام البناء النافيذ فيي حيال كيان الموقيع
داخل المخطط التن)يمي /مصدقين مين الجهية اإلداريية المختصية – وفيي حيال كيان الموقيع
خ ييارم المخط ييط التن)يم ييي يطلي ي

تحقي ييق االش ييتراطات الي يواردة ف ييي قي يرار المجلي ي

األعل ييى

للسييياحة رقييم  /198/لعييام  1987وتعديالتييه  /ويرفييق بيييان ميين مديرييية السييياحة المختصيية
بييذل ( فييي حييال كانييت صييفة العقييار تتطل ي

التعييديل إلييى الصييفة السييياحية تتعهييد الجهيية

المالكة بإنجاز هذا التعديل بالتنسييق ميع الجهية اإلداريية المختصية ووفيق األن)مية والقي اررات

النافذة وبحيث يقع على عاتقها تسديد رسم التحسين المتوج
 كتي ييا

على التعديل .

مي يين الجهي يية اإلداريي يية يبي ييين أن العقي ييار اليقي ييع ضي ييمن مني يياطق المني ييع ال ي يواردة بي ييالقرار

رقم  /198/لعام  1987وذل للعقارات الواقعة خارم المخطط التن)يمي .
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ستة أشهر

/نهاية الشهر
الثاني عشر/

 فييي حييال وجييود أشييجار فييي الموقييع تتقييدم الجهية المالكيية بالموافقيية الالزميية ميين و ازرة الز ارعيية
واإلص ي ي ي ي ييالى الز ارع ي ي ي ي ييي عل ي ي ي ي ييى قط ي ي ي ي ييع ه ي ي ي ي ييذه األش ي ي ي ي ييجار أو إع ي ي ي ي ييادة توزيعه ي ي ي ي ييا ض ي ي ي ي ييمن

بناء على البرنامج التو)يفي المعتمد في دفتر الشروط الخاص الموقع.
الموقع ً
عد من مكت هندسي مختص.
 تقديم تقرير ميكاني تربة ُم ّ

 بيان بتوصيف فني دقيق للموقع مع مخططات وضع راهن (في حال وجيود أبنيية قائمية فيي
االرض وم ازييياه وعناصيير الجييذ
المجاورة له في اإلقليم .

االسييتثماري ل ييه ومحيطييه والمشيياريع السييياحية والخدمي يية

 البرن ييامج الت ييو)يفي المقت ييرى للمش ييروأ (ن ييوأ المنشي ي ة – س ييويتها -الطاق يية االس ييتيعابية له ييا-
الفعالي ي ييات المتمم ي يية م ي ييع األخ ي ييذ بع ي ييين االعتب ي ييار مواص ي ييفات الموق ي ييع -توض ي ييعه -ت ي ييوفير

المواصفات المحددة من قبل و ازرة السياحة للمنشآت السياحية حس

 القيمة التقديرية لكل من األرض أو الموقع بوضعه الراهن .

نوعها وسويتها.

 بياني يات ترويجي يية مس ييتوفية للموق ييع وص ييور رقمي يية أوفوتوغرافي يية ل ييه وأي يية بيان ييات ومقترح ييات
أخرى .

 تقديم بيان مفصل عن البنى التحتية المتوفرة في الموقع والطاقية التيي تتيوفر فيهيا هيذه البنيى
وفي حال عدم توفرها ضمن الموقع يتم تحديد أماكن تواجدها خارم الموقع والكلفية التقديريية

إليصالها إلى حدود الموقع (والتي سيتم تضمين دفاتر الشروط أن المسيتثمر سييلتزم بتسيديد

نفقة ت مينها حتى حدود الموقع .

 تقييوم الجهيية المالكيية بتحرييير الموقييع ميين كافيية العوائييق والعقبييات التييي تحييول دون تسييليمه للجهيية
المستثمرة فور تصديق عقد االستثمار وفق األصول (وعلى أن يتم تحرير هذه العوائق حتمًا فيور
تقديم العروض المتكاملة الستثمار الموقع وهذه العوائق تتمثل بما يلي:

 -1فييي حييال وجييود إشييتاالت ماقتيية فييي الموقييع تتقييدم الجهيية المالكيية بتعهييد يتضييمن التزامهييا
ب ييإخالء ه ييذه اإلش ييتاالت ف ييور تق ييديم الع ييروض الخاص يية باس ييتثمار الموق ييع (ويفضـــ إخـــ ء

اإلشغاالت قب عرض الموقع ل ستثمار السياحي).

-2دمج عقارات الموقع ( إن لزم .
-3

رفع أي إشارات عن الصحائف العقارية لعقارات الموقع (وت مين إخرام قيد عقاري بتاريخ

حديث يبين ذل .

-4تحديد حدود الموقع عقارياً بموج

نقاط مساحية وفق األصول .

-5تحديد مساحة الموقع بدقة (بموج بيان مساحي ُمصدق أصوالً .
 -6تقييديم بيييان ميين الجهيية المالكيية للموقييع /وعلييى مسيياوليتها /بعييدم وجييود أييية ذمييم مالييية مترتبيية
لجهات أخرى تاثر على اسثتمار الموقيع أو أن هيذه اليذمم قيد تميت معالجتهيا بموجي

ال .
ومصدقة أصو ً
ووثائق مرفقة ُ

كتي
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* تقيوم و ازرة السييياحة بتحديييد البرنييامج التييو)يفي المقتييرى السييتثمار الموقييع (مييع االسييتئنا

بمقتييرى

الجه ي يية المالك ي يية بحي ي ييث يتض ي ييمن كاف ي يية الفعالي ي ييات كم ي ييا ي ي ييتم تحدي ي ييد ن) ي ييام البن ي يياء (للمواق ي ييع

التي ي ي ي ي ي ي ييي تقي ي ي ي ي ي ي ييع داخي ي ي ي ي ي ي ييل المخططي ي ي ي ي ي ي ي ييات التن)يمي ي ي ي ي ي ي ي يية بمعاييي ي ي ي ي ي ي ي يره األربع ي ي ي ي ي ي ي يية األساسي ي ي ي ي ي ي ي يية

(المساحيية المبني يية – عام ييل االستثمييار (عييدد الطوابييق – الصييفة العمرانييية – ن)ييام الوجائي

وذلي ي اس ييتناداً إل ييى الم ييادتين ( 2+1م يين قي يرار المجلي ي

األعل ييى للس ييياحة رق ييم  /270/ت يياريخ

 2009/6/21والمواص ي ييفات الس ي ييياحية بم ي ييا فيه ي ييا قي ي يرار المجلي ي ي

تاريخ . 2010/2/7

األعل ي ييى للس ي ييياحة رق ي ييم 475

( 30يوماً)

/نهاية الشهر

األو من السنة/

* تقوم و ازرة السياحة /إدارة االستثمر السياحي بإعداد دراسة جيدوى اقتصيادية أوليية لكيل موقيع ييتم
علييى أساسييها إمييا الموافقيية علييى البرنييامج التييو)يفي أو تعييديل البرنييامج التييو)يفي بالتنسيييق مييع
إدارة التطوير والتسويق السياحي (وبحيث يتم تحديد مدة االستثمار بما يتوافيق ميع فتيرة اسيترداد

أر

المال .

* إحالية العناصير األربعية المعتميدة والخاصية بن)يام ضيابطة البنياء إليى الوحيدة اإلداريية المختصيية
العتمادها وفق أحكام قرار المجل

األعلى للسياحة رقم  /270/تاريخ . 2009/6/21

* تقيوم الجهيية المالكيية بتسييديد رسييم مقابييل التحسييين الييذي يحييدد ميين قبييل الوحييدة اإلدارييية المختصيية
وذل ي فييي حييال تطل ي

الموقييع تعييديل صييفة عقا ارتييه إلييى الصييفة السييياحية وأيض ياً بعييد أن يييتم

بناء على قرار المجل
اعتماد ن)ام ضابطة البناء المحدد من قبل و ازرتنا ً
 /270/آنف الذكر .

األعلى للسيياحة رقيم

( 30يوماً)

/نهاية الشهر

الثاني من السنة/

 فييي حييال تييم عييرض الموقييع لالسييتثمار ألكثيير ميين ميرة يحييق للجهيية المالكيية تعييديل دفتيير الشييروطبالتنسيق مع و ازرة السياحة (إضافة حوافز معينة لضمان نجاى اإلعالن شريطة أن تتوافق ميع

األن)مة والقوانين النافذة .

ب -مرحلة اإلع ن وفض العروض والتعاقد االستثماري :
 يتم إعداد دفاتر الشروط وفقاً لدفتر الشروط النموذجي المعتمد لدى اليوزارة ( ميع إمكانيية تعيديل
أو إضيافة بعيض الشييروط التيي ت ارهييا الجهية المالكية تناسي خصوصيية الموقييع وميدى انسييجامه
مييع الواقييع االسييتثماري السييياحي لكييل محاف)يية بمييا يتوافييق مييع المسيياحات الدقيقيية وعناصيير
ضابطة البناء والبرنامج التو)يفي ومدة االستثمار ويتم التوقيع على دفتر الشروط وفق الحاالت
التالية :
 -1في حال كان الموقع عائد للمحاف)ة يوقع الدفتر من المحاف) ويصدق من وزير السياحة.
 -2فييي حييال كييان الموقييع عائييد لوحييدة إدارييية يوقييع ميين رئييي الوحييدة اإلدارييية ويشيياهد ميين قبييل
المحاف) ويصدق من وزير السياحة .
 -3فييي حييال كييان الموقييع عائييد لجهيية عاميية غييير المحاف)يية أو الوحييدة اإلدارييية يوقييع ميين الجهيية
المالكة ويشاهد من المحاف) المختص ويصدق من وزير السياحة .
 -4في حال كان الموقع عبارة عن مبنى أثري عائد لجهة عامية يوقيع مين الجهية المالكية وياشير
من المديريية العامية لاثيار والمتياحف أو إحيدى دوائرهيا فيي المحاف)يات ويشياهد مين المحياف)
المختص ويصدق من وزير السياحة .

( 30يوماً)

/نهاية الشهر

الثالث من السنة/
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 يتم اإلعالن عن استثمار الموقع سياحياً إما بإعالن منفصل أو ضمن ملتقيات سوق االستثمار
السياحي حس

االتفاق بين الجهة المالكة وو ازرة السياحة .

( 30يوماً) /نهاية
الشهر الرابع من
السنة/

 ي ييتم شي يراء دف يياتر الش ييروط وتس ييديد ب ييدالت حج ييز المواق ييع (الت مين ييات األولي يية بموجي ي

كف يياالت

أو شيييكات مصييدقة لصـــالز وزارة الســـياحة ويييتم تقييديم العييروض الفنييية والمالييية ضييمن المييدد
المحددة باإلعالن.
 -يج ي ي

أن تكي ييون المتلفي ييات الثالثي يية التي ييي تشي ييكل العي ييرض المقي ييدم السي ييتثمار الموقي ييع متلقي يية

وموضييوعة ضييمن متلييف اربييع متلييق (وفييق ميياهو وارد ص يراحةً فييي دفتيير الشييروط الفنييية

الخاص باستثمار الموقع .

 -يج

(أربعة اشهر)
/نهاية الشهر

الثامن من السنة/

أن تكون المخططات المعمارية للعرض الفني معتمدة مين شيركة اإلدارة الفندقيية التيي

سيتاقد معها العارض في حال رسو العرض عليه.

 يتم تشكيل لجان فض العروض (لجنة عامة – لجنة فنية – لجنة اليرقم السيري وذلي بالتنسييق
مع الجهات المالكة للمواقع والجهات ذات الصلة (في حال لم تكن المحاف)ة هي الجهة المالكة

للموقييع فيجي ي

أن تض ييم اللجن يية الفني يية فق ييط عناصيير م يين المحاف) يية المعني يية كممثل ييين مخ ييولين

بالصييالحيات الالزميية وفييي حييال كييان الموقييع المعييروض مبنييى أثييري قابييل للتو)يييف يييتم إضييافة
ممثل عين المديريية العامية لاثيار والمتياحف أودوائرهيا فيي المحاف)يات وتصيدر جمييع القي اررات
ميين و ازرة السييياحة وبحيييث تتضييمن أن كافيية راسيياء اللجييان ميين و ازرة السييياحة وذل ي لضييمان

تسريع فض العروض وفق المدة المحددة .

 لدى فيض المتليف األول ( األوراق الثبوتيية مين قبيل اللجنية العامية وفيي حيال تبيين وجيودنقييص فييي هييذه األوراق عيين ميياهو محييدد فييي دفتيير الشييروط يييتم توجيييه كتييا

للعيارض -أو

العارضييين -السييتكمال الثبوتيييات الناقصيية خييالل مييدة زمنييية تحييددها اللجنيية العاميية وبمـــا
اليزيد عن اسبوع واحد كحد أقصى.

 -ل ييدى ف ييض المتل ييف الث يياني (الع ييرض الفن ييي م يين قب ييل اللجن يية الفني يية وف ييي ح ييال تب ييين أن

(شهرين)

/نهاية الشهر
العاشر من السنة/

المخططات المعمارية غير متوافقة مع دفتر الشروط والقي اررات السيياحية النافيذة ييتم توجييه

كتا

للعارض  -أو العارضين -بالمالح)ات على هذه المخططات ليتم تالفيها خالل مدة

زمنية وبما اليزيد عن ث ثة أسابيع كحد أقصى.

 تقوم اللجنة الفنية بالت كد من أن مساحات الفعاليات المقترحة في العرض الفني متوافقة ميعن)ام ضابطة البناء المعتمد في دفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار الموقع وكذل الت كيد

ميين تحق ييق النس ييبة ب ييين ع ييدد األسي يرة والك ارسييي وبم ييا يتواف ييق م ييع القي يرار الص ييادر ع يين و ازرة

السياحة بالرقم  475تاريخ . 2010/2/7
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 يييتم إعييالن النتييائج واعييداد مشييروأ عقييد االسييتثمار بالتنسيييق مييع الجهيية المالكيية للموقييع والجهيية
المسيتثمرة التيي رسييى عليهيا اسيتثمار الموقييع وذلي فييق عقيد االسيتثمار النمييوذجي المعتميد فييي
و ازرة السياحة أصيوالً (وبحيث تلتـزم جميـع األاـراا بالعقـد النمـونجي لنـا الـنكر) وييتم توقييع

ال وتوافى و ازرة السياحة بنسخة عن كاميل وثيائق العيرض الفائز(مخططيات
العقد وتصديقه أصو ً

العرض الفني -العرض المالي -دراسة الجدوى االقتصادية  -محاضر لجان فض العروض .
 يييتم تسييليم المسييتثمر النسييخة الخاصيية بييه ميين عقييد االسييتثمار المصييدق ويييتم الطل ي

/نهاية الشهر

الحادي عشر من
السنة/

منييه تقييديم

كفالة التأمينات النهائية( كفالة ُحسن التنفين) وتكون هنه الكفالة باسم الجهة المالكة للموقع
المصيدق
وبعد ورود الكفالة المذكورة يتم تسليم الموقع واعطاء أمير المباشيرة بتنفييذ بنيود العقيد ُ

ال .
أصو ً

(شهر واحد)

 مالح)ية :بعييد تسييليم الموقييع إلييى الجهيية المسيتثمرة وفييق األصييول تقييوم و ازرة السييياحة بالطلي

ميين

الجهية المالكية (فيي حييال كيان الموقيع عائييد لجهية عامية غيير و ازرة السييياحة البيدء بيإجراءات فييت

(شهر واحد)

/نهاية الشهر

الثاني عشر من
السنة/

صحيفة لعقارات الموقع في السجل الماقت.

 تقــوم الجهــة المســتثمرة بالتعاقــد مــع مكتــب دارر بةنجــاز الدراســة ويــدرر مــع النقابــة إمكانيــة تأهيـ المكتــب فــي
المواصفات السياحية (وتوافى الوزارة والجهة المالكة باسم المكتب الدارر) .

ج -مرحلة تقديم اإلضبارة التنفينية ومنز التراخيص ال زمة:
 يييتم تقييديم المخططييات المعمارييية إلييى الجهيية المالكيية التييي تحيلهييا إلييى الوحييدة اإلدارييية المختصيية
لتدقيق توافقها مع ضابطة البناء (في حال كان الموقع داخل المخطط التن)يمي ومن ثم إحالتها

إلييى و ازرة السييياحة لد ارسيية توافقهييا مييع عقييد االسييتثمار ودفتيير الشييروط والمواصييفات السييياحية (أمييا
في حال كان الموقيع خيارم المخطيط التن)يميي فتقيوم الجهية المالكية بإحالية المخططيات المعماريية

إلى و ازرة السياحة مباشرة لدراسة توافقها مع أحكيام قيرار المجلي

 1987وتعديالته .

األعليى للسيياحة رقيم /198/لعيام

المدة الزمنية ال زمة إلنجاز هنه المرحلة  6أشهر لتقديم اإلضبارة التنفينية  +شهر للدراسة مـن

(سبعة أشهر)

 /نهاية الشهر
السابع من

السنة التالية/

قب الوحدة اإلدارية

 تقوم و ازرة السياحة /إدارة االستثمار السياحي في حال كان المشروأ من سوية(4أو 5نجوم –
مديرية السياحة في المحاف)ة المعنية في حال كان المشروأ من سوية ( 3نجوم /بدراسة

المخططات المعمارية واصدار رخصة اإلشادة السياحية وفق األصول.

 بعد صدور رخصة اإلشادة السياحية يتم الت كيد على المستثمر ب ن االضبارة التنفيذية التي يقوم

اء كانت مدروسة في
بإعدادها يج أن تكون متوافقة مع اشتراطات الكود العربي السوري سو ً
سورية أو في الخارم (وفق ماهو وارد صراح ًة في دفاتر الشروط الفنية الخاصة باستثمار

(شهر واحد)

/نهاية الشهر
الثامن من

السنة التالية/

المواقع .
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 بعد صدور رخصة اإلشادة السيياحية تقيوم الجهية المالكية بإحالية اإلضيبارة التنفيذيية المتوافقية ميع
المخطط ييات المعماري يية المعتم ييدة ف ييي رخص يية اإلش ييادة الس ييياحية إل ييى الجه يية اإلداري يية المختص يية

للتنسيييق مييع نقابيية المهندسييين لتصييديقها أص يوالً تمهيييداً لميين رخصيية البنيياء (يــدرر مــع نقابــة
المهندســين إمكانيــة تحديــد مكاتــب هندســية ُمحلفــة للتــدقي والتصــدي لمخااــات المشــاريع

الســـــــــياحية بـــــــــدالً مـــــــــن وجـــــــــود لجنـــــــــة واحـــــــــدة دائمـــــــــة ونلـــــــــس بهـــــــــدا اإلســـــــــراع

في اإلنجاز).

 فيما يتعلق بالمشاريع السياحية على الساحل والتي تتضمن برامجها التو)يفية أعمال بحرييةتقوم الجهة المستثمرة بتقديم مخططيات تفصييلية لهيذه األعميال لييتم التنسييق ميع المديريية العامية

للموانئ لمن الموافقة الالزمة على تنفيذ هذه األعمال وفق األصول.

 تتقدم الجهة المستثمرة بالمخططات الالزمة للحل المروري المقتيرى (ميداخل ومخيارم المشيروأإل ييى الجه يية اإلداري يية المختص يية (المحاف) يية المختص يية أو مجلي ي

الس ييياحة للحص ييول عل ييى الموافق يية الالزم يية وبم ييا يتواف ييق م ييع األسي ي
مديريات هندسة النقل والمرور لدى الجهات اإلدارية المذكورة .

 -في حال رغبة الجهة المسيتثمرة البيدء ب عميال الت سيي

المدين يية ع يين طري ييق و ازرة

(شهر ونصا)
 /منتصا

الشهر العاشر
من السنة
التالية/

التخطيطي يية المعتم ييدة ل ييدى

قبيل صيدور رخصية البنياء تتقيدم إليى

الجهة اإلدارية المختصة عن طريق و ازرة السياحة بمخططات الت سي
هندسي معتمد ويتم من الموافقة الالزمة وفق األصول.

المصدقة مين مكتي

د -مرحلة التنفين واإلشراا :


بعييد صييدور رخصيية البنيياء وقبييل البييدء باألعمييال اإلنشييائية تتعاقييد الجهيية المسييتثمرة مييع مكتي

إشي يراف هندسي(استش يياري لإلشي يراف عل ييى تنفي ييذ المش ييروأ (وتي يوافى و ازرة الس ييياحة باس ييم ه ييذا
المكتي

وكافيية المعلومييات ووسييائل االتصييال الخاصيية بييه ويييتم ميين إذن الصي

االستشاري وبموافقة واطالأ المهند

ميين المكتي

المقيم (ويكون لصال المال وباسيم المسيتثمر ويعتبـر

المكتـب االستشـاري هوالمسـوو المباشـر عــن تـأمين السـ مة اإلنشـائية ومسـووالً عــن أي مــــــــــــدة التنفيــــــــــــن
مخالفة فـي التنفيـن عـن المخااـات المصـدقة للمشـروع ووفـ األنظمـة المعمـو بهـا لـد المحــــــــــددة لكــــــــــ
نقابـة المهندســين ( وتكييون مهميية الوحيدة اإلدارييية  -المهنيد المقيييم -اإلشيراف علييى التنفيييذ مشــروع وفــ عقــد
وفق مخططات الترخيص بالبناء وعلى التقيد بمنهام الوجائ



يعتبر المكت

ون)ام البناء .

االستثمار المصـد

أصوالً.

المصيدقة
المشرف مساوالً عن حسن تنفيذ المشيروأ وفقياً لمخططيات التيرخيص ُ

أصوالً من نقابة المهندسين .
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 يي ييتم تش ي ييكيل لجن ي يية تتب ي ييع تنفي ي ييذ المش ي ييروأ مي يين قب ي ييل الجه ي يية المالك ي يية يك ي ييون رئيس ي ييها مهندسي ي ياً
مي ي يين الجهي ي يية المالكي ي يية وتضي ي ييم في ي ييي عضي ي ييويتها ممثلي ي ييين عي ي يين و ازرة السي ي ييياحة والجهي ي ييات ذات
الصييلة وذلي فييي حييال كييان الموقييع بملكييية جهيية عاميية أخييرى ووفييق ايلييية المعتمييدة فييي و ازرة
السييياحة (تكييون مهميية هييذه اللجنيية اإلش يراف علييى ُحسيين تنفيييذ المشييروأ وفييق عقييد االسييتثمار
ياء علييى ايلييية الخاصيية بمهييام عمييل
المصييدق ومخططييات رخصيية اإلشييادة السييياحية وذلي بني ً
لجان اإلشراف والمعتمدة في و ازرة السياحة أصوالً .
 تق ييوم و ازرة الس ييياحة بالتوس ييط ل ييدى الجه ييات ذات الص ييلة لتي ي مين البن ييى التحتي يية الض ييروريةالالزمة خالل مرحلة التنفيذ /الكهربياء الماقتية -الميياه( /وتكـون كلفـة تـأمين وايصـا هـنه
البنى إلى الموقع على نفقة المستثمر).
 تقييوم الجهيية المسييتثمرة أثنيياء فت يرة التنفيييذ بإعييداد الد ارسييات المطلوبيية لتحديييد الطاقيية الالزمييةللبنى التحتية الدائمة للمشروأ وتقديمها إلى و ازرة السياحة التي تقيوم بالتوسيط ليدى الجهيات
المعني ي ي ي ي ي ي يية لتي ي ي ي ي ي ي ي مين ه ي ي ي ي ي ي ييذه البن ي ي ي ي ي ي ييى وف ي ي ي ي ي ي ييق الطاق ي ي ي ي ي ي يية المطلوب ي ي ي ي ي ي يية وبم ي ي ي ي ي ي ييا يتناسي ي ي ي ي ي ي ي
م ييع فعالي ييات المش ييروأ (وتكـــون كلفــــة تـــأمين وايصـــا هـــنه البنــــى إلـــى الموقـــع علــــى
نفقة المستثمر).
 فيي حييال )هيور مكتشييفات أثرييية فيي الموقييع أثنياء التنفيييذ يييتم العميل وفييق مياتم اعتميياده فيييمحضر إجتماأ جلسة المجل األعلى للسياحة رقم  153تاريخ  2005/3/ 30بخصوص
االتفي يياق المعتمي ييد كإطي ييار عمي ييل بي ييين و ازرتي ييي السي ييياحة والثقافي يية ( المديريي يية العامي يية لاثي ييار
والمتاحف حول النتائج المحتملة للتنقي األثري في المواقع المعدة لالستثمار السياحي.
 يمك ي ي ي يين للجه ي ي ي يية المس ي ي ي ييتثمرة ف ي ي ي ييي ح ي ي ي ييال رغبته ي ي ي ييا الحص ي ي ي ييول عل ي ي ي ييى تموي ي ي ي ييل مصي ي ي ي يرفيإلنج ي ي ي يياز المش ي ي ي ييروأ االس ي ي ي ييتفادة م ي ي ي يين ق ي ي ي ييرار المجلي ي ي ي ي األعل ي ي ي ييى للس ي ي ي ييياحة رقــــــــــم 321
تاريخ  2010/10/19الخاص بذل ويتم التوسط من قبيل و ازرة السيياحة ليدى المصيارف
المختصة للحصول على القرض الالزم.







تقوم الجهة المستثمرة بالتعاقد مع مقاول وفق ن)ام و ازرة اإلسكان والتعمير بتصنيف المقاولين
وتوافى و ازرة السياحة والمحاف)ة المعنية ومديرية السياحة بنسخة عن العقد.

تقي ي ييوم لجي ي ييان التي ي ييرخيص السي ي ييياحي في ي ييي المحاف)ي ي ييات وعي ي يين طريي ي ييق راسي ي يياء هي ي ييذه اللجي ي ييان
( مييدراء السييياحة فييي المحاف)ييات بعقييد اجتماعييات دورييية مييع ممثلييي الجهييات العاميية المالكيية
للمواقييع المتعاقييد عليهييا والسييادة مسييتثمري هييذه المواقييع يييتم خالليه د ارسيية العوائييق (إن وجييدت
التي من ش نها ت خير تنفيذ هذه المشياريع وفيق الميدد العقديية سيواء فيميا يتعليق بتسيليم الموقيع
أو خييالل فت يرة التنفيييذ وتحديييد الجهييات العاميية المعنييية بمعالجيية هييذه العوائييق والتنسيييق معهييا
لمعالجة هيذه العوائيق وفيي حيال ليزم األمير ييتم إحالية المواضييع العالقية إليى اللجيان السيياحية
(التي يرأسها السيد المحاف) في المحاف)ة المعنية إلصدار القي اررات الالزمية وفيق صيالحيات
عمل هذه اللجان لمعاجة العوائق من قبل الجهات المعنية.
م حظة  :في حال اقتضت الحاجية السيماى بإضيافة مسياحات أو طوابيق إضيافية بعيد موافقية
ياء عل ييى طلي ي الجه يية المس ييتثمرة (ف ييي ض ييوء قي يرار المجلي ي األعل ييى
الجه ييات ذات الص ييلة بن ي ً
للسياحة رقم  /303/تاريخ  2010/9/7يتم في هيذه الحالية تسيديد رسيم مقابيل التحسيين مين
قبل الجهة المستثمرة ووفق مايتم تحديده من قبل الجهة اإلدارية المختصة.
تقوم الوحدة اإلدارية بكشف كل  /3/أشهر على المشروأ للت كد من توافق األعمال المنفذة مع
ضابطة البناء ومنهام الوجائ المعتمد.

المـــدة الزمنيـــة ال زمـــة لهـــنه المرحلـــة محـــددة وفـــ دفـــاتر الشـــروا الخاصـــة باســـتثمار المواقـــع وعقـــود اســـتثمارها

( مدة التنفين المحددة لك مشروع ).
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هـ  -مرحلة البدء باالستثمار:
 قبل نهاية تنفيذ المشروأ ووضيعه باالسيتثمار تيتم مطالبية المسيتثمر بتقيديم كفالية الت مينيات
النهائيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية وفي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييق مي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو محي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدد في ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي عقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد االس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييتثمار

(  %2.5من كامل مجموأ القيمة النقدية لبدالت االستثمار التقديرية الميذكورة فيي العيرض
المالي المقدم من المستثمر .

 بعد إنجاز المشروأ مفتاى باليد يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:

 التنس يييق ب ييين مديري يية الس ييياحة المختص يية ومديري يية المنش ييآت الس ييياحية لم يين الت هي ييلالسياحي والتصنيف والترخيص السياحي وفق ايلية المعتمدة في و ازرتنا أصوالً .

 تق ييوم مديري يية المش يياريع الس ييياحية بمواف يياة مديري يية أم ييال ال ييو ازرة بنس ييخة ع يين إض ييبارةالمشروأ (في حال كان الموقع بملكيية و ازرة السيياحة متضيمن ًة العيرض الميالي المقيدم

م يين المس ييتثمر ود ارس يية الج ييدوى االقتص ييادية للمش ييروأ م ييع كام ييل الوث ييائق والثبوتي ييات
الالزمة لقيام مديرية أمال الو ازرة بمتابعة موضيوأ تسيديد بيدالت االسيتثمار المسيتحقة

على المستثمر .

مدة االستثمار

المحددة في عقد
االستثمار

 توافى و ازرة المالية بنسخة عن استمارة الت هيل السياحي بعد صدورها لمتابعية موضيوأتحصيل الضرائ

المالية بعد األخذ بعين االعتبار مدة اإلعفاءات الضريبية الممنوحة

وفق الق اررات السياحية النافذة أصوالً .

 تُض ي ي يياف ت مين ي ي ييات نهائي ي ي يية إض ي ي ييافية  % 2.5م ي ي يين كام ي ي ييل مجم ي ي ييوأ ب ي ي ييدالت االس ي ي ييتثمار
اإلجمالي يية المتوقع يية و الم ييذكورة ف ييي د ارس يية الج ييدوى االقتص ييادية المقدم يية م يين المس ييتثمر

فييي عرض ييه الم ييالي قب ييل بداي يية الس يينة الخامسيية بالنس ييبة لنهاي يية االس ييتثمار بحي ييث تص ييب

الت مينات النهائية  % 5من مجموأ بدالت االستثمار اإلجمالية آنفة الذكر طيلة السنوات

الخم

األخيرة .

المادة  -2يبلغ هنا القرار من يلزم لتنفينه ويلغى العم بما يخالفه.

وزير السـياحة
الدكتور المهندر سعد اهلل لغه القلعة

نسخة إلى :
 م.السيد الوزير. م.السيد معاون الوزير . م.مدير إدارة االستثمار السياحي. مديريات السياحة في المحاف)ات . المديريات المركزية . دائرة المشاريع السياحية (م.يمان -م.وليد . المتايعة. -الديوان .
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