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 رئيس اجمللس األعلى للسياحة  _رئيس مجلس الوزراء 

  1972/ لعام 41بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم /

 2011/ لعام 146رقم / وعلى احكام املرسوم

  25/8/2011/ تاريخ  348 / رقم اجمللس األعلى للسياحة  قراروعلى 

 20/11/2011/ تاريخ  176لس األعلى للسياحة يي للست  /وعلى ما أقره اجمل

 يقرر ما يلي :

 كما يلي : 2009/ لعام 271يعدل القرار رقم / -1املادة 

رخصة اإلشادة السياحية للقسمني االستثماري والتنظيمي  السياحةمتنح وزارة  .1

بإشادة مجمع سياحي  برغبت للمجمع السياحي وذلك عند تقدم صاحب العالقة 

 يضم القسمني على أن يريق باإلضبارة املقدمة :

  وتوزع املقاسم  يواالستثمارمخطط موقع عام يحدد يي  القسمني التنظيمي

راحل تنفيذ املشروع بقسمي  التنظيمي يي القسم التنظيمي مع بيان م

 واالستثماري .

  الزمنية الالزمة  واملددبرنامج زمني تفصيلي يتضمن مراحل تنفيذ املشروع

للتنفيذ بشرط تنفيذ القسم االستثماري قبل تنفيذ القسم التنظيمي لكل 

 .مرحلة من مراحل  

 بناء   االتلتزم الوحدات اإلدارية بعدم منح رخص البناء ييما يتعلق بالقسم التنظيمي  .2

قيام  متضمنا  ات التابعة لها يي احملايظات يعلى كتاب من وزارة السياحة أو املدير

ويي  ، املترتبة علي  واملتعلقة مبراحل القسم االستثماري بااللتزامات بالوياءاملستثمر 

ر بتنفيذ أي لزء من القسم التنظيمي دون االلتزام بذلك يعتبر حال قيام املستثم

اجلزء املنفذ مخالفة وتكلف الوحدات االدارية اخملتصة بإزالتها بناء على كتاب من وزارة 

 السياحة يفيد بذلك .

ال متنح وزارة السياحة كتاب الى الوحدة اإلدارية مبنح رخصة بناء لكل مرحلة اال بعد  .3

 التي تسبقها .انتهاء املرحلة 

 

 



 

 

اإلشادة السياحية بناء على كتاب من  رخصة املقاسم املرخصة ويق بإيرازيسمح  .4

لها يي احملايظات وذلك يور االنتهاء من أعمال وزارة السياحة أو املديريات التابعة 

 الهيكل لهذه املقاسم واملرايق العامة الكاملة للقسم التنظيمي .

 التنظيمي قبل املباشرة بإشادتها شريطة ما يلي :يسمح ببيع املقاسم بالقسم  .5

وضع إشارة رهن لصالح وزارة السياحة على كل مقسم من مقاسم القسم -أ

حلقوق املكتتبني على وحدات  ذلك ضمانا  التنظيمي أو على كامل القسم التنظيمي و

من املبيت ولتنفيذ املرايق العامة ضمن هذا القسم وترقن االشارة بناء  على كتاب 

املبيت ويعفى  وحداتوزارة السياحة بعد تأمني سائر املرايق العامة وتنفيذ كامل 

 وضع االشارة وترقينها من أي رسم .

قبل وزارة السياحة من خالل  نلوحدات أو االكتتاب متوثيق لميع عقود شراء هذه ا -ب

 للمكتتبني . وتوثيق وتسجيل هذه العقود ضمانا   يتح سجل لديها لتنظيم

 

حكما  مبا يتوايق مع معدال   1987/ لعام 198سياحة رقم /يعتبر قرار اجمللس االعلى لل -2املادة 

 ما ورد اعاله وتلغى كاية القرارات اخملالفة ل  .

 

 يلزم لتنفيذه . يبلغ من وهذا القرار  ينشر -3املادة 

 

 م 24/11/2011  لـ دمشق هـ  املوايق  1432ذي احلجة / /  28
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