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قـرار رقـم /398 /
وزير السياحة

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  /41/لعام 1972

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /198/لعام 1961
وعلى أحكام المرسوم رقم  /152/لعام 1992

وعلى ىىى أحكى ىىام ق ى ىرار الميلى ىىق ا/على ىىى للسى ىىياح رقى ىىم  /186/لعى ىىام  1985وتعليمات ى ى
التنفيذي ذات الرقم  /8/لعام . 1986

وعلى القرار رقم  /201/لعام  1992الخاص بالمواصفات الفني للفنادق والمبيت .
وعلى القرار رقم  /387/لعام  1992الخاص بالتيهيزات والخدمات في الفنادق .
يـقـرر مـا يـلـي :

المادة  -1تعدل المادة  /3/من القرار رقم  /387/تاريخ  1992/6/24لتصبح على

الشكل التالي :

( يحىىدد مسىىتوت التصىىنيا للفنىىادق ومنشىىات المبيىىت المشىىمول ب حكىىام الق ىرار

رق ىىم /387/لع ىىام  1992بع ىىد حيازته ىىا عل ىىى الش ىىرول ايلزاميىى الفنيىى الى ىواردة ف ىىي

القى ىرار رق ىىم  /201/لع ىىام  1992وك ىىذلش الش ىىرول ايلزاميى ى للتيهيى ىزات والخ ىىدمات
الواردة في اليدول الملحق بالقرار .

آ -الفنادق :

مستوى التصنيف

الحد األدنى للعالمات
240

أربع نيوم

200

ثالث نيوم

125

نيمتان

60

خمق نيوم

150

نيم فئ /آ/

50

نيم فئ /ب/

40

ب -الموتيالت :
مستوى التصنيف

الحد األدنى للعامات
85

الدري ا/ولى

50

الدري الثاني

40

الدري الممتازة

ج -النزل :
مستوى التصنيف

الحد األدنى للعالمات
80

الدري الثاني

50

الدري الثالث

45

الدري ا/ولى

د -الدور المفروشة :
مستوى التصنيف

الحد األدنى للعالمات
75

الدري ا/ولى

55

الدري الثاني

45

الدري الممتازة

هى – تضاا للمنش ة العالمات المقررة للشرول والتيهيزات والخىدمات لمسىتويات أعلىى
من مستوت تصنيا المنش ة في حال توايدها ويتم احتسابها مع الميموع العام .

و -تضاا للمنش ة أيضاً في الت هيل والتصنيا ما بين  /10-5/عالمات عند ت مين
خىىدمات أو تيهيىزات يضىىافي ميىىر المنصىىوص عنهىىا فىىي القىرار تىىوفر ال ارحى والرفاهيى

للنزيل .

المادة  -2تلغى ا/حكام المخالف .
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المادة  -3ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 1993/8/11

وزيـر السياحـة

محمد أمين أبو الشامات
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