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 قرارات المجلس األعلى للسياحة

 
 2002قرارات المجلس األعلى للسياحة لعام 

 
 : 2002/  9/  4/بتاريخ  14القرار رقم /

 : تشكل لجنة تنفيذية للسياحة برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من السادة -1
 معاوني وزير السياحة -
 معاون وزير المالية  -

 معاون وزير النقل  -

 ة معاون وزير الثقاف -

 معاون وزير االقتصاد والتجارة الخارجية  -

 معاون وزيراإلعالم  -

 معاون وزيرالمواصالت  -

 معاون وزيراإلدارة المحلية   -
 معاون وزير شؤون المغتربين    -

 المحافظ المختص في الموضوع المعروض على اللجنة  -

 رئيس مجلس مدينة مركز المحافظة المختص  -

 ية السوريةالمدير العام لمؤسسة الطيران العرب -

 المدير العام لآلثار والمتاحف  -

 مدير الجمارك العامة  -

 مدير إدارة الهجرة والجوازات  -

مهمةةةة اللجنةةةة ع متابعةةةة اإلجةةةراةات التنفيذيةةةة لقةةةرارات المجلةةةس اوعلةةةى للسةةةياحة ووضةةةعها موضةةة  التطبيةةة  وتنفيةةةذ  -2
 السياسات واإلجراةات الالزمة لتطوير السياحة.
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المةةةدعوين لكةةةل اجتمةةةاع مةةةن اجتماعةةةات اللجنةةةة وذلةةةك حسةةة  االختصةةةاص وبمةةةا ينسةةةجم مةةة  يحةةةدد وزيةةةر السةةةياحة -3
 المواضي  المعروضة في جدول اجتماع اللجنة 

 
 : 2002/  9/  4/بتاريخ  15القرار رقم /

 تشكل لجنة سياحية في كل محافظة من محافظات القطر برئاسة المحافظ وعضوية كل من السادة ع  -1
 المحافظة  رئيس مجلس مدينة مركز -
 عضو المكت  التنفيذي المختص في المحافظة  -

-   ً  مدير السياحة في المحافظة مقررَا

 مدير المالية  -

 مدير الثقافة  -

 مدير االقتصاد والتجارة الخارجية  -

 مدير اآلثار والمتاحف  -

 مدير اووقاف  -

 مدير مؤسسة الطيران العربية السورية -

 مدير الجمارك  -

 مدير الهجرة والجوازات   -

 ير الخدمات الفنية مد -

 رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة إن وجدت  -

 ممثلين عن الجمعيات التي تهتم بالسياحة  -

 شخصيات ذات فاعلية على الصعيد السياحة والثقافة والفكر  -

 مهمة اللجنة ع -2
وثريةةةة اإلسةةةهام فةةةي إعةةةداد الخارطةةةة االسةةةتثمارية السةةةياحية فةةةي المحافظةةةة وتقةةةديم المقترحةةةات  لتوظيةةةف المواقةةة  ا

والتراثيةة سةياحيا  وتطةةوير المحافظةة سةةياحيا  وتشةجي  االسةةتثمار السةياحي فيهةةا إضةافة للتةةرويظ السةياحي للمحافظةةة 
كما تعنى بتفيذ القرارات الصادرة عةن اللجنةة التنفيذيةة للسةياحة وكةذلك القةرارات الصةادرة عةن السةيد وزيةر السةياحة 

 والخاصة بعملها 
 ة للسياحة قرارات تشكيل اللجان السياحية في المحافظات .يصدر رئيس اللجنة التنفيذي -3
 تعمل اللجنة بإشراف السيد وزير السياحة وتخض  محاضر اجتماعاتها وقراراتها لتصديقه عليها . -4

 
 : 2002/ 9/  4/بتاريخ  16القرار رقم /

يمةة وتةرتبط باللجنةة السةياحية فةي تشكل لجان سياحية فرعيةة فةي المواقة  اوثريةة لو السةياحية الهامةة لو المةدن القد -1
المحافظة ويرلسها رئيس مجلس المدينة في حال كون الموق  مرتبطا  بمدينة لما في حال كان الموق  غيرمةرتبط بمدينةة 

 فتكون برئاسة مدير السياحة في المحافظة وتضم في عضويتها ع
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 شكل منطقة سياحية متكاملة جغرافيا  رؤساة الوحدات اإلدارية المحيطة بالموق  والتي يتم تحديدها بحيث ت -
 ممثلي الخدمات الفنية  -

 مندوبي الجهات العامة المبينة في اللجنة السياحية بالمحافظة . -

 الفعاليات في الوحدات اإلدارية المحيطة بالموق  . -

 مهمة هذه اللجان ع -2
ترحةةات الالزمةةة إلةةى اللجنةةة السةةياحية فةةي االهتمةةام بتطةةوير الموقةة  اوثةةري لو السةةياحي المةةرتبط بهةةا سةةياحيا  ورفةة  المق

 المحافظة بشأنها .
ترفةة  هةةذه اللجةةان نتةةائظ لعمالهةةا ومحاضةةر اجتماعاتهةةا إلةةى اللجنةةة السةةياحية فةةي المحافظةةة التةةي ترفقهةةا بمحضةةر -3

عطاة الرلي بشأنها .  اجتماعها المرفوع إلى السيد وزير السياحة للتصدي  عليها وا 
 حية في المحافظة قرارات تشكيل اللجان الفرعية في المحافظة .يصدر رئيس اللجنة السيا -4

  
 : 4/9/2002/بتاريخ 17القرار رقم /

 تشكل لجنة للترخيص السياحي في كل محافظة برئاسة مدير السياحة وعضوية مندوبين عنع  -1
 مديرية السياحة في المحافظة  -
 الوحدة اإلدارية المختصة  -

 الخدمات الفنية  -

 السجل العقاري  -

 نقابة المهندسين  -

 مهمة اللجنة ع -2
 التنسي  بين كافة الجهات المانحة لألورا  الثبوتية والتراخيص المؤدية إلصدار الترخيص السياحي النهائي .

 يصدر رئيس اللجنة السياحية في كل محافظة قرار تشكيل اللجنة . -3

 

 : 2002/  9/  4/ بتاريخ   18القرار رقم / 
إلشراف على مشاري  االستثمار السياحي كافة والتي تعةود لجهةات الدولةة والقطةاع العةام تقوم وزارة السياحة با -1

والمؤسسات العامة جميعها وكذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حةال رغبتهةا باالسةتثمار السةياحي 
 ومالكها .

عتمةةد دفةةاتر الشةةروط العامةةة تعمةةم لسةةس وضةةوابط االستثمارالسةةياحي الموضةةوعة مةةن قبةةل وزارة السةةياحة كمةةا ت -2
 ودفاتر شروط المواق  التاريخية واوثريةالمعدة من قبلها وتعمم على جمي  الجهات المعنية .

علةةى جميةة  مشةةاري  االسةةتثمار السةةياحي  -2–تطبةة  اوسةةس والضةةوابط ودفةةاتر الشةةروط المةةذكورة فةةي المةةادة  -3
 . العائدة للجهات المذكورة في المادة اوولى من هذا القرار

تقوم وزارة السياحة  بتوقية  دفةاتر الشةروط واإلعةالن بشةكل مشةترك مة  الجهةة المالكةة لألراضةي لو العقةارات  -4
 من هذا القرار . -1–المعدة لالستثمار السياحي موضوع المادة 
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رسيييس  –السييير رسيييس مجلييس اليي  را  بعةةد توقيةة  العقةةد يؤشةةره السةةيد وزيةةر السةةياحة تمهيةةدا  لتصةةديقه مةةن  -5
 األعلى للسياحة .المجلس 

وتعليماتةةةه التنفيذيةةةة  1985  لعةةةام 186تخضةةة  جميةةة  المشةةةاري  السةةةياحية دون اسةةةتثناة وحكةةةام القةةةرار   -ل -6
 وتعديالته .

تخضةة  جميةة  الفعاليةةات التجاريةةة المرافقةةة للمشةةاري  السةةياحية وحكةةام القةةوانين واونظمةةة النافةةذة والمتعلقةةة  -   
 بالفعاليات التجارية .

 
 : 2002/  9/ 4/ بتاريخ 19رقم / القرار 

تعود ملكيتها لجهات القطاع العام في الدولة والمؤسسات العامة وكذلك  تطبق أحكام هذا القرار على األراضي التي-1
 المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حال رغبتها باستثمار هذه اوراضي سياحيا  .

 ة في القطر كما يلي :تحرر م اقع المشاريع التنم ية السياحي -2
 مشاري  المنتجعات والقرى السياحية  في الجبال الساحلية  . -ل

مشةةاري  المنتجعةةات والقةةرى السةةياحية التةةي تشةةاد فةةي الجبةةال الداخليةةة لو قةةر  مصةةادر  - 
 المياه المعدنية والبحيرات والمسطحات المائية .

 .المشاري  المقامة في البادية لو مناط  اورياف في المحافظات  -ت

وبمشاركة الجهة المالكة لهذه المشةاري  بهةدف التوصةل إلةى  تف ض   ارة السياحة بالتفا ض المباشر مع العارض-3
شروط استثمار مقبولة ويعد توقي  العقد من قبل الجهة المالكة يقوم السيد وزير السةياحة بتأشةير العقةد تمهيةدا  لتصةديقه 

 . من قبل 
 عاله للشر ط التالية :تخضع إقامة المشاريع المذك رة أ-4

  -2–انطبا  تعاريف ومدلوالت المشروع المقدم على شروط المشاري  التنموية المبينة في المادة  -1
 تقديم العارض )المستثمر ( في عرضه تعهدا  بالتزامه بالشروط اآلتية ع -2

 كيا  .  لربعين مليون دوالرا  لمري40التقل كلفة المشروع اإلجمالية دون قيمة اورض عن   -1
مةن مجمةوع العمةال ولن يكةون  %95تحقي  نسبة عمالة وطنية لثناة التنفيذ ولثناة التشغيل ما نسةبته -2

 عدد العمال لثناة التشغيل لعلى من حد لدنى يحدد بقرار من السيد وزير السياحة.
م بةإدارة المنشةأة تقديم عقد موث  م  شركة إدارة فندقية تراف  الدراسة والتصميم والتنفيذ للمشروع وتقةو -3
. 
تقديم عقد موث  م  شركة ترويظ دولية تعمل تحةت إشةراف وزارة السةياحة ويخصةص المسةتثمر لهةذه -4

 من كلفة المشروع  %1الشركة ميزانية تعادل 

 إنجاز التنفيذ م  الدراسات خالل لرب  سنوات من تاريخ منحه الترخيص .-5

  كم .80  البعيدة عن المراكز السكانية مسافة    للمشاري %50تأمين السكن العمالي بنسبة  -6

االلتزام بنسبة إشغال فندقي عبر التعاقد م  شركة سياحية عالمية لتصدير السواح بنسبة التقل عةن  -7
   من المالةة العظمى وذلك بعد السنة الثانية للتشغيل . 60%
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 ضمان التمويل الالزم وعلى مسؤولية المستثمر .-8

 حالة اآللية المرتبطة بالملكية المقيدة والمعتمدة من فبل المجلس اوعلى للسياحة .وتطب  في هذه ال
 -مةدن تاريخيةة لو لثريةة   –حصةون –واوثرية بنوعيها ) قالع  تعتبر المشاريع السياحية للمباني التاريخية -5

ي  التنمويةة مغاور ( من ضةمن المشةار  –كهوف  –حمامات  –خانات  –مبان تاريخية لو لثرية  -مدرجات  
 التي تطب  عليها معاملة المشاري  التنموية ضمن اوسس والشروط التالية ع

تفوض وزارة السياحة ) بالنسبة للمشاري  التاريخية واوثرية ذات التدف  النقدي الكبير ( يالتفاوض م  -آ
 ثار والمتاحف .الجهة العارضة عبر لجنة مشتركة تضم الوزارة والجهة المالكة والمديرية العامة لآل

تخض  المشاري  التاريخية واوثرية العاديةة ذات الكلفةة القليلةة إلةى دفتةر شةروط عامةة ودفتةر شةروط - 
المواقةةة  اوثريةةةة المعةةةد مةةةن قبةةةل وزارة السةةةياحة والمديريةةةة العامةةةة لآلثةةةار والمتةةةاحف ويةةةتم اإلعةةةالن عنهةةةا 

 لصوال .

اذا  رسييس المجليس األعليى للسيياحة –لي  را  السيير رسييس اوفي كال الحالتين يصةد  العقةد مةن قبةل 
 تحق  اآلتي ع

انطبا  تعاريف ومدلوالت المشروع المقدم على شروط المشةاري  التاريخيةة واوثريةة المبينةة فةي  -1
  -4–المادة 

 تقديم العارض )المستثمر ( في عرضه تعهدا  بالتزامه بالشروط اآلتية ع -2

سةةبة للمشةةاري  التاريخيةةة ذات الكثافةةة الماليةةة التقةةل كلفةةة المتةةر المربةة  الطةةابقي عةةن بالن -1
بالنسةةةةةةةةبة  2  دوالر لمريكةةةةةةةةي  م2500و 2  دوالر لمريكةةةةةةةةي   م5000العاليةةةةةةةةة عةةةةةةةةن  

للمشةةاري  التاريخيةةة الصةةغيرة والمتوسةةطة ككلفةةة إنفةةا  دون النظةةر لقيمةةة ملكيةةة المبنةةى 
 التاريخي .

مةةن مجمةةوع العمةةال  %95تحقيةة  نسةةبة عمالةةة وطنيةةة لثنةةاة التنفيةةذ والتشةةغيل مانسةةبته  -2
ولن يكون عدد العمال في فترة التشغيل لعلى من حد لدنى يحدد بقرار من السيد وزيةر 

 السياحة .

لن يحةةافظ علةةى المبنةةى اوثةةري وفةة  تعليمةةات المديريةةة العامةةة لآلثةةار بالنسةةبة للتةةرميم  -3
ة والتجديد والفرش بما يحق  خدمات ومواصفات عاليةة المسةتوى للوصةول لمنشةأة فندقية

 فاخرة توازي القيمة اوثرية والتاريخية للمبنى .

تقةةديم عقةةد موثةة  مةة  شةةركة إدارة فندقيةةة ترافةة  الدراسةةة والتصةةميم والتنفيةةذ وتقةةوم بةةإدارة  -4
 المنشأة .

تقديم عقةد موثة  مة  شةركة تةرويظ دوليةة تعمةل تحةت إشةراف وزارة السةياحة ويخصةص  -5
 المشروع.من كلفة  %1المستثمر لهذه الشركة ميزانية تعادل 

 مدة التنفيذ والدراسات ثالث سنوات من تاريخ منحه الترخيص . -6

تقةةديم عقةةد موثةة  مةة  شةةركة سةةياحية عالميةةة لتصةةدير السةةواح وضةةمان نسةةبة إشةةغال ال  -7
   وذلك بعد السنة الثانية للتشغيل . %60تقل عن  
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 ضمان التمويل الخارجي الالزم وعلى مسؤولية المستثمر.  -8

لتاريخي واقعا  ضمن لرض تسمح ببناة كتل إضافية يتم مراعاة وفي حال كون المبنى ا -9
 النسيظ العمراني والشكل المعماري التاريخي في اوبنية المضافة .

مةةن الكلفةةة اإلجماليةةة للمشةةروع لتةةدري  كةةوادر متخصصةةة  %1تخصةةيص مبلةة   -10
 بإدارة المواق  اوثرية والتاريخية .

يةدة وال الدائمةة نظةرا  لعةدم إمكانيةة التملةك للمبةاني وال يطب  في هذه الحالةة مبةدل الملكيةة المق
 اوثرية المملوكة من قبل الجهات العامة .

اإلعةةالن والتنةةافس بةةين العارضةةين وتشةةميلها بالقةةةرار تبقييى المشيياريع السييياحية  الفنرقييية الكبييرب خاضييعة لمبييرأ  -6
لقةةةوانين النافةةةذة فيمةةةا يخةةةص الفعاليةةةات التجاريةةةة وتعديالتةةةه وتعليماتةةةه التنفيذيةةةة وتطبيةةة  اونظمةةةة وا 1985  لعةةةام 186/

 المرافقة .

 
 : 2002/  9/  4/ بتاريخ   20القرار رقم /

يسمح للمستثمرين العةر  واوجانة  بتملةك واسةتئجار اوراضةي والعقةارات الالزمةة إلقامةة مشةاريعهم السةياحية  -1
غايات المشروع والحاجة الفعلية له  عليها لو توسيعها في حدود المساحة ومدة اإليجار التي تقدر على ضوة

كما يسمح بتجاوز سقف الملكية المحدد فةي القةوانين واونظمةة النافةذة بنةاة  علةى اقتةراح الجهةة المعنيةة خالفةا  
 وي نص نافذ .

 يفوض السيد وزير السياحة بإصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار . -2
 

 : 2002/  9/  4/ بتاريخ   21القرار رقم /
وجهةةات القطةةاع العةةام والمؤسسةةات العامةةة  تحييرر غيييش  أشييكاث ارسييتيمار السييياحي لدمييالد العاسييرة للر ليية -1

 وفقا  لما يلي ع 

عوتةةةةتم بطريقةةةةة المشةةةةاركة بةةةةين الجهةةةةة مالكةةةةة اورض  االسةةةةتثمار بطريقةةةةة تأسةةةةيس شةةةةركة مشةةةةتركة -ل
بقيمةةة اورض التةةي يةةتم والمسةةتثمر وتتمثةةل مسةةاهمة الجهةةة المالكةةة لةةألرض برلسةةمال هةةذه الشةةركة 

تحديدها بناة  على الجدوى االقتصادية وحس  الموق  واوهميةة وبحيةث تبقةى حصةة الجهةة المالكةة 
 لألرض في رلس مال الشركة ثابتة التتغير مهما بلغت التكاليف االستثمارية اإلجمالية للمشروع .

ل بةةدل اسةةتثمار سةةنوي ثابةةت مقابةة   سةةنة25ولمةةدة زمنيةةة محةةدودة بةةة  B.O.Tاالسةةتثمار بطريقةةة ال  - 
لمدة الخمس سنوات اوولى ثم يعدل كل عشر سنوات ويقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بتمويل 
تكةةاليف بنةةاة الفعاليةةات المتفةة  عليهةةا )المشةةروع ( والتةةي تعةةود ملكيتهةةا مةة  اورض بعةةد انتهةةاة مةةدة 

 بنفس مستوى تصنيفها . االستثمار إلى الجهة المالكة وبوض  فني جيد وصالحة لالستثمار

  99  سةةنة والتتجةةاوز  25الإليجةةار لمةةدة زمنيةةة التقةةل عةةن   B.O.Tنظةةام االسةةتثمار بطريقةةة ال  -ت
سنة بالنسبة ومالك الدولة في مناط  التنمية السياحية مقابل بدل إيجار سنوي يعاد النظةر بةه كةل 

ةعاليات المتفةةةة  عليهةةةا ) خمةةةس سةةةنوات وبحيةةةث يقةةةوم المةةةةستثمر وعلةةةى نفقتةةةه الخاصةةةة بتمةةةةويل الفةةة
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المشةةةروع ( والتةةةي تعةةةود ملكيتهةةةا فةةةي نهايةةةة مةةةدة عقةةةد االسةةةتثمار ) االيجةةةار ( إلةةةى الجهةةةة المالكةةةة 
 وبوض  فني جيد وصالحة لالستثمار بنفس مستوى تصنيفها .

السةةةياحي مةةةن قبةةةل الجهةةةات العامةةةة المالكةةةة والتةةةي تسةةةمح لنظمتهةةةا  بيةةة  اورض بغةةةرض االسةةةتثمار -د 
 ملية البي  هذه وبسعر تشجيعي بهدف االستثمار السياحي .الخاصة بع

 
والمتعلة   2002 9 5  تاريخ 164وتعليماته التنفيذية رقم   2002 9 4 / تاريخ20تطبق أحكام القرار رقم / -2

 بالملكية المقيدة على الفقرتين  ل  و د  لعاله

فةةي حةةال رغبةةة لي منهةةا باالسةةتثمار والنقابةةات المهنيةةة  تسييرأ أحكييام هييذا القييرار علييى المنيملييت الشييعبية -3
 السياحي ومالكها .

  
 : 2002/  9/  4/ بتاريخ   22القرار رقم / 

تحدث في القطر العربي السوري مناط  حرة سياحية تةرتبط بةوزارة السةياحة تهةدف إلةى تطةوير الصةناعة السةياحية  -1
 جال عالميا . وجذ  المستثمرين ورؤوس اوموال ومواكبة التطور الحاصل في هذا الم

رسيييس  –السييير رسيييس مجلييس اليي  را  يةةتم وضةة  نظةةام هةةذه المنةةاط  ولسةةس إنشةةائها وتحديةةد لماكنهةةا بقةةرار مةةن -2
 بناة  على اقتراح من السيد وزير السياحة . المجلس األعلى للسياحة

 
 : 2002/  9/  4/ بتاريخ  23القرار رقم / 

بالتفةاوض مة  شةركة قطةر الوطنيةة للفنةاد  بخصةوص  باالشةتراك مة  محافظةة دمشة  تف ض   ارة السيياحة -1
 برامكة وفقا  للمبادئ التالية ع –  تنظيم غر  الحجاز 47إقامة مشروع المحافظة على العقار رقم  

 وتعليماته التنفيذية وتعديالته . 1985  لعام 186خضوع الفعاليات السياحية لمضمون القرار   -ل
 والقوانين المعمول بها في القطر . خضوع الفعاليات غير السياحية لألنظمة -ب

في حال عدم التوصل إلى اتفا  وفقا  للفقرتين ل و  لعاله يتم إعادة اإلعالن عن المشةروع مجةددا   -ت
رقةم  رسييس المجليس األعليى للسيياحة –السيير رسييس مجليس الي  را  وفقا  للمبدلين لعاله ولقةرار 

 . 2002 9 4  تاريخ 20 

وزارة  –وزارة اإلسةةكان والمرافةة   –وزارة اإلدارة المحليةةة  –نع وزارة السةةياحة تشةةكل لجنةةة تضةةم ممثلةةين عةة -أ -2
 جمعية لصدقاة دمش  . –محافظة دمش   –وزارة الثقافة  –البيئة 

 مهمة اللجنة ع دراسة مشروع البارك الشرقي ) موق  العدوي ( في مدينة دمش  وفقا  لألسس التالية ع - 
 واإلعالن م  الغاية من االستمالك .بيان مدى انسجام دفتر الشروط 

تخفةةةيض نسةةةبة المسةةةاحات المسةةةقوفة مةةةالمكن بهةةةدف الحفةةةاظ علةةةى المنطقةةةة الخضةةةراة واسةةةتبعاد إقامةةةة  -1
 متحف الفن العائد لوزارة الثقافة على لرض المشروع .

عةةادة اإلعةةالن مجةةددا  عةةن المشةةروع وفقةةا  لتصةةورات اللجنةةة لعةةاله بعةةد عةةرض   -2 تعةةديل دفتةةر الشةةروط وا 
 نامظ التوظيف المقترح لألرض ومحضر اجتماع اللجنة على المجلس اوعلى للسياحة .بر 
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ببي  اوراضي الواقعة في منطقة الصبورة إلقامة مشروع سةياحي عليهةا مةن السماح للمؤسسة العامة لالسكان   -3  
ام الملكيةة المقيةدة المحةددة قبل شركة السيد ماجد الفطيم   من جنسةية اإلمةارات العربيةة المتحةدة   شةرط خضةوعها لنظة

 رسيس المجلس األعليى للسيياحة –السير رسيس مجلس ال  را  الصادر عن  2002 9 4  تاريخ 20في القرار رقم  
وتعليماتةةه التنفيذيةةة وتعديالتةةه عةةن القسةةم السةةياحي وخضةةوع القسةةم التجةةاري  1985  لعةةام 186وتطبيةة  شةةروط القةةرار  

 ذة بشأنه .وحكام اونظمة والقوانين الناف
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2003قرارات المجلس األعلى للسياحة لعام 
 

 : 2003/ 7/ 28/ بتاريخ  27القرار رقم /
تشكل لجان إشراف على جمي  الفناد  والمنشآت السةياحية التةي تملكهةا وزارة السةياحة والجهةات العامةة فةي الدولةة  -1

 شراف المشكلة لفناد  شيراتون وميريديان .وتديرها شركات إدارة فندقية على غرار لجان اإل
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 تمثل في لجان اإلشراف الوزارات التالية ع -2
 وزارة السياحة . -
 وزارة المالية . -

 وزارة التموين والتجارة الداخلية.  -

 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية . -

 يصدر السيد وزير السياحة القرارات المتضمنة تشكيل هذه اللجان ومهامها .-3
 

 : 2003/ 7/ 28/ بتاريخ  34القرار رقم /
وبحيةةةث يتضةةةمن التعةةةديل تشةةةميل  1985 لعةةةام  186الموافقةةةة علةةةى تعةةةديل قةةةرار المجلةةةس اوعلةةةى للسةةةياحة رقةةةم    -1

القسمين التجاري والسياحي   عدا النشاط التجةاري   بةالميزات واإلعفةاةات والتسةهيالت الممنوحةة بموجة  القةرار لعةاله 
. 
ة السةةةياحة بتقةةةديم دراسةةةة لتعةةةديل القةةةرار المةةةذكور تتضةةةمن تحديةةةد المسةةةاحات المسةةةموح ببنائهةةةا لكةةةل مةةةن تكلةةةف وزار  -2

مةةة  اوخةةةذ بعةةةين  1985 لعةةةام  186القسةةةمين السةةةياحي والتجةةةاري التةةةي تسةةةمح بتشةةةميل هةةةذه المشةةةاري  بةةةالقرار رقةةةم   
 االعتبار حجم المشروع وكلفته االستثمارية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2004ألعلى للسياحة لعام قرارات المجلس ا
 

 : 15/2/2004/ بتاريخ  36القرار رقم /
 يسمح للقطاع الخاص والمشترك السياحي بإحداث معاهد ومراكز تدري  سياحية . -1
 يصدر السيد وزير السياحة التعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ هذا القرار . -2
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 : 24/10/2004/ بتاريخ  38القرار رقم /

فريةة  استشةةاري لةةدى وزارة السةةياحة يضةةم خبةةراة دوليةةين ووطنيةةين بغيةةة إنجةةاز دراسةةات التخطةةيط السةةياحي تشةةكيل  -1
واستعماالت اوراضي واقتراح لولويات اإلجراةات السياحية والمناط  السياحية المتكاملة ودراسةات الجةدوى االقتصةادية 

امظ التوظيةةف السةةياحي م وبمةةا يتوافةة  مةة  اوهةةداف ونظةةم االسةةتثمار السةةياحي ومحةةددات تقةةويم المشةةاري  السةةياحية وبةةر 
 المحددة من قبل وزارة السياحة .

وتةةأمين  2004تكليةةف هيئةةة تخطةةيط الدولةةة بإنجةةاز مةةا يلةةزم لتشةةكيل هةةذا الفريةة  قبةةل نهايةةة تشةةرين الثةةاني مةةن عةةام  -2
 التمويل الالزم لذلك .

 
 : 24/10/2004/ بتاريخ  39القرار رقم /

ماح بةةدمظ العقةةارات بنةةاة  علةةى طلةة  المالةةك لغايةةة إشةةادة منشةةأة فندقيةةة شةةريطة لن يكةةون المالةةك الموافقةةة علةةى السةة -
 شخصية طبيعية لو اعتبارية واحدة م  استيفاة رسم مقابل التحسين .

 
 : 24/10/2004/ بتاريخ  40القرار رقم /

سةكنية )عةدا الفةيالت (الواقعةة خةار  الموافقة على تعةديل نظةام ضةابطة البنةاة لألبنيةة ضةمن المنةاط  ذات الصةفة ال -
حةدود المةةدن القديمةة المحةةددة مةن قبةةل وزارة الثقافةة م بغيةةة تحقية  الجةةدوى الفنيةة واالقتصةةادية لةدى اسةةتثمارها كمنشةةآت 

 مبيت وتكلف وزارة اإلدارة المحلية والبيئة باتخاذ اإلجراةات التنفيذية لتحقي  ذلك م  استيفاة رسم مقابل التحسين .
 

 : 24/10/2004/ بتاريخ  41ار رقم /القر 
الموافقة على تعديل الصفة العمرانية ممن الصفة السةكنية إلةى الصةفة السةياحية م لألبنيةة السةكنية )عةدا الفةيالت (لو  -

المقاسةةم المعةةدة للبنةةاة مضةةمن المخططةةات التنظيميةةة م بمةةا فةةي ذلةةك مةةا يقةة  منهةةا ضةةمن المةةدن القديمةةة شةةريطة موافقةةة 
لمدينة القديمةم وذلك في حال رغ  مالكو تلك اوبنية لو المقاسم باستثمارها كمنشةآت مبيةت وتكلةف وزارة لجنة حماية ا

 االدارة المحلية والبيئة باتخاذ اإلجراةات التنفيذية لذلك م  استيفاة رسم مقابل التحسين .
 

 : 24/10/2004/ بتاريخ  42القرار رقم /
احف بتحديةد حةرم المواقةة  اوثريةة وموافةاة وزارة السةياحة بةذلك خةالل ثالثةة لشةةهر تكلةف المديريةة العامةة لألثةار والمتة -

 من تاريخه .
 

 : 24/10/2004/ بتاريخ  43القرار رقم /
 تكلف وزارة الري بتحديد حرم البحيرات وموافاة وزارة السياحة بذلك خالل ثالثة لشهر من تاريخه . -
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 : 7/11/2004/ بتاريخ  44القرار رقم /

تكلةةف وزارة السةةياحة بإصةةدار قائمةةة بأسةةماة الوحةةدات اإلداريةةة والمنةةاط  ذات الصةةفة السةةياحية بالتنسةةي  مةة  وزارة -1
 . السير رسيس المجلس األعلى للسياحةاإلدارة المحلية والبيئة وتعتمد تلك القائمة من 

ة موتكلةف وزارة اإلدارة المحليةة والبيئةة تقدر وزارة السياحة لعداد السياح الوافدين إلى كل من تلك المنةاط  السةياحي -2
باعتماد تلك اوعداد لدى تقدير اإلعانات الالزمة لتلك الوحةدات اإلداريةة وعنةد تحديةد عةروض الطةر  القائمةة فةي تلةك 
جراة التحسينات عليها إضافة إلى عدد السكان اوصلي م ويمنح السيد وزير اإلدارة المحلية والبيئة  المناط  وكثافتها وا 
فةي ضةةوة ذلةةك اإلعاتةةات الالزمةةة لتلةك الوحةةدات اإلداريةةة بهةةدف تطةةوير الخةدمات والطةةر  فيهةةا واإلسةةهام فةةي تحسسةةين 

لهذا القرار .  1994( لعام 1المنتظ السياحي ريثما يتم تعديل القانون رقم )  وفقا  
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  45القرار رقم /
 ي عتكلف وزارة اإلدارة المحلية والبيئة بما يل -1
التنسي  م  وزارة السياحة للحظ مواق  مناسةبة ضةمن المخططةات التنظيميةة  تخصةص لةوزارة السةياحة إلنشةاة  -ل

مراكةةز اسةةتعالمات سةةياحية ومراكةةز للشةةرطة السةةياحية ويمكةةن لن يةةتم ذلةةك مةةن خةةالل اجتماعةةات اسةةتثنائية للجةةان 
 لمواق  في حال استمالكها .اإلقليمية على لن تتحمل وزارة السياحة بدالت االستمالك لهذه ا

تكليةةةف المحافظةةةات علةةةى مسةةةتوى المحافظةةةة والوحةةةدات اإلداريةةةة داخةةةل مخططاتهةةةا التنظيميةةةة بإشةةةادة مرافةةة   - 
خدمة عامة للمواطنين والسياح قر  المواق  اوثرية بالتنسي  م  وزارة الثقافة وفي مراكةز المةدن الرئيسةية والمواقة  

التنسي  م  وزارة السياحة على لن تكةون ذات تصةميم معمةاري مالئةم ومةواد بنةاة والمناط  ذات الصفة السياحية ب
 تناس  الموق  م وتكلف هيئة تخطيط الدولة برصد االعتمادات الالزمة لذلك .

تكليف مديرية التخطيط العمراني وحين إعدادها للمخططات التنظيمية بلحظ منةاط  سةياحية فةي المحافظةات  - 
لسةةياحة مةة  مراعةةاة لن يكةةون نظةةام ضةةابطة البنةةاة فيهةةا محققةةا  للجةةدوى االقتصةةادية للمنشةةآت بالتنسةةي  مةة  وزارة ا

 السياحية .
تحديةةةةةد االشةةةةةتراطات البئيةةةةةة للمشةةةةةاري  السةةةةةياحية بالتنسةةةةةي  مةةةةة  وزارة السةةةةةياحة وتةةةةةوافى وزارة السةةةةةياحة بهةةةةةذه  -د

 االشتراطات خالل مدة ثالثة لشهر من تاريخه .
يةةة ومةةديريات الخةةدمات الفنيةةة بالبةةت بموضةةوع التةةراخيص اإلداريةةة للمنشةةآت السةةياحية تكليةةف الوحةةدات اإلدار  -هةةة

القائمة وغير المرخصة وتوفي  وضعها النهائي حس  القةوانين واونظمةة النافةذة المتعلقةة بالصةفة العمرانيةة ونظةام 
وبمةةا ال يتعةةارض مةة   ضةةابطة البنةةاة المعمةةول بةةه وبمةةا يتوافةة  مةة  قةةرارات المجلةةس اوعلةةى للسةةياحة ذات الصةةلة

 االشتراطات البيئية المعتمدة .
كما تكلف مديرية الخدمات الفنية ومجالس المدن بالتنسي  م  مديريات السياحة بإعداد قائمة بأسماة ومواقة  تلةك 

 المنشأت غير المرخصة والموضوعة قيد التشغيل للبت بوضعها خالل ستة لشهر من تاريخ هذا القرار .
إلداريةةةةة ومةةةةديريات الخةةةةدمات الفنيةةةةة مراقبةةةة تنفيةةةةذ المنشةةةةآت السةةةةياحية المرخصةةةةة داخةةةةل وخةةةةار  وعلةةةى الوحةةةةدات ا

 المخططات التنظيمية للحد من المخالفات التي تعي  إصدار الترخيص اإلداري .
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التنسي  م  وزارة السةياحة واالتحةاد الرياضةي العةام لتحديةد النشةاطات والفعاليةات التةي يمكةن القيةام بهةا ضةمن  -و
غنةةاة العةةرض السةةياحي السةةوري مةةن خةةالل تقةةديم الرياضةةات ا لمنشةةآت الرياضةةية فةةي مجةةال اونشةةطة السةةياحية وا 

 القديمة في المواق  اوثرية والتاريخية .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  46القرار رقم /
شةةةةغيل الشةةةةق  تشةةةكل لجنةةةةة عةةةن ممثلةةةةين عةةةن وزارات السةةةةياحة والداخليةةةة واإلدارة المحليةةةةة والبيئةةةة لوضةةةة  ضةةةوابط ت -

 المفروشة وتصنيفها. 
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  47القرار رقم /
تكلةةةف وزارة السةةةياحة بالتنسةةةي  مةةة  وزارتةةةي االقتصةةةاد والتجةةةارة واإلدارة  المحليةةةة والبيئةةةة بوضةةة  اوسةةةس والضةةةوابط  -

قامةةة المهرجانةةات المحليةةة وتحديةةد الجهةةات التةةي تمةةنح التةةرخيص حسةة  كةةل حالةةة م وتعتمةةد تلةةك  الناظمةةة لتةةرخيص وا 
 اوسس والضوابط من المجلس اوعلى للعمل بموجبها .

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  48القرار رقم /

تكلةةةف وزارة اإلسةةةكان والتعميةةةر بإعطةةةاة اوولويةةةة إلنشةةةاة محطةةةات للمعالجةةةة فةةةي مراكةةةز مةةةدن المحافظةةةات والمةةةدن  -
ايتها من التلةوث ورصةد االعتمةادات الالزمةة لةذلك والمناط  ذات الصفة السياحية وشواطئ البحر والبحيرات وذلك لحم

 من قبل هيئة تخطيط الدولة .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  49القرار رقم /
 تكليف وزارة السياحة بما يلي ع -1

 اعتماد مبدل النافذة الواحدة لثناة دف  الرسوم المختلفة في المعابر الحدودية . -
 المراكز الحدودية وباللغات المختلفة . إبراز التعليمات واإلرشادات الجمركية في -

تسةةهيل عمليةةات تبةةديل العملةةة عبةةر التجهيةةزات اآلليةةة ونشةةر لجهةةزة االعتمةةاد وتةةوفير إمكانيةةة قةةبض  -
 المبل  نقدا  بشكل آلي عبرها .

 إحداث كوات للصرافة  في المواق  اوثرية والمطارات والفناد  . -

 بمتابعة شؤون اإلقراض السياحي .  إحداث بنى إدارية في المصارف الحكومية مختصة -

 : 7/11/2004/ بتاريخ  50القرار رقم /
تشةةةغيل منشةةةآت المجمعةةةات التجاريةةةة المتكاملةةةة المرافقةةةة للمجمعةةةات السةةةياحية باإلعفةةةاةات والتسةةةهيالت التةةةي منحةةةت  -

 ار  .  وذلك خالل فترة اإلنشاة شريطة لال يكون فيها متاجر مفتوحة على الخ186بموج  القرار رقم  
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 : 7/11/2004/ بتاريخ  51القرار رقم /
الموافقة على إقامة نشاطات سياحية في المواق  التاريخية تسهم في إعادة تجسيد مظاهر الحياة فيهةا كمةا كانةت مة   -

إمكانيةةة توظيةةف لحةةدث التقنيةةات لهةةذه الغايةةة وكةةذلك اسةةتثمار هةةذه المواقةة  سةةياحيا  علةةى لن يعةةد لةةذلك  نظةةام اسةةتثمار 
 من قبل وزارة السياحة والمديرية العامة لألثار والمتاحف ويقر من قبل المجلس االعلى للسياحة . خاص

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  52القرار رقم /

تكليف وزارتي الثقافة والسياحة بإعداد مخططات إدارة المواق  اوثرية وتوظيفها سياحيا  بشكل مشةترك مة  االسةتعانة  -
 لالزمة .بالخبرات اوجنبية ا

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  53القرار رقم /

 تكليف وزارة السياحة بانجاز إنارة المواق  اوثرية الهامة . -
رصد االعتمادات الالزمة الشادة وصيانة هةذه اوعمةال وكةذلك نفقةات اسةتهالك الطاقةة ضةمن موازنةة وزارة السةياحة  -

 السنوية .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  54القرار رقم /
تكليف وزارة الداخلية بربط مراكةز الحةدود بشةبكة معلوماتيةة مركزيةة تسةمح باحتسةا  عةدد الليةالي السةياحية بالتنسةي   -

 م  وزارة السياحة .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  55القرار رقم /
المواق  والمدن تكليف وزارة الداخلية بإعداد مشروع توسي  مالك الشرطة السياحية ولحظ افتتاح لقسام لها في جمي   -

 ذات الصفة السياحية والتي يتم تحديدها من قبل وزارة السياحة .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  56القرار رقم /
تكليف وزارة النقةل بإنشةاة مواقةف للسةيارات علةى الطةر  الرئيسةية والتنسةي  مة  وزارة االإدارة المحليةة والبيئةة لتسةهيل  -

 نفيذ ووض  لوحات لداللة المناسبة وذلك لجمي  لنواع الطر  الرئيسية والمحلية .إنشاة االستراحات الطرقية عليها وت
 : 7/11/2004/ بتاريخ  57القرار رقم /

شةادة  - تكليف وزارة االتصاالت بالعمل لفتح منافذ لتأجير خدمات الهاتف المحمول في المطارات والمعابر الحدودية وا 
   اوثرية والسياحية .لكشاك لالتصال الهاتفي بالقر  من المواق

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  58القرار رقم /
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من الحسم على رسوم اإلعالن عن النشاطات والمهرجانات السةياحية التةي تقةوم بهةا وزارة  %50الموافقة على تقديم  -
 السياحة لو ترعاها .

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  59القرار رقم /

 تكليف وزارة الصحة بما يلي ع
 نقاط طبية ثابتة لو متحركة في المواق  اوثرية والسياحية بالتنسي  م  وزارتي الثقافة و السياحة .إحداث  -
التنسةةي  مةة  وزارة السةةياحة إلشةةادة وتطةةوير منشةةآت السةةياحة العالجيةةة والصةةحية وتشةةجي  القطةةاع الخةةاص لإلسةةهام  -

 بذلك .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  60القرار رقم /
اعة بتخصيص و تأجير لراضي لمالك الدولة الواقعة خار  المخططات التنظيمية ومناط  توسةعها تكليف وزارة الزر  -

 لصالح المشاري  السياحية حيث تثبت الجدوى االقتصادية والسياحية وبعد موافقة وزارة السياحة .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  61القرار رقم /
فةي المنشةآت السةياحية يحفةظ حقةو  العامةل والمسةتثمر بالتنسةي   تكليف وزارة السياحة بإعةداد نظةام خةاص للعةاملين -

مة  االتحةاد العةةام لنقابةات العمةال ويعةةرض علةى المجلةةس اوعلةى للسةياحة للنظةةر فةي إقةراره وبالتنسةةي  مة  وزارة العمةةل 
 والشؤون االجتماعية . 

 
 
 
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  62القرار رقم /
تعةةةرض فيةةةه المواقةةة   2005لالسةةةتثمار السةةةياحي فةةةي الربةةة  الثةةةاني مةةةن عةةةام  الموافقةةةة علةةةى عقةةةد مةةةؤتمر   سةةةو    -

والمشاري  السياحية مثبتة الجدوى االقتصادية والسياحية وف  الخطوات والمضامين المقترحةة مةن وزارة السةياحة والمقةرة 
 .2004  9   8  تاريخ   150من قبل المجلس اوعلى للسياحة حس  محضر جلسته رقم  

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  63رقم /القرار 

تكليف وزارة السياحة بدف  قيمة اورض التي تم تخصيصها من قبل مجلس مدينةة حلة  للةوزارة إلشةادة فنةد  شةهباة  -
  ثالثة آالف ليرة سورية للمتر الواحد على لن تقوم هيئةة تخطةيط الدولةة 3000الشام   ميريديان حل  سابقا    وبواق   

 مالي ضمن الموازنة االستثمارية لوزارة السياحة .برصد المبل  اإلج
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 : 7/11/2004/ بتاريخ  64القرار رقم /

 الموافقة على إنشاة حاضنات في غرف السياحة للمستثمرين في المنشآت السياحية . -
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  65القرار رقم /
 ناط  السياحية المتكاملة خار  تلك المناط  .  لدى إقرار الم198الموافقة على االستمرار بتطبي  القرار   -
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  66القرار رقم /
الموافقة على قيام وزارة السياحة بتنفيذ مشاري  سياحية تمول من موازنة الدولة لو من عائدات حصصها في القطاع  -

 ثمار فيها وبيعها الحقا  .المشترك وذلك في المناط  التنموية المحددة من وزارة السياحة لتحفيز االست
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  67القرار رقم /
تكلةةف وزارة السةةياحة بإعةةداد آليةةات وشةةروط تسةةمح بالتعاقةةد مةة  المسةةتثمر ذي الخبةةرة والمةةالةة والةةذي يختةةار لرضةةا   -

قبلةه علةى لن مملوكة من قبل الدولةة إلقامةة مشةروع سةياحي ذي طبيعةة هامةة واسةتراتيجية ببرنةامظ تةوظيفي مقتةرح مةن 
 يعرض المشروع على المجلس اوعلى إلقراره .

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  68القرار رقم /

الموافقة على بي  حصة الدولةة مةن المشةاري  السةياحية المشةتركة القائمةة والمتعثةرة والناجمةة عةن مشةاركة الدولةة مةن  -
يةةة وذلةةك لمسةةاهمين جةةدد وتوظيةةف اومةةوال الناجمةةة خةةالل اوراضةةي التةةي تملكهةةا ) عبراإلسةةتمالك ( لو مشةةاركتها المال

عةةن بيةة  ممتلكةةات الةةوزارة للمسةةاهمة فةةي اسةةتثمارات سةةياحية جديةةدة وخاصةةة فةةي المنةةاط  التنمويةةة التةةي تحةةدد مةةن قبةةل 
الوزارة على لن يتم توحيد الشروط الناظمة لالستثمار السياحي المشترك والخةاص بحيةث تكةون التسةهيالت واإلعفةاةات 

تقوم وزارة السياحة بتقديم وعرض اإلجةراةات التنفيذيةة المطلوبةة علةى المجلةس اوعلةى للسةياحة إلقةرار مةا يةراه موحدة و 
 مناسبا  ولكل حالة .

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  69القرار رقم /

الموافقةةةة علةةةى تغييةةةر الصةةةفة ضةةةمن المخطةةةط التنظيمةةةي المعمةةةول بةةةه إلةةةى سةةةياحي حيةةةث يمكةةةن وحسةةة  رغبةةةة وزارة  -
حة وكذلك لحظ مناط  سياحية في بعض المناط  المميزة ضمن مناط  التوسة  وضةمن الحةدود اإلداريةة لمراكةز السيا

مدن المحافظات والتي يتم تحديدها مةن قبةل وزارة السةياحة والوحةدة اإلداريةة بنةاة  علةى لسةبا  سةياحية موجبةة علةى لن 
   التوس  .يتم تثبيت هذه المناط  لدى تصدي  المخططات التنظيمية لمناط

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  70القرار رقم /
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نجةةةاز  - تكلةةةف وزارة الماليةةةة وهيئةةةة تخطةةةيط الدولةةةة بالتنسةةةي  مةةة  وزارة السةةةياحة بتةةةأمين المتطلبةةةات الماليةةةة لتحضةةةير وا 
 . 2005منتدى   سو    االستثمار السياحي المقرر عقده في الرب  الثاني من عام 

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  71القرار رقم /

علةى  1974  لعةام  9الموافقة على لن تقوم وزارة السياحة بتطبي  الفقرة   من المةادة التاسةعة مةن القةانون رقةم    -1
المناط  السياحية المتكاملة التي تحددها الوزارة بناة  على لسس تخطيطيةة ولسةبا  موجبةة بحيةث تكةون مناسةبة إلقامةة 

إحةةداثها مرسةةوم علةةى لن تصةةد  إضةةبارة إحةةداث المنطقةةة السةةياحية مةةن قبةةل المشةةاري  والمجمعةةات السةةياحية ويصةةدر ب
تقةوم وزارة -2 من القانون المةذكور  10الجهة اإلدارية المختصة وتكلف الوزارة باتخاذ اإلجراةات وفقا  وحكام المادة   

 دة إلى جهة اخرى .السياحة بمنح الترخيص السياحي متضمنا  جمي  التراخيص اوخرى في تلك المناط  دون العو 
 بما يتواف  م  ما ورد . 1974  لعام  9يتم تعديل القانون رقم   -3
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  72القرار رقم /
تكلةةف كافةةة الجهةةات الحكوميةةة المعنيةةة باتخةةاذ اإلجةةراةات الالزمةةة لتبسةةيط اإلجةةراةات المؤديةةة إلةةى إنجةةاز المشةةاري   -

 كن .الفندقية قيد اإلنشاة بأسرع وقت مم
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  73القرار رقم /
تكلةةف هيئةةة تخطةةيط الدولةةة برصةةد االعتمةةادات الالزمةةة لتنفيةةذ المرافةة  والبنةةى التحتيةةة الالزمةةة فةةي منةةاط  المشةةاري   -

 السياحية بالتنسي  م  وزارة السياحة .
 
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  74القرار رقم /
واقةة  العسةةكرية القريبةةة مةةن منةةاط  الجةةذ  السةةياحي وموافةةاة وزارة السةةياحة بةةذلك تكلةةف وزارة الةةدفاع بتحديةةد حةةرم الم -

 خالل ثالثة لشهر من تاريخه .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  75القرار رقم /
الموافقةةة علةةى تأسةةيس مركةةز خةةدمات للمسةةتثمرين فةةي وزارة السةةياحة وعةةرض بيةةان مسةةتلزمات تنفيةةذه لمةةام المجلةةس  -

 ما يراه مناسبا  . اوعلى للسياحة إلقرار
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  76القرار رقم /
الموافقةةة علةةةى تأسةةةيس مركةةةز للدراسةةات السةةةياحية فةةةي وزارة السةةةياحة وعةةةرض بيةةان مسةةةتلزمات تنفيةةةذه لمةةةام المجلةةةس  -

 للسياحة إلقرار مايراه مناسبا  .
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 : 7/11/2004/ بتاريخ  77القرار رقم /

 إنجاز ما يلي ع تكلف وزارة السياحة بالعمل على  -
إعداد خطة وولويات اإلجراةات المطلوبة للتطوير السياحي من خالل فرية  استشةاري يةتم تأمينةه وتمويلةه مةن قبةل  -آ

هيئة تخطيط الدولة ويواك  من قبل فري  من وزارة السياحة لضمان تواف  الخطة م  سياسة الوزارة وخاصة في تنوي  
 المنتظ السياحي السوري .

 نجاز الخطة خالل اثني عشر شهرا  من تشكيل الفري  االستشاري المكلف بهذه المهمة .يتم إ - 
 تتضمن الخطة التخطيط اوولي للمناط  السياحية المتكاملة الجديدة خار  المخططات التنظيمية . - 
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  78القرار رقم /
 ستثمار السياحي حس  الصيغة التالية ع سو  اال الم افقة ل  ارة السياحة بالعمث في مؤتمر -1
يةةةتم قبةةةول العةةةرض المقةةةدم مةةةن المسةةةتثمر إذا كةةةان عرضةةةةا  وحيةةةدا  شةةةريطة التزامةةةه بمةةةا حددتةةةه فةةةي دراسةةةة الجةةةةدوى  -

 االقتصادية وبرنامظ التوظيف السياحي المقرر .
ات التوظيف السياحي وذلةك يتم قبول العرض المقدم من المستثمر الذي تقدم بالعرض اوكثر اقتصادية لنفس محدد -

 لدى تقدم لكثر من مستثمر لنفس المشروع .
يتم تنظيم العقود بالنسبة للمواق  لو اوراضي المملوكةة مةن قبةل الدولةة بشةكل مشةترك بةين الجهةة المالكةة والمسةتثمر  -

وتصةد   2004  9  4   تاريةةخ 21وبمشاهدة وزارة السياحة كجهة مةشرفة وف  قةرار المجلةس اوعلةى للسةةةياحة رقةم   
 . السير رسيس المجلس األعلى للسياحةالعقود من 

يةةةتم تنظةةةيم العقةةةود بالنسةةةبة للمواقةةة  لو اوراضةةةي المملوكةةةة مةةةن قبةةةل الجهةةةات الخاصةةةة رضةةةائيا  بةةةين الجهةةةة المالكةةةة   -
 والمستثمر .

المشةاري  فةي عةدة درجةات متكامةل اامشةاري  السةياحية يةدرس تصةنيف  تكلف   ارة السياحة بإعرار نيام اسيتيمار -2
حس  درجة المخاطرة في االستثمار ويدرس ربط التسهيالت واإلعفاةات بها وبموسمية منطقة المشروع وعوامةل لخةرى 

( لمستثمر آخر بعد إنجازه وتحقية  اشةتراطات B0Tم  السماح بتنازل المستثمر عن مشروعه االستثماري ) إيجار لو 
 خاصة لخرى يتم تحديدها .

ومحددات التقييم والجدوى االقتصادية للمواق  المعروضة في سةو   افقة على أعرار برامج الت ييف السياحيالم   -3
 االستثمار السياحي حس  الصي  التالية ع

  يحةةدد البرنةةامظ التةةوظيفي السةةياحي للمبةةاني المعروضةةة لالسةةتثمار والجةةدوى االقتصةةادية مةةن قبةةل لجةةان مشةةتركة بةةين 
 السياحة م  مواكبة من الفري  االستشاري حيث يلزم . الجهة المالكة ووزارة

  يكلف الفري  االستشاري بإعداد المؤشرات التخطيطية والبرامظ التوظيفية ومحةددات تقيةيم العةروض لألراضةي صةغيرة 
ظ لو متوسطة لو كبيرة االتساع التي ستعرض في المؤتمر بحيث تكون مقنعة ومعبرة عن توجهات الوزارة لتطةوير المنةت

السةةياحي السةةوري وبمةةا يكفةةل التمييةةز بةةين العةةروض المقدمةةة فةةي حةةال تعةةددها للموقةة  المعنةةي كمةةا يةةتم إعةةداد دراسةةات 
 الجدوى االقتصادية التأشيرية .
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 : 7/11/2004/ بتاريخ  79القرار رقم /

 30 وقةراره رقةةم    145الموافقة على االستمرار باإلعفاةات المقرة من قبل المجلس االعلةى للسةياحة بجلسةته رقةم    -
 من كل عام . 9   30ولغاية  6  15للموسم السياحي الصيفي بدةا  من  2003   7   28  تاريخ 

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  80القرار رقم /

تكلف وزارة السةياحة بوضة  اآلليةة الالزمةة لحةل شةركة الكرنةك وتصةفيتها نظةرا  لعةدم قةدرتها فةي االسةتمرار والمنافسةة  -
 جاالت المناطة بها بحيث تتضمن ما يلي عفي الم

  عرض اآلليات الصالحة لالستعمال والواقعة في ملكية الشركة على الجهات العامة وتوظيفها فةي نقةل العةاملين لةديها 
حداث المالكات الالزمة لها .  م  نقل اليد العاملة المرتبطة بتشغيل اآلليات إلى تلك الجهات وا 

لة اوخرى في الشركة بما يضمن حقو  العاملين فيها وتكليةف إدارة الشةركة بإتجةاز توصةيف   معالجة وض  اليد العام
 للعاملين لديها تمهيدا  الستصدار صك تشريعي يؤمن نقلهم إلى الجهات العامة في الدولة .

إلةى نقطةة جةذ     تكلف المحافظةات المعنيةة بتعةديل الصةفة العمرانيةة للعقةارات التةي تملكهةا الشةركة بمةا يكفةل تحويلهةا
 استثماري وزيادة قيمتها لدى بيعها بما يسهم في سداد ديون الشركة المتراكمة .               

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  81القرار رقم /

تخصةةص اورض المشةةاد عليهةةا حاليةةا  فةةي منطقةةة البةةارك الشةةرقي   العةةدوي منشةةآت لةةوزارة الداخليةةة إلقامةةة مشةةروع  -
لصةةالح الجهةةة المالكةةة لةةألرض  2005  االسةةتثمار المزمةة  عقةةده فةةي الربةة  الثةةاني مةةن عةةام سةةياحي يعةةرض فةةي سةةو 

وتكليف وزارة الداخلية ومحافظة دمش  باتخاذ اإلجراةات الالزمة لتنفيذ هذا القرار وعةرض الموقة  لالسةتثمار السةياحي 
. 
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  82القرار رقم /
رار الخةةاص بنظةةام اسةةتثمار سةةو  المهةةن اليدويةةة فةةي خةةان رسةةتم باشةةا فةةي حمةةاه الموافقةةة علةةى اعتمةةاد مشةةروع القةة -

والتعليمات التنفيذية للقةرار المةذكور م وبمةا يضةمن إشةراف الةوزارة علةى اسةتثمار هةذا السةو  وااللتةزام بالطةاب  السةياحي 
 م بحماه .لتوظيفه م وتوريد العائدات الخاصة بسو  المهن في خان رستم باشا لصالح جمعية اويتا

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  83القرار رقم /

إلعمةال التجديةد الكلةي للمشةاري  السةياحية  1985 لعةام  186الموافقة على شمول اإلعفاةات الةواردة فةي القةرار    -1
 التي لم تستفد سابقا  من لحكام القرار المذكور .

 ار بالتنسي  م  وزارة المالية .تكليف وزارة السياحة بوض  التعليمات التنفيذية لهذا القر  -2
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 : 7/11/2004/ بتاريخ  84القرار رقم /
  لعةةام 29تكليةةف وزارة السةةياحة بحصةةر الحةةاالت التةةي يسةةري عليهةةا تطبيةة  الفقةةرة    مةةن المرسةةوم التشةةريعي رقةةم   -ا

ة الماليةة بهةذه اللةةوائح مةن المقترضةين الةذين قةاموا بتسةةوية سةابقة قبةل المرسةوم ومةازال قرضةةهم سةاريا  وموافةاة وزار 2003
 ليصار إلى معالجتها .

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  85القرار رقم /

الموافقةةة علةةةى مقتةةةرح وزارة السةةةياحة وتوصةةةية اللجنةةةة الدائمةةةة للسةةةياحة برفةةة  تعةةةويض جلسةةةات لجةةةان اإلشةةةراف علةةةى  -
  ل.س . 600الفناد  التي تعود ملكيتها للوزارة إلى   

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  86القرار رقم /

إلدارة    DOMINA VACANZEالموافقةةة علةةى طلةة  شةةركة عجةةة ولحةةام بالتعاقةةد مةة  الشةةركة اإليطاليةةة -1
 مشروعها .

     تفةةةويض وزارة السةةةياحة بإصةةةدار الموافقةةةات الالزمةةةة لتعاقةةةد المنشةةةآت السةةةياحية مةةة  شةةةركات إدارة دوليةةةة مختصةةةة -2
 إلدارة تلك المنشآت .

 
 
 

 : 7/11/2004ريخ / بتا 87القرار رقم /
الموافقة على مقترح وزارة السياحة باستيفاة لجةور المبيةت للمغتةربين السةوريين ولفةراد لسةرهم مةن غيةر الحةائزين علةى  -

الجنسية السورية بالليرات السورية  شريطة إثبات ذلك من السفارة السورية في بلد االغترا  لو جةواز السةفر لو البطاقةة 
 ثبت ذلك من وثائ  لخرى وتوجيه مكت  القط  إلصدار القرار الالزم لذلك .العائلية لو إبراز ما ي

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  88القرار رقم /

 الموافقة على نظام االستثمار للمواق  اوثرية المقترح من قبل وزارة السياحة . -1
والسةةياحة والثقافةةة ويعةةرض التوزيةة  يةةدرس موضةةوع توزيةة  العائةةدات الماليةةة لهةةذا االسةةتثمار مةةن قبةةل وزارات الماليةةة -2

 المقترح على المجلس اوعلى للسياحة إلقراره .
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  89القرار رقم /
الموافقةةة علةةى مقتةةرح وزارة السةةياحة بإحةةداث مكاتةة  لألنشةةطة السةةياحية يةةتم ترخيصةةها مةةن قبةةل وزارة السةةياحة وفةة   -1

 ضوابط ولسس تضعها الوزارة .
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مةةةابين وزارة السةةةياحة والمؤسسةةةة العربيةةةة لإلعةةةالن بشةةةأن اإلعفةةةاةات التةةةي يمكةةةن لن تمنحهةةةا المؤسسةةةة  يةةةتم التنسةةةي -2
 لنشاطات المكات  المحدثة بعد موافقة الوزارة لو توسطها .

 
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  90القرار رقم /
 لعةةام  186لةةى للسةةياحة رقةةم   االسةةتمرار باإلعفةةاة مةةن رسةةوم التةةرخيص للمنشةةآت السةةياحية وفةة  قةةرار المجلةةس االع -

1985 . 
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  91القرار رقم /
 15نجةوم وتخصةيص  5-4الموافةقة علةى تطبية  غايةة االستمةةالك لرض كيةوان بإقامةة فنةاد  سةياحية مةن سةوية  - 1
 دونم إلشادة مثل هذه المنشآت . 200كمساحات بناة من مساحة اورض البالغة  %
المتبقةةي مةةن اورض كحةةدائ  سةةياحية وبيئيةةة مةة  بنةةاة مةةايلزم لخةةدمات التنةةزه الشةةعبي مةةن مرافةة  تخصةةيص الجةةزة  – 2

 التنقل والترفيه واإلطعام واإلدارة ومواقف  السيارات .
 
 
 
 

 : 7/11/2004/ بتاريخ  92القرار رقم /
فيهةا فةي منطقةة الكةورنيش  تكليف مجلس مدينة جبلة بإعداد المخططات اوولية للمنطقة المزم  االستثمار السةياحي -

الشمالي بجبلة وموافاة وزارة السياحة بهذه المخططات لعرضها في منتدى  سو   االسةتثمار السةياحي الةذي سةيعقد فةي 
 . 2005النصف اوول من عام 

 
 : 7/11/2004/ بتاريخ  93القرار رقم /

ي بحيث يسةمح بإقامةة مجمة  تجةاري وبتوضة   الموافقة على تعديل البرنامظ االستثماري لمشروع فند  درعا السياح -1
والطابقيةة  2  م1000وتةصميم معماري ينسةجم م  الفنةد  وسويته م وعلى لن ال تزيةد المسةةاحة المبنيةة للمجمة  عةةن   

 ويحق  الوجائ  المعتمدة م  حذف ملع  التنس كفعالية إلزامية في البرنامظ االستثماري . 2  م 2500عن   
مةة  التجةةاري بالمشةةروع بأحكةةام قةةرار المجلةةس االعلةةى للسةةياحة الخةةاص بالمجمعةةات التجاريةةة والمتخةةذ تشةةميل المج -2

 . 2004  9   8  تاريخ  150لثناة جلسة المجلس رقم   
 لمدة خمسة وثالثين عاما  . B0O0Tاعتماد صيغة االستثمار -3
التعةديلين السةابقين م وطرحةه فةي سةو   اإلعالن عن استدرا  عروض الستثمار المشروع وف  دفتر شروط يراعةي -4

 االستثمار .
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 : 7/11/2004/ بتاريخ  94القرار رقم /

اسةةتنادا  إلةةى شةةروط مالئمةةة لالسةةتثمار السةةياحي ولكةةل  B0Tيةةتم اإلعةةالن لو التعاقةةد لعقةةود االسةةتثمار وفةة  نظةةام  -1
احة للمصادقة عليه وذلك ريثما يةتم ويرف  العقد إلى المجلس اوعلى للسي 228حالة بغض النظر عن شروط المرسوم 

 اعتماد نظام االستثمار السياحي الجاري إعداده ضمن اإلجراةات التي تم إقرارها للتحضير لسو  االستثمار .
 يتم االستفادة من العقود المماثلة والمبرمة لدى الوزارات اوخرى لدى وض  شروط اإلعالن لو التعاقد . -2

 : 7/11/2004/ بتاريخ  95القرار رقم /
  مةن محضةر  1الموافقة على عرض المواق  السياحية المقترحة من اللجنة الدائمةة للسةياحة والمدونةة فةي الفقةرة    -1

 . 2005االجتماع في مؤتمر   سو    االستثمار السياحي الذي سيعقد في الرب  الثاني من عام 
إلنجةةاز اإلجةةراةات الةةواردة فةةي مةةذكرة بحيةةث تكةةون  تكليةةف الجهةةات المالكةةة بالتنسةةي  مةة  الجهةةات صةةاحبة العالقةةة-2

 2004   11   2  تةةاريخ  8  مةةن محضةةر االجتمةةاع اللجنةةة الدائمةةة للسةةياحة رقةةم    1المواقةة  المةةذكورة فةةي الفقةةرة   
 . 2004   12   31جاهزة للعرض في مؤتمر   سو    االستثمار حتى موعد لقصاه 

ن السياحية في المحافظات كل في محافظتةه باإلشةراف علةى متابعةة إنجةاز تكليف السادة المحافظين كرؤساة للجا -3
 وتنفيذ اإلجراةات المشار إليها في الفقرة السابقة وضمن الفترة الزمنية المحددة لذلك .

تكليةةف اللجنةةة التنفيذيةةة للسةةياحة باإلشةةراف والمتابعةةة لتنفيةةذ قةةرارات المجلةةس للسةةياحة بخصةةوص سةةو  االسةةتثمار  -4
وتةةذليل كافةةة الصةةعوبات التةةي يمكةةن لن تواجةةه عةةرض هةةذه المواقةة  لالسةةتثمار لو رفعهةةا عةةن طريةة  اللجنةةة  ومعالجةةة

 الدائمة للعرض على المجلس اوعلى للسياحة التخاذ القرار المناس  وحيث يلزم ذلك .
اونظمةةة النافةةذة يسةةتثنى مةةن العةةرض فةةي السةةو  المواقةة  التةةي تسةةتكمل إجةةراةات التعاقةةد السةةتثمارها السةةياحي وفةة   -5

 وخالل الفترة الممتدة حتى حتى انعقاد السو  .
 

 : 11/2004/ 23/ بتاريخ  96القرار رقم /
 نظام استثمار السو  السياحي في خان رستم باشا . يغرق  ينفذ مشر ع -1
هةذا النظةةام رسةةتم باشةا بحمةاه كسةةو  للمهةن التقليديةة مةةن قبةل وزارة السةياحة وفةة  لحكةام  ييتم اسيتيمار فييرف خيان -2

 . 1937  للعام  502وذلك تفويضا  من قبل الجمعية كونها مخصصة بالعقار حس  المرسوم رقم   
يح  لوزارة السياحة لن تتعاقد مة  الةراغبين مةن لصةحا  الصةناعات التقليديةة السةياحية فةي الجمهوريةة العربيةة  -آ -3

 لفنية فيها وعرضها وبيعها .السورية باستثمار غرف الخان لتكون مركزا  لصن  منتجاتهم ا
ومطعةم علةى لن ال تقةدم  –يجوز للوزارة لن تتعاقد م  الراغبين باستثمار الرواقةات وسةاحة الخةان كمكةان للعةرض  - 

 فيها المشروبات الروحية بأنواعها .
 تؤلف لجنة برئاسة السيد مدير السياحة بحماه تضم في عضويتها ع - 

 مديرية السياحة بحماة .رئيس دائرة التشغيل السياحي في  -
 مندو  عن غرف السياحة للمنطقة الوسطى . -

 مندو  عن اتحاد الحرفيين . -
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 مندو  عن جمعية دار اويتام اإلسالمية . -

تقوم بانتقاة لفضل الراغبين في االستثمار وتقدير البدل السنوي لالستثمار وف  اعتبارات ولسس توض  باتفا  لعضةاة 
 صد  قرارات هذه اللجنة من قبل السيد وزير السياحة .اللجنة وموافقة الوزير وت

يةةةتم االسةةةتثمار بعقةةةد يةةةنظم بالتراضةةةي بةةةين الةةةوزير والمسةةةتثمر .... يحةةةدد فيةةةه البةةةدل السةةةنوي المقطةةةوع لالسةةةتثمار  -د
 والمساحة وكيفية ومواعيد تسديد البدل وجمي  الشروط والبيانات الضرورية اوخرى .

ت هةةذه اللجنةةة مةةن قبةل لصةةحا  العالقةةة ... وترفةة  هةةذه االعتراضةةات للةةوزير إلقةةرار يمكةةن االعتةةراض علةةى مقةةررا -هةة
 مايلزم لصوال  .

لعقةةود االسةةتثمار يتضةةمن البيانةةات الالزمةةة والشةةروط العامةةة الةةواردة فةةي هةةذا النظةةام  تيينيم اليي  ارة نم ذجيياا م حييراا  -4
 والشروط الضرورية اوخرى ويعتبر جزةا  من هذا النظام .

بأيةة إصةالحات لو ترميمةات قةد تغيةر مةن هيكةل البنةاة ... لو مةن صةفته اوثريةة وفةي     للمستيمر أن يق مريج -5
حال المحافظة يغرم المخالف بضعف نفقة إعادة البناة إلةى مةا كةان عليةه .... باإلضةافة إلةى مالحقتةه قضةائيا  حسة  

 القوانين واونظمة المرعية .
الجةزة المسةتثمر وباإلصةالحات الثانويةةة لو الكماليةة فيةه التةي التةؤثر علةةى  يانةيقي م  المسيتيمر  عليى نفقتيي  بغي -6

الصةةفة اوثريةةة للبنةةاة بعةةد موافقةةة وزارة السةةياحة الخطيةةة وبإشةةرافها م وعليهةةا لن تطلةة  منةةه ذلةةك حةةين الحاجةةة ... لمةةا 
شةراف المديريةة اإلصالحات اوساسية والصيانة العامة للبناة فتقوم بها الجمعية بعد موافقة الوزا رة على نفقتها وبعرفة وا 

 العامة لآلثار والمتاحف .
عةةن لي نقةةص لو تلةةف لو سةةرقة لو حريةة  فةةي معروضةةات المسةةتثمرين لو  ر تكيي ن اليي  ارة أ  الجمعييية مسييؤ لة -7

مصةةنوعاتهم لو عةةن لي عطةةل لو ضةةرر يلحةة  بهةةا لو بهةةم جةةراة لي حةةادث مهمةةا كةةان نوعةةه وللمسةةتثمر الحةة  بتةةأمين 
 ضاته لدى شركة التأمين ويج  على المستثمر التأمين ضد الحري  كحد لدنى .معرو 
يجوز للوزارة لو المستثمر إلغاة عقد االستثمار خةالل مةدة سةريانه علةى لن يبلة  الفرية  الثةاني برغبتةه فةي ذلةك  -آ -8

 قبل شهرين على اوقل .
يقين اآلخر برغبته في عدم تجديده لو تمديده قبل ثالثين يعتبر العقد ممددا  حكما  بمدته وشروطه إذا يبل  لحد الفر  - 

 يوما  على اوقل من نهاية مدة العقد .
يجةةوز للةةوزارة بنةةاة  علةةى اقتةةراح اللجنةةة تعةةديل البةةدل السةةنوي زيةةادة لو نقصةةانا  بعةةد مةةرور سةةنة علةةى بةةدة االسةةتثمار  - 

 ة العقد .على لن يبل  للمستثمر قبل ثالثين يوما  على االقل من نهاية مد
 . 1958  7   30  تاريخ  106وفقا  لهذا النظام وحكام القرار بقانون رقم    تخضع العق ر المنيمة-9
االسةةتثمار يعةةادل بةةدل االسةةتثمار السةةنوي وذلةةك إمةةا نقةةدا  لو بموجةة   يييرفع كييث مسييتيمر ت مينيياا عييال ة علييى بييرث -10

شةةهر مةةن إلغةةاة االسةةتثمار لو مةةن نهايةةة مدتةةه فةةي حةةال عةةدم  كفالةةة مصةةرفية لو تجاريةةة مقبولةةة ويةةرد هةةذا التةةأمين بعةةد
 تجديده لو تمديده م بعد لن تحسم منه كافة االلتزامات المتوجبة على المستثمر مهما كان نوعها في حال وجودها .

وتعديالتةةه بالنسةةبة لمخالفةةات  1961 لسةةنة  198تطبةة  لحكةةام الفصةةل الثةةامن مةةن المرسةةوم التشةةريعي رقةةم    -آ -11
 لمستثمرين .ا
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تطب  لحكام اونظمة المالية والمحاسبة ولنظمة العقود والمبايعات المعمول بها لدى الوزارة في كل ما لم يرد عليه  - 
 نص في هذا النظام لو في عقود االستثمار .

يصةا  بمراقبةة الوزارة وبإرشادات الموظفين المختصين فيها الةذين لهةم الحة  ل يتقير المستيمرين ب نيمة  تعليمات -12
 لعمال البي  واوسعار ومستوى الجودة وتنظيم الضبوط بح  المخالفين .

غالقها بقرار من السيد الوزير . تحرر ساعات العمث  ساعات -13  فتح المحالت وا 
 الالزمة لتنفيذ هذا النظام وجمي  التعليمات اوخرى الالزمة والعمل فيه .  يغرر السير ال  ير التعليمات-14
 
 : 2004/ 11/ 23/ بتاريخ  97قرار رقم /ال
عةةةدم مةةةنح التةةةرخيص اإلداري للمنشةةةأة السةةةياحية القائمةةةة بغيةةةة اسةةةتثمارها قبةةةل منحهةةةا التأهيةةةل السةةةياحي مةةةن وزارة  -1

 السياحة .
اكتفةةاة وزارة السةةياحة بةةالترخيص اإلداري الجديةةد لو المصةةد  بتةةاريخ حةةديث للداللةةة علةةى عةةدم وجةةود مخالفةةات فةةي -2

 وذلك في مراحل التأهيل والتصنيف والترخيص السياحي . البناة
اعتبةةار الوحةةدات اإلداريةةة مسةةؤولة عةةن تةةدقي  مةةدى مطابقةةة تنفيةةذ المنشةةآت السةةياحية لةةرخص البنةةاة الممنوحةةة مةةن  -3

 . 2003  لعام  1قبلها ومعالجة لي مخالفة لشروط الرخصة وف  القانون واونظمة النافذة استنادا  للقانون رقم   
 

 : 2004/ 11/ 23/ بتاريخ  98القرار رقم /
تشةةكيل لجنةةة برئاسةةة السةةيد وزيةةر السةةياحة وعضةةوية السةةيد محمةةد خضةةر السةةيد لحمةةد معةةاون وزيةةر الماليةةة والسةةادة  -1

معاون وزير النقل ومدير عام مؤسسة سيارات إلنجاز آلية وضوابط تسوية وض  السيارات في شركات النقل المشةتركة 
اورينةةت تةةور ...( بمةةا يكفةةل حصةةول الدولةةة علةةى حقوقهةةا فةةي هةةذه الشةةركات وحةةل المشةةاكل  –شةةام تةةور  –) تراتسةةتور 

 والصعوبات التي تواجه عملها .
 ترف  اآللية وضوابط التسوية المقترحة إلى المجلس اوعلى للسياحة إلقرارها . -2
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 2005قرارات المجلس األعلى للسياحة لعام 
 

 : 5/5/2005/ بتاريخ  99القرار رقم /
ً  وقدم مسح اجتماعي منجز. -1  يتم حصر اإلشغاالت على استمالكات وزارة السياحة وفقا 
تخصيص لراض من اسةتمالكات وزارة السةياحة فةي منةاط  مواقة  االسةتثمار السةياحي بمةا يكفةي لتوزيعهةا كمقاسةم  -2

مةةن هةةذا القةةرار وذلةةك لةةزوم إشةةادة -1جتمةةاعي المبةةين فةةي المةةادةبمسةةاحات مناسةةبة علةةى المسةةتحقين حسةة  المسةةح اال
 المساكن البديلة إلشغاالتهم موتحديد نظام ضابطة البناة فيها عفيالت سياحية موف  مبدل تجم  سكاني سياحي 

 تكليف وزارة اإلدارة المحلية ووحداتها اإلدارية بتنظيم التجمعات آنفة الذكر وتخديمها بالمراف  .-3
ف المصارف المعتمدة بمنح قروض لمن يرغ  من المستفيدين لعاله إلشادة المساكن البديلة إلشغالتهم القائمة تكلي-4

 حاليا  وفقا  لألنظمة والقوانين النافذة وبضمانة اورض المخصصة للشاغل .
من هذا القرار 1دة تكليف المؤسسة العامة لإلسكان بتأمين مساكن للشاغلين وف  المسح االجتماعي المبين في الما-5

في منطقتي كيوان بدمش  ومفر  تدمر في حمص المعروضتين لالستثمار في ملتقةى سةو  االسةتثمار السةياحي وذلةك 
 من االعتمادات المخصصة للمؤسسة على لن يستوفى ثمن هذه المنازل من المستفيدين وف  نظام المؤسسة.

من هذا القةرار وفة  االجةراةات 1المبين في المادة دراسة موضوع التعويض للشاغلين بعد المسح االجتماعي  -6
 التي قامت بها محافظة دمش  عند إخالة الشاغلين من لراضيها .
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 : 5/5/2005/ بتاريخ  100القرار رقم / 
سابقا  متعتمد الصي  الجديدة التاليةة لالسةتثمار السةياحي للمشةاري  المعروضةة  إضافة إلى غيش اإلستيمار المعتمرة-1

 يات سو  االستثمار السياحي عفي ملتق
  عاما  م  إعطاة المستثمر ح  التنازل للغير بعد إتمام المشروع .49ولمدة    B0Tنظام االستثمار وف  صيغة ال-ل

نظةام االسةتثمار وفة  صةةيغة بية  حة  اإلنتفةةاع بةاورض مة  إعطةاة المسةةتثمر حة  التنةازل عةةن حة  اإلنتفةاع وعةةن - 
 قبله للغير وذلك بعد إتمام المشروع . المنشآت السياحية من المشادة

لو الجهة المالكة لدى موافقتها علةى التنةازل مةن مسةتثمر وخةر  يررس تحرير القيمة التي يت جب استيفاؤها لل  ارة-2
 الحقا .

مةن قبلهةا للمسةتثمرين فةي حةال سةمحت القةوانين  الم افقة على مبرأ قيام الجهيات المالكية ببييع األراضيي الممل كية-3
 ونظمة الناظمة لعملها بذلك شريطة لن يقام عليها مشاري  سياحية .وا
  
 
 

 : 5/5/2005/ بتاريخ  101القرار رقم / 
بالتصدي  على عقود استثمار المنشآت السياحية المملوكةة مةن قبةل –كل في محافظته –تفويض السادة المحافظين -1

 توى ثالث نجوم فما دون .السلطات المحلية في مجال المحافظة )فناد  ومطاعم ( بمس
 

 : 5/5/2005/  بتاريخ 102القرار رقم / 
 إعتماد جزيرة لرواد منطقة سياحية متكاملة .-1
 تكليف وزارة السياحة بالتخطيط السياحي لجزيرة لرواد .-2
دام مةواد بنةاة الموافقة على استثمار موق  فند  لرواد العائةد لةوزارة السةياحة بارتفةاع ثالثةة طوابة  علةى لن يةتم اسةتخ-3

 منسجمة م  النسيظ العمراني للجزيرة .
 

 : 5/5/2005/ بتاريخ 103القرار رقم / 
الموافقةةة علةةى تمويةةل المصةةارف الحكوميةةة للمشةةاري  المعروضةةة فةةي ملتقيةةات سةةو  االسةةتثمار السةةياحي والتةةي يقةةوم -1

 . من قيمة اإلستثمار %50باستثمارها المستثمرين السوريون وبنسبة ال تتجاوز 
تفةةةويض المصةةةارف الحكوميةةةة بقبةةةول الضةةةمانات البنكيةةةة الخارجيةةةة بةةةدال  مةةةن العقاريةةةة وفةةة  مةةةا يقةةةره مجلةةةس النقةةةد -2

 والتسليف .
 

 :  5/5/2005/ بتاريخ  104القرار رقم / 
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ار يةةةتم العمةةةل بةةةين وزارة السةةةياحة ووزارة الثقافةةةة حةةةول النتةةةائظ المحتملةةةة للتنقيةةة  اوثةةةري فةةةي المواقةةة  المعةةةدة لإلسةةةتثم-
 السياحي وفقا  لما يلي ع

 حالة إكتشاف بعض اآلثار في الموق  والتي يمكن نقلها ويتعذر الحفاظ عليها كالمدافن الرملية ع-1
يةةةتم فةةةي هةةةذه الحالةةةة ترحيةةةل المكتشةةةفات بإشةةةراف المديريةةةة العامةةةة لآلثةةةار والمتةةةاحف ويةةةتم متابعةةةة إجةةةراةات اإلسةةةتثمار          

 السياحي
اآلثةةار التةةي تقتضةةي المصةةلحة بقاةهةةا فةةي الموقةة  تبعةةا  لحجمهةةا ومكوناتهةةا ونسةةبها فةةي حةةين     حالةةة إكتشةةاف بعةةض-2 

 لن معظم مساحة الموق  خالية من اآلثار لو تم التوصل إلى مكتشفات صغيرة فيها ع
للحفةاظ عليهةا يتم متابعة إجراةات اإلستثمار السياحي بالموق  م  مراعات الحفاظ على اآلثةار واتخةاذ التةدابير الالزمةة 

برازها كحدائ  لثرية في الموق  باإلتفا  بين وزارتي السياحة والثقافة .  وحمايتها وا 
 حالة اكتشاف نسيظ لثري متكامل في كامل الموق  يصلح ون يكون متحفا  في الطبيعة ع-3 

اد إلةى مخطةط إدارة موقة  ينجةز يتم في هذه الحالة حماية اآلثار وتخديمها بالمراف  الخدميةة والسةياحية الالزمةة باإلسةتن
 . 2004 11 7تاريخ  52باإلتفا  بين وزارتي السياحة والثقافة وف  قرار المجلس اوعلى للسياحة رقم 

 في حال عدم وجود آثار في لرض الموق  فيتم متابعة إجراةات وزارة السياحة مباشرة .-4
 

 : 5/5/2005/ تاريخ  105القرار رقم / 
بناة لكل من المواق  المعروضة في ملتقيات سو  االستثمار السياحي فةي حةال عةدم تةوفره وبمةا يعتمد نظام ضابطة -

 يتواف  م  الدراسة التخطيطية السياحية وحس  الجدوى االقتصادية للمشروع .
 
 

 : 5/5/2005/ بتاريخ  106القرار رقم / 
اإلقليميةة ومصةةادقة السةةيد وزيةةر اإلدارة المحليةةة االكتفةاة بموافقةةة المكتةة  التنفيةةذي للمحافظةة والعةةرض علةةى اللجنةةة -1 

والبيئة على تعديل الصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناة لو دمظ العقارات بغية إشادة منشآت المبيت السياحية حسبما 
موتخفيض مةدة اإلعةالن 2004 10 24تاريخ  41-40-39هو وارد في قرارات المجلس اوعلى للسياحة ذوات اورقام 

 ه التعديالت إلى مدة شهر واحد فقط .عن هذ
 

 : 2005/ 5/5/ بتاريخ  107القرار رقم / 
الموافقةةةةة علةةةةى نقةةةةل ملكيةةةةة اورض التةةةةي لشةةةةيد عليهةةةةا فنةةةةد  فورسةةةةيزنز دمشةةةة  السةةةةم الشةةةةركة السةةةةورية السةةةةعودية -1

ي لصةةةالح مديريةةةة لالسةةةتثمارات السةةةياحية مةةة  إعفةةةاة محافظةةةة دمشةةة  مةةةن الرسةةةوم الماليةةةة المترتبةةةة لقةةةاة الفةةةرا  العقةةةار 
 المصالح العقارية بدمش  واالستعاضة عنها بتسديد رسم القيد وف  القيمة التخمينية .

 
 :  5/5/2005/ تاريخ  108القرار رقم / 
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الموافقةةةة للقطةةةاعين الخةةةاص والمشةةةترك بإحةةةداث مةةةدارس مهنيةةةة فندقيةةةة سةةةياحية خاصةةةة لو مشةةةتركة تعامةةةل وتعةةةادل -
قةةةرار شةةةهاداتها كثانويةةةة مهنيةةةة مةةةدة ال دراسةةةة فيهةةةا ال تقةةةل عةةةن ثةةةالث سةةةنوات بعةةةد المرحلةةةة اإلعداديةةةة ويةةةتم ترخيصةةةها وا 
 مناهجها من قبل وزارة السياحة .

 
 : 5/5/2005/ بتاريخ  109القرار رقم / 

يصد  نظام العمل  المرف  الخاص بالعاملين في المنشآت السياحية والئحة الجزاةات المرفقة بةه المقةدم مةن  -1
 .2005 لعام 523  والمعدل بالقرار رقم  177قرار السيد وزير السياحة رقم  اللجنة المشكلة ب

 
 : 5/5/2005/ بتاريخ  110القرار رقم / 

 تتحدد النس  المعتمدة للتأمينات النهائية للمشاري  المطروحة لالستثمار السياحي كما يلي ع -1
كحةةد لعلةةى مةةن الكلفةةة اإلجماليةةة لتنفيةةذ  %5و كحةةد لدنةةى%2ع الت مينييات النهاسييية خييالث فتييرة ارنشييا   التجهييي -ل

المشةروع )مفتةاح باليةد( وحسة  طبيعةةة المشةروع وتوضةعه الجغرافةي ورلس المةةال المسةتثمر والجةدوى االقتصةادية معلةةى 
 لن تعاد للمستثمر بعد إنجاز المشروع ووضعه في االستثمار .

 ع الت مينات النهاسية أينا  فترة ارستيمار - 
كحةد لعلممةن القيمةة اإلجماليةة لمجمةوع بةدالت االسةتثمار ولكامةل مةدة االسةتثمار وحسة  المةدة   %5وكحد لدنى 2.5%

العقديةةة وطبيعةةة كةةل مشةةروع وتوضةةعه الجغرافةةي ورلس المةةال المسةةتثمر والجةةدوى االقتصةةادية موفةةي حةةال تحديةةد النسةةبة 
ومةن كامةل بةدالت االسةتثمار  %5ستثمار إلى يتم استكمالها قبل بداية السنة الخامسة المحددة لنهاية اال %5بأقل من 

 ولكامل المدة العقدية .
م  نسبة من العائدات يتم احتسا  التأمينات من خالل دراسة الجدوى  B0O0Tفي حال االستثمار وف  صيغة ال-1

 دل االستثمار .االقتصادية المقدمة من المستثمر وبنفس النس  المقررة للتأمينات النهائية لفترة االستثمار بالنسبة لب
تقبةةةل الضةةةمانات البنكيةةةة المعتمةةةدة مةةةن قبةةةل المصةةةارف المعتمةةةدة فةةةي الجمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية لحجةةةز المواقةةة   -2

 والتأمينات اوولية والنهائية للمشاري  والمواق  المطروحة في الملتقيات سو  االستثمار السياحي .
 

 :  5/5/2005/ بتاريخ  111القرار رقم / 
لنظةةةام الخةةةاص بالعةةةاملين فةةةي المنشةةةآت السةةةياحية الموافةةة  عليةةةه بجلسةةةة المجلةةةس اوعلةةةى للسةةةياحة رقةةةةةةةم يطبةةة  ا -1
 دمش  (.–على العاملين في الشركة السعودية لالستثمارات السياحية )فور سيزنز  2005 4 18 تاريخ 154 
وافة  مة  نظةام العةاملين فةي المنشةآت تض  الشةركة التعليمةات االداريةة الخاصةة بعمالهةا فةي نظامهةا الةداخلي بمةا يت-2

 السياحية المشار إليهأعاله في المادة اوولى من هذا القرار .
 

 : 5/5/2005/ بتاريخ 112القرار رقم / 
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الموافقةةةة للشةةةركة السةةةورية السةةةعودية لالسةةةتثمارات السةةةياحية علةةةى خضةةةوع عقةةةود اإليجةةةار الخاصةةةة بالشةةةريط  -1
 ش  لمبدل العقد شريعة المتعاقدين .الشمالي التجاري ضمن فند  فورسيزنز دم

 
 : 5/5/2005/ بتاريخ  113القرار رقم /

تخضةة  عقةةود االيجةةار وقسةةام ومكونةةات المجمعةةات والفعاليةةات التجاريةةة الواقعةةة ضةةمن المجمعةةات والمنشةةآت  -1
 السياحية لمبدل العقد شريعة المتعاقدين.

لالزمةةةة لتشةةةغيل المجمعةةةات والفعاليةةةات التجاريةةةة السةةةماح باسةةةتيراد اولبسةةةة واالكسسةةةوارات والسةةةل  والبضةةةائ  ا -2
 المذكورة لعاله وتقوم وزارة االقتصاد بوض  الضوابط واوسس الناظمة لذلك.

 
 :  5/5/2005/ بتاريخ  114القرار رقم /

السةةماح لمنشةةآت االطعةةام باسةةتيراد المةةواد الغذائيةةة الالزمةةة للتشةةغيل مةةن خةةار  القطةةر مةةن حسةةاباتها بةةالقط   -1
 186لموجودة داخل القطر لو خارجه وف  إجازات استيراد وفقا  لما هو محدد في قرار المجلس رقم اوجنبي ا

 بالنسبة لمنشآت االقامة وبموافقة وزارة السياحة. 1985لعام 

 
 : 25/5/2005/ بتاريخ  115القرار رقم /

الموقةةة  مةةةابين الشةةةركة السةةةورية تصةةةدي  الملحةةة  المتضةةةمن االعفةةةاةات والموافقةةةات الحكوميةةةة الخاصةةةة بعقةةةد اإلدارة  -
 السعودية لالستثمارات السياحية وشركة فور سيزنز العالمية الدارة الفناد  الدارة فند  الفور سيزنز دمش .

 
 : 25/5/2005/ بتاريخ  116لقرار رقم /ا

 تكليف وزارة االقتصاد والتجارة بدراسةع -

 ر تجةةاه لي مخةةاطر محتملةةة ولمةةام المؤسسةةات إلحةةداث هيئةةة لو مؤسسةةة وطنيةةة لضةةمان االسةةتثمار فةةي القطةة
 المصرفية الوطنية وف  المعايير الدولية.

 .إلحداث مركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي 
 

 : 21/12/2005/ بتاريخ 121القرار رقم /
تسوى بشكل نهائي لوضاع السيارات السياحية العائدة لشركات قطةاع النقةل السةياحي المشةترك والتةي قةام قةام  -1

وتعليماتةةه  2002  لعةةام 739تأجروها بتسةةديد كامةةل قيمتهةةا ورسةةومها الماليةةة والجمركيةةة وفقةةا  للقةةرار رقةةم  مسةة
وحصلوا على براةة الذمة المالية من الشركات المالكة وتنقةل  2002لعام  1 1550التنفيذية ومحضر اللجنة 

 ئية لها وفقا  لما ورد لعاله .ملكيتها السم من اشتراها من المواطنين الذين يرغبون بالتسوية النها
   

 : 21/12/2005/ بتاريخ 122القرار رقم /
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إعفاة فند  ميريديان الالذقية من الرسوم المالية ورسةوم الخةدمات المفروضةة مةن قبةل مجلةس مدينةة الالذقيةة  -1
ارة كرسةةوم خةةدمات ومسةةكرات وذلةةك انسةةجاما  مةة  مضةةمون عقةةد اإلدارة الموقةة  مةة  إلدارة شةةركة ميريةةديان إلد

 الفناد  .
إعفاة فند  شةيراتون دمشة  مةن رسةوم ضةريبة اإلنفةا  االسةتهالكي المفروضةة مةن المديريةة العامةة للجمةارك  -2

 على استيراد المشروبات الكحولية لسوة بفناد  ميريديان .
 
 :2005/ 21/12/ بتاريخ  123لقرار رقم / ا

بةةدة التشةةغيل التجريبةةي للفنةةد  والمثبةةت بتاريةةةةةخ يسةةتح  بةةدل اسةةتثمار فنةةد  بلةةودان الكبيةةر اعتبةةارا  مةةن تةةاريخ  -1
1 7 2005 . 

هو تاريخ بدة فترة  االستثمار للفنةد   2006 1 1يعتبر تاريخ االفتتاح الرسمي لفند  بلودان الكبير والمثبت  -2
   خمسة وعشرين عاما  اعتبارا  من التاريخ لعاله .25والبالغة  

 
 

 :21/12/2005/  بتاريخ 124القرار رقم / 
تعفى مستوردات المنشآت السياحية وعمال التجديةد والتجهيةزات التالفةة نتيجةة الكةوارث والظةروف القةاهرة مةن  -1

من رقم لعمال العام الساب  لهةذه المنشةآت شةريطة لن يةتم ذلةك وفة   %3الرسوم الجمركية دون التقيد بنسبة 
 لسس وضوابط واضحة وبناة على ضبوط لصولية .

 
 :21/12/2005بتاريخ  / 125القرار رقم / 

الصةةادر عةةن المجلةةس اوعلةةى للسةةياحة  2004 11 7  تةةاريخ 50تعتمةةد التعليمةةات التنفيذيةةة  التاليةةة للقةةرار رقةةم   -1
والخةةةاص بتشةةةميل منشةةةآت المجمعةةةات التجاريةةةة المتكاملةةةة للمجمعةةةات السةةةياحية باإلعفةةةاةات والتسةةةهيالت التةةةي منحةةةت 

 ة االنشاة شريطة لن ال يكون فيها متاجر مفتوحة على الخار  وف  ما يليع   وذلك خالل فتر 186بموج  القرار رقم  
عتحةةةدد نسةةةبة مسةةةاحة المحةةةالت التجاريةةةة الصةةةافية مةةةن مجمةةةوع المسةةةاحات الطابقيةةةة  خةةةار  المخططةةةات التنظيميةةةة -آ

 المسموحة ع
  والقرى  السياحية عفي منشآت االستثمار السياحي والمنتجعات السياحية واالقسام االستثمارية في المجمعات 

 كحد لعلى . %10منشآت المبيت واالطعام بنسبة  -
 كحد لعلى . %15منشآت الجذ  السياحي الملحقة بمنشآت المبيت لو اإلطعام بنسبة  -

 كحد لعلى . %20منشآت الجذ  السياحي المستقلة بنسبة  -

 في اوقسام التنظيمية في مشاري  الخدمات والقرى السياحية ع 

 كحد لعلى من مساحة القسم التنظيمي . %5احية بنسبة المجمعات السي -
 كحد لعلى من مساحة القسم التنظيمي . %10القرى السياحية بنسبة  -
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كحةةد لعلةةى مةةن كامةةل  %20ع تحةةدد نسةةبة مسةةاحة المحةةالت التجاريةةة الصةةافية     داخةةل المخططةةات التنظيميةةة- 
 كتلة واحدة لو عدة كتل .المساحة الطابقية المسموحة سواة لكان المشروع مؤلفا  من 

 
 :21/12/2005/ بتاريخ  126القرار رقم / 

والمرفة  ربطةا  بةين وزارة السةياحة ووزارة  2005 9 8  تةاريخ 7760الموافقةة علةى محضةر االجتمةاع المشةترك رقةم  -1
 اإلدارة المحلية والبيئة .

 يعمل بهذا القرار اعتبارا  من تاريخ صدوره . -2
 
 :21/12/2005بتاريخ  / 127القرار رقم / 

يسةةةةمح  للجهةةةةات المنظمةةةةة لألنشةةةةطة التةةةةي تقةةةةام برعايةةةةة وزارة السةةةةياحة بسةةةةداد لجوراإلقامةةةةة فةةةةي الفنةةةةاد  السةةةةورية  -1
 للمشاركين في هذه اونشطة بالعملة السورية و خالل فترة النشاط حصرا  و ذلك بموج  كتا  من وزارة السياحة. 

 
 :21/12/2005/ بتاريخ  128القرار رقم / 

يمن  توظيف لو ا ستثمار ل ي موق  ل ثري في القطر دون الرجوع إلى الجهة المالكة وهي المةديرة العامةة لآلثةار و -1
 المتاحف ريثما يتم اإلعالن عن استثمار تلك المواق  وف  نظام االستثمار المعتمد من المجلس اوعلى للسياحة .

 
 

 :21/12/2005/ بتاريخ  129القرار رقم / 
مةن رلس  % 25الموافقة لوزارة السياحة على بي  حصتها في شركة عمريت لالستثمار والتطةوير السةياحي البالغةة  -1

المةةةال مقابةةةل مسةةةاهمتها العينيةةةة و النقديةةةة فةةةي رلس المةةةال شةةةريطة لن يقةةةوم بقيةةةة الفرقةةةاة بتسةةةديد ثمةةةن اورض البةةةال  
 جاري الرابح حاليا  م مقابل تخلي الوزارة عن حصتها .  خمسة وثالثون هكتارا  بالكامل وبالسعر الت35مساحتها  

 
 :21/12/2005/ بتاريخ  130القرار رقم / 

الصةادر عةن المجلةس اوعلةى للسةياحة لتصةةبح  2004 10 24( تةةاريخ 41-40تعةدل المةادة اوولةى مةن القةرارين )  -
 كما يلي ع 

نيةةةة السةةةكنية ) عةةةدا الفةةةيالت الواقعةةةة داخةةةل المخطةةةط الموافقةةة علةةةى تعةةةديل الصةةةفة العمرانيةةةة إلةةةى الصةةةفة السةةةياحية لألب
التنظيمةي لمراكةز مةةدن المحافظةات ( لو المقاسةم المعةةدة للبنةاة ضةةمن المخططةات التنظيميةة بمةةا فةي ذلةك مةةا يقة  منهةةا 
ضةةةمن المةةةدن القديمةةةة شةةةريطة موافقةةةة لجنةةةة حمايةةةة المدينةةةة القديمةةةة وذلةةةك فةةةي حةةةال رغةةة  مةةةالكو اوبنيةةةة لو المقاسةةةم 

ها كمنشآت مبيت وتكلةف وزارة اإلدارة المحليةة والبيئةة باتخةاذ اإلجةراةت التنفيذيةة لةذلك مة  اسةتيفاة رسةم مقابةل باستثمار 
 التحسين .
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 :21/12/2005/ بتاريخ  131القرار رقم / 
  لعةةةام 106الصةةةادر عةةةن المجلةةةس اوعلةةةى للسةةةياحة بأحكةةةام القةةةرار القةةةرار   2004 11 7  تةةةاريخ 69تشةةةميل القةةةرار  

شةريطة وجةود  2005 لعةام  4095    16لصادر عن المجلس اوعلى للسةياحة وبمةا يتوافة  مة  الةبال  رقةم ا 2005
 مخطط توجيهي لمنطقة المشروع يراعي الربط الطرقي ) شبكة طرقية واستخدامات اوراضي ( .

 
 :21/12/2005/ بتاريخ  132القرار رقم / 

قبةةل عروضةةها والتةةي تعةةود للجهةةات العامةةة والمعروضةةة فةةي ملتقةةى إعةةادة اإلعةةالن عةةن اسةةتثمار المواقةة  التةةي لةةم ت -1
سو  االستثمار السياحي اوول بمدة إعالن شهر واحد علةى لن يكةون قةد تةم إبةال  العارضةين فشةل العةروض المقدمةة 

 من قبلهم ولسبابها .
 ل .قبول العرض الوحيد ولجمي  المواق  التي عرضت في ملتقى سو  االستثمار السياحي اوو  -2
اعتمةةاد قبةةول بةةدل االسةةتثمار المقةةدم مةةن المسةةتثمر كنسةةبة مئويةةة وسةةطية مةةن العائةةدات محسةةوبا  علةةى كامةةل المةةدة  -3

وذلةةك لمشةةاري  ملتقةةى سةةو  االسةةتثمار السةةياحي اوول والملتقيةةات الالحقةةة والتةةي تةةنص دفةةاتر شةةروطها علةةى لن بةةدل 
لن يكةون البةدل السةنوي اودنةى لو اوعلةى ال يةنقص لو  االستثمار سنوي ومحسو  كنسبة مئويةة مةن العائةدات شةريطة

 . % 25يزيد عن البدل الوسطي وكثر من 
 

 :21/12/2005/ بتاريخ  133القرار رقم / 
المرفةة  ربطةةا   2005 4 18  تةةاريخ 3184الموافقةة علةةى مضةةمون محضةةر اجتمةةاع اللجنةةة التنفيذيةة للسةةياحة رقةةم   -1

 التوفير   . –التسليف الشعبي  –اة المصارف   العقاري والتي ضمت في عضويتها السادة مدر 
التةةةوفير   بمتابعةةةة تنفيةةةذ مضةةةمون  -التسةةةليف الشةةةعبي –تكليةةةف وزارة الماليةةةة والمصةةةارف ذات العالقةةةة   العقةةةاري  -2

 المحضر آنف الذكر .
 

 :21/12/2005/ بتاريخ  134القرار رقم / 
د واالسةةتبدال للفنةةاد  التةةي تملكهةةا وزارة السةةياحة وتةةديرها الشةةركة اليةةتم صةةرف ليةةة مبةةال  ماليةةة علةةى لعمةةال التجديةة-1

شهباة ( إال بعد الموافقة الخطية المسةبقة مةن وزارة السةياحة وبمةا  –تدمر  –العربية السورية للمنشآت السياحية ) إيبال 
عتبارا  من تاريخ صدور هذا الق  رار .ال يتجاوز النسبة المحددة في عقود إدارة هذه الفناد  وا 

تكليةةف وزارة السةةياحة بتوصةةيف المخالفةةات التةةي تقةةوم الشةةركة العربيةةة السةةورية للمنشةةآت السةةياحية وفقةةا  لمضةةمون  -2
 عقود اإلدارة الموقعة على لن يتم عرضها الحقا  على المجلس اوعلى للسياحة .

ارتهةا الحاليةة لالسةتثمار بطريقةة الةة يسمح لوزارة السةياحة بعةرض الفنةاد  والمنشةآت التةي تملكهةا بعةد انتهةاة عقةود إد-3
B.O.T . 
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 2006قرارات المجلس األعلى للسياحة لعام 
 

 :  21/5/2006/ بتاريخ 136القرار رقم/
                          

  تةةاريخ 2910مةةن قبلهةةا فةةي مةةذكرتها رقةةم   الم افقيية علييى قيييام   ارة السييياحة بعييرض الم اقييع المقترحيية -1
 لالستثمار السياحي وذلك حس  شرائحها المدرجة في تلك المذكرة م  التقيد بما يلي ع 2006 4 12

  للعرض االسةتثماري فةي ملتقةى سةو  1في الجدول المرف  رقم   عرض مواق  الشريحة اوولى المدرجة -1
فةي ملتقيةات  االستثمار السياحي الثاني وفة  دفةاتر الشةروط الخاصةة بهةا ووفقةا  لألسةس واإلجةراةات المعتمةدة

 سو  االستثمار السياحي والتي لقرت للملتقى اوول .
  للعةرض االسةتثماري فةي ملتقةى سةو  2في الجدول المرفة  رقةم   عرض مواق  الشريحة الثانية المدرجة -2

االسةةتثمار السةةياحي الثةةاني وهةةي المواقةة  الممكةةن اسةةتكمال إجةةراةات  إعةةدادها وتهيئتهةةا تنظيميةةا  وقانونيةةا  مةةن 
هةةات المختصةةة فةةي المرحلةةة التاليةةة النعقةةاد الملتقةةى الثةةاني وفةةي مواعيةةد المناسةةبة لةةذلك مةة  إعتمةةاد ذات الج

اإلجراةات واوسس المعتمدة  في ملتقيةات سةو  االسةتثمار السةياحي لةدى االعةالن عنهةا واسةتدرا  العةروض 
 ودراستها والبت بها وذلك من خالل صيغة إعالن تراعي مايلي ع

 مواصفاته ومزاياه ومساحته وملكيته.تحيد الموق  و  -ل
اوهداف العامة للوزارة والجهة المالكة لالستثمار السياحي في الموقة   - 

مثةةل ) لنةةواع االسةةتثمارات واونشةةطة السةةياحية الرئيسةةية المرغوبةةة فةةي 
حجةةم االسةةةتثمارات المرغةةو  بالحةةةد  –المحافظةةة لو منطقةةة المشةةةروع 

 ر ( .صيغة التعاقد ومدة االستثما –اودنى 

بةةةال  المسةةةتثمر  -ت تحديةةةد المةةةدة المحةةةددة لتقبةةةل العةةةروض االسةةةتثمارية وا 
 بالنتيجة .
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يتةرك للعةةارض تقةةديم عرضةه المتكامةةل السةةتثمار الموقة  بمةةا فةةي ذلةةك  -ث
البرنةةةةةامظ االسةةةةةتثماري المقتةةةةةرح مةةةةةن قبلةةةةةه وبمةةةةةا يتوافةةةةة  مةةةةة  صةةةةةيغة 

 االستثمار المعتمدة .

تنميةةة السةةياحية فةةي حةةال حقةة  العةةرض مصةةلحة اإلدارة ومتطلبةةات ال - 
 –السييير رسيييس مجلييس اليي  را  يةةتم التعاقةةد ويخضةة  العقةةد لتصةةدي  
 رسيس المجلس األعلى للسياحة .

  فةةةي حةةةال 3االسةةةتثماري  المدرجةةةة فةةةي الجةةةدول المرفةةة  رقةةةم   إضةةةافة مواقةةة  الشةةةريحة الثالثةةةة   للتةةةرويظ-3
لمعتمةةدة لملتقيةةات سةةو  االسةةتثمار جاهزيتهةةا إلةةى الشةةريحة الثانيةةة لعرضةةها واعتمةةاد نفةةس اوسةةس والشةةروط ا

 السياحي .
 إضافة مواق  جديدة إلى الشريحة الثانية ع-4     

 الموق  التاب  لوزارة الكهرباة في شارع الفردوس بدمش  . -1
 موق  سو  االنتا  بحل  . -2

 موق  المطخ في السويداة . -3

 إلجراةات الالزمة .على لن يتم التنسي  مابين وزارة السياحة والجهات المالكة الستكمال ا
مراعةةةاة التوظيةةةف السةةةياحي لموقةةة  المركةةةز اإلذاعةةةي والتلفزيةةةوني بحلةةة  والتةةةاب  لةةةوزارة اإلعةةةالم لشةةةرط لن -5

يتضمن وجود اسةتديوهات بةث وتصةوير إضةافة إلةى الفعاليةات السةياحية اوخةرى لةدى عرضةه لالسةتثمار فةي 
 الشريحة الثانية .

المتضةةمنة المواقةة  التةةي  2006 4 12  تةةاريخ 2910رقةةم   لسييياحةتعتميير الجييرا ث المرفقيية بمييذكرة   ارة ا -2
تتطل  استكمال بعض المتطلبات اوساسية من الناحيتين التنظيمية والقانونية من قبل بعةض الجهةات العامةة 

 المختصة وتكليفها بإنجاز المطلو  خالل مدة ال تزيد عن شهرين من تاريخه .

يةاحي علةى المواقة  التةي يةتم حجزهةا فةي قيات س ق ارستيمار اليستطبق نفس اإلجرا ات المعتمرة في ملت -3
 لي ملتقى واليتم استكمال إجراةاتها التعاقدية وذلك فيما يتعل  بإعادة عرضها .

 
  

 :  21/5/2006/ بتاريخ 137القرار رقم /
    ( B.O.Tة  ) الموافقة على التعاقد مجددا  في نهاية مدة االسةتثمار مة  الجهةة المسةتثمرة للموقة  وفة  صةيغ -1

وذلك بالتراضي بمدة التزيةد عةن مةدة االسةتثمار المتعاقةد بشةأنها سةابقا  بشةروط ماليةة وعقديةة جديةدة فةي حةال 
 بذلك وفي حال تحققت المعايير التالية ع –الجهة المالكة للمنشأة  –تحق  مصلحة اإلدارة 

 .حسن تقيد المستثمر بااللتزامات التعاقدية طيلة مدة االستثمار  -ل
 إلتزام المستثمر بمعايير الجودة السياحية واونظمة الخاصة بتشغيل المنشآت السياحية .  - 
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وحسةة  متطلبةةات تحقيةة  الجةةدوى االقتصةةادية B.O.T الموافقةةة علةةى زيةةادة مةةدة االسةةتثمار وفةة  صةةيغة ال -2
شةةاري  ذات   عامةةا  فةةي حةةال مناسةةبة تطبيةة  الصةةيغة آنفةةة الةةذكر بالنسةةبة للم45والسةةياحية إلةةى مايزيةةد عةةن  
 اوهمية التنموية كما يلي ع

ديةر الةزور  –الحسةكة  –  مليون يورو في المحافظات ) الرقةة 10مشروع سياحي تزيد كلفته عن   -ل
 منطقة تدمر ( . –درعا  –إدل   –القنيطرة  –السويداة  –حماه  –

 –يةةة الالذق –حلةة   –  مليةةون يةةورو فةةي المحافظةةات )دمشةة  20مشةةروع سةةياحي تزيةةد كلفتةةه عةةن   - 
 ريف دمش  ( . –حماه  –طرطوس 

الموافقةةة علةةى تقةةةدير تقةةدير بةةةدل اسةةتثمار المشةةروع بشةةةكل نسةةبة مئويةةةة مةةن اإليةةرادات )مجمةةةل رقةةم اوعمةةةال  -3
يةةراده بشةةكل مسةةب  فةةي دفتةةر الشةةروط B.O.T السةةنوي ( الناجمةةة عةةن تشةةغيل المشةةروع وفةة  صةةيغة الةةة)  ( وا 

 المصلحة ذلك . ولدى اإلعالن عن استدرا  العروض حيثما تقتضي

 
 

 :  21/5/2006/ بتاريخ  138القراررقم / 
تمةةام وتشةةغيل   اإليجييار B.O.Tالسييماح للمسييتيمر / فييق غييي ة -1  تأسةةيس شةةركة سةةورية لةةزوم تمويةةل وتجهيةةز وا 

 المشروع شريطة مايلي ع
 تنفيذه وعلى نفقته لكامل لعمال الهيكل بكافة مباني المشروع وموقعه العام .-1  
مةن رلس مةال الشةركة  %51لو مساهمته في مال الشركة المساهمة عن  %51قل حصته في الشركة عن لن الت-2  

 خالفا  وي نص نافذ وذلك حس  قانون التجارة السوري وتعديالته .
 إلتزام الشركة بالشروط العقدية الستثمار المشروع.-3  
  
 

 :+  21/5/2006/ بتاريخ 139القرار رقم /
حةةةال تةةةأجير لرض بغايةةةة االسةةةتثمار السةةةياحي نسةةةبة مئويةةةة مةةةن   ن بييير اريجيييار فييييالم افقييية عليييى أن يكييي -1

 اإليرادات )مجمل رقم اوعمال السنوية ( الناجمة عن استثمار منشآت ونشاطات  المشروع .
عةةروض االسةةتثمار عبةةارة ))علةةى لن اليقةةل بةةدل االيجةةار ((  الم افقيية علييى تضييمين اإلعييالن عيين اسييتررا  -2

ثمر عةن نسةبة مئويةة يةتم تحديةدها وفقةا  لدراسةة الجةدوى وبمةا يحقة  مصةلحة الجهةة المالكةة المقترح مةن المسةت
وذلةةةك فةةةي المواقةةة  التنمويةةةة الهامةةةة ذات المسةةةتقبل السةةةياحي الواعةةةد وحيثمةةةا تقتضةةةي المصةةةلحة العامةةةة وذلةةةك 

 شريطة ع

االسةتثمار حصةرا    لن تستفيد منةاط  الجةذ  السةياحي والمواقة  التةي يةتم عرضةها فةي الملتقةيالت سةو   -1 -3
 من هذه الميزة .

لن يةتم تحديةةد قيمةة بةةدل اإليجةار مةةن قبةل الجهةةة المالكةة بالتنسةةي  مة  وزارة السةةياحة وللمواقة  المعروضةةة -2 -4
 في الملتقى .
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 :  21/5/2006/ بتاريخ 140القرار رقم /

فةي مةذكرة وزارة السةياحة رقةم  الموافقة على االستثمار وفة  صةيغة بية  حة  االنتفةاع بةاورض وفة  اوسةس المحةددة-1
ولمشةةاري  التنميةةة السةةياحية المتكاملةةة لو المحةةدودة فةةي المنةةاط  الشةةاطئية علةةى لمةةالك   2006 4 12  تةةاريخ 2912 

وزارة السةةياحة فقةةط والمعروضةةة فةةي ملتقيةةات سةةو  االسةةتثمار السةةياحي م علةةى لن يكةةون رسةةم حجةةز الموقةة  بمةةا يعةةادل 
 لمرحلة اوساسية من المشروع متضمنة المشروع الرائد والبنية التحتية .من التكاليف اإلجمالية ل 1%
 
 

 :  21/5/2006/بتاريخ  141القرار رقم /
تكليف وزارة السياحة بوض  مخطط توظيف لراضي وتحديةد مفهةوم ولطةر وحةدود المنةاط  السةياحية والتنمويةة والجبليةة 

 جغرافيا  .
 

 : 21/5/2006/بتاريخ  142القرار رقم /
الةذي يسةمح بالتعاقةد  2004 11 7  تةاريخ 67تعتمد اآللية التالية لتنفيذ مضةمون قةرار المجلةس اوعلةى للسةياحة   -1

م  المستثمر ذي الخبرة والمالةة والةذي يختةار لرضةا  مملوكةة مةن قبةل الدولةة إلقامةة مشةروع سةياحي ذي طبيعةة هامةة 
 واستراتيجية ببرنامظ توظيفي مقترح من قبله ع

اسةةتثمار اورض المملوكةةة للدولةةة لو  قييرم المسييتيمر إلييى رساسيية مجلييس اليي  را  أ  إلييى   ارة السييياحة بطلبيي يت-آ  
 إلحدى الجهات العامة إلقامة المشروع السياحي مبينا  فيه ع

  البرنةةةةةامظ التةةةةةوظيفي االسةةةةةتثماري للمشةةةةةروع بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك مكوناتةةةةةه وفعالياتةةةةةه والطاقةةةةةة
 لتقديرية .االستيعابية وكلفته االجمالية ا

  بيةةةان مفصةةةل عةةةن مالةتةةةه وخبرتةةةه االسةةةتثمارية والمشةةةاري  والمنشةةةآت المسةةةتثمرة مةةةن قبلةةةه
 داخل القطر وخارجه وبيانات واضحة عنها .

 . تحديد اورض المرغوبة من قبله 

ي حةال م تدرس الوزارة الطلة  مة  الجهةة العامةة المالكةة للموقة  وفة في حاث تقريم الطلب إلى   ارة السياحة -ب     
التوافة  علةى لن المشةروع ذو طبيعةة هامةة واسةتراتيجية ولن المسةتثمر يتمتة  بةالخبرة والمةالةة والكفةاةة إلقامةة واسةةتثمار 
مكانيةةة تحقيةة  ذلةةك تنظيميةةا  وتخطيطيةةا  وقانونيةةا   ذلةةك المشةةروع والتحقةة  مةةن مالئمةةة لرض المشةةروع إلقامةةة المشةةروع وا 

كرة مشةتركة مةن الةوزارة والجهةة العامةة المالكةة حةول الطلة  مة  المقترحةات مةذ إلى السيير رسييس مجليس الي  را ترفة  
 للعمل في ضوة مايتم إقراره . 2004  لعام 67بشأن تطبي  القرار  

تقةوم وزارة السةياحة والجهةة العامةة مالكةة الموقة  بإعةداد دفتةر   في حاث الم افقة على تطبيق القرار آنف اليذكر -   
خالل مدة ثالثين يوما  من تاريخ الموافقة آنفة الذكر ويبل  المستثمر به مةن قبةل وزارة السةياحة شروط الستثمار الموق  

لإلجابة من قبل المستثمر خالل مدة ثالثين يوما  من خالل تقديمه كتابا  خطيا  إلةى وزارة السةياحة يتضةمن قبولةه بةدفتر 
ومرفقا  بةه شةيك مصةد  مقبةول الةدف  لو كفالةة مصةرفية  شروط االستثمار واستعداده لتقديم العرض المتكامل لالستثمار
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مةةن التكةةاليف اإلجماليةةة للمشةةروع كرسةةم حجةةز للموقةة  م ودفتةةر الشةةروط موقعةةا   %1السةةم الجهةةة العامةةة المالكةةة بقيمةةة 
 بكافة صفحاته من قبل المستثمر إشعارا  بالموافقة عليه .
 في ملتقيات االستثمار السياحي .وتستكمل اإلجراةات الالزمة لسوة باإلجراةات المتبعة 

طلةة  االسةةتثمار ومرفقاتةةه إلةةى وزارة السةةياحة مقترنةةا   فييي حيياث تقييريم الطلييب إلييى رساسيية مجلييس اليي  را    ر ر -ر
تسةةتكمل اإلجةةراةات وفةة  البنةةد  2004  لعةةام 67علةى تطبيةة  القةةرار   السييير رسيييس مجلييس اليي  را بالموافقةة مةةن قبةةل 

     لعاله .
 للتصدي  . رسيس المجلس األعلى للسياحة –السير رسيس مجلس ال  را  لعقد على على لن يعرض ا

 
 
 
 

 : 21/5/2006/ بتاريخ 143القرار رقم /
السماح لوزارة السياحة بتطبي  منها  الوجائ  الذي يحق  الجدوى االقتصادية والحفاظ على البيئة فيما يخةص المواقة  

يمي والمؤهلة لتحقي  عائد اسةتثمار عةال علةى لن اليزيةد عامةل االسةتثمار عةن التي تملكها الوزارة خار  المخطط التنظ
 . 1987  لعام 198 المحددة في قرار المجلس اوعلى للسياحة رقم  0.4  بدال  من  1 
 

 : 21/5/2006/ بتاريخ 144القرار رقم /
بية  حة   -يجةار  إ – B.O.Tالموافقة على إعفاة مشاري  االستثمار السةياحي حسة  صةيغة التعاقةد )  -1

اإلنتفةةةاع ( لألراضةةةي العائةةةدة بملكيتهةةةا للدولةةةة والجهةةةات والمؤسسةةةات العامةةةة والمنظمةةةات الشةةةعبية والتةةةي 
مةن رسةم الطةاب   رسييس المجليس األعليى للسيياحة –السير رسيس مجليس الي  را  تصد  عقودها مةن 

 لنسختي العقد 
مواق  التةةةي عرضةةةت فةةةي ملتقةةةى سةةةو  االسةةةتثمار ويشةةةمل هةةةذا اإلعفةةةاة عقةةةود االسةةةتثمار الخاصةةةة بةةةال          

 السياحي اوول وصدقت عقود استثمارها ولم يسدد رسم الطاب  لها حتى تاريخ صدور هذا القرار .
الموافقة على منح المشاري  والمجمعات السياحية من الدرجتين الدوليةة والممتةازة المطروحةة فةي ملتقيةات  -2

لسياحية والتجارية المتكاملة في اوراضي العائدة للدولة والمؤسسات سو  االستثمار بمكوناتها الفندقية وا
رسيييس المجلييس األعلييى  –السييير رسيييس مجلييس اليي  را  العامةةة والتةةي تصةةد  عقةةود اسةةتثمارها مةةن 

التسهيالت المصرفية الواردة في مذكرة وزارة السياحة على لن يتم صدور القرارات التنفيذية لهةا  للسياحة
 رية المركزي بالتنسي  م  وزارة السياحة . من قبل مصرف سو 
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 : 21/5/2006/ بتاريخ 145القرار رقم /
الموافقة على قيام المستثمر بتقديم مساعدة اجتماعية وصحا  اإلشغاالت في اوراضي التي تةم لو سةيتم عرضةها فةي 

 ملتقيات سو  االستثمار السياحي شريطة لن ع
 ة م  اوستئناس باوسس المرعية التي طبقتها محافظة دمش  .يتم تقدير قيمتها من الجهة المالك -ل

يةةةةتم تنزيةةةةل قيمةةةةة المسةةةةاعدة المقدمةةةةة مةةةةن فبةةةةل المسةةةةتثمر واقتطاعهةةةةا مةةةةن اإليةةةةرادات السةةةةنوية التةةةةي  - 
 تتقاضاها الجهة المالكة .

 
 : 21/5/2006/ بتاريخ 146القرار رقم / 

 1985  لعةةام 186بةةالقرار   –فنةةدقي الخةةاص فةةي مجةةال التةةدري  السةةياحي وال –تشةةميل المنشةةآت التعليميةةة  -1
 وتعديالته وفقا  لما يلي ع

السياحية المتكاملة م  منشآت سياحية ضمن موق  المشروع  تستفير كث مراك  الترريب أ  المعاهر -1
طعةةام ( والمرخصةةة لصةةال  مةةن التسةةهيالت واإلعفةةاةات الممنوحةةة بموجةة  القةةرار     186)مبيةةت وا 

 نوع وسوية المنشأة السياحية الرئيسية في المشروع  وتعديالته حس  1985لعام 
 منشآت الترريب الخاص المستقلة : -2

تسةةةتفيد كةةةل مراكةةةز التةةةدري  لو المعاهةةةد السةةةياحية المشةةةادة بشةةةكل مسةةةتقل مةةةن اإلعفةةةاةات  
 لسوة بمنشآت اإلطعام وهي ع 1985 لعام 186والتسهيالت والمزايا الممنوحة بالقرار  

 

ائ  والرسةةةةوم الماليةةةةة والبلديةةةةة مهمةةةةا كةةةةان نوعهةةةةا وطبيعتهةةةةا اإلعفةةةةاة مةةةةن جميةةةة  الضةةةةر  -ل
شادة هذه المنشأة   والمتوجبة على ترخيص وا 

السماح باستيراد مايلزم لتجديد لدوات ولثةاث وتجهيةزات هةذه المنشةآت بنةاة  علةى موافقةة  - 
 وزارة السياحة .

ة مةةن ( خمسةون بالمئةة%50اإلعفةاة مةةن ضةريبة الةةدخل المتوجبةةة علةى اوربةةاح بنسةةبة ) -ت
 اورباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة والناشئة عن استثمار هذه المنشآت .

 
 
 

 : 27/9/2006/بتاريخ  147القرار رقم  /
بةةين وزارة السةةياحة ومجلةةس مدينةةة الالذقيةةة 2006 9 14الموافقةةة علةةى اعتمةةاد مةةذكرة التفةةاهم الموقعةةة بتةةاريخ  -1

قطريةة مةن جهةة لخةرى م بشةأن االسةتثمار السةياحي لموقة  خلةيظ من جهة وشركة الديار لالستثمار العقةاري ال
 ان هانئ بمحافظة الالذقية .
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قيةةةام وزارة السةةةياحة ومجلةةةس مدينةةةة الالذقيةةةة بإعةةةداد مشةةةروع عقةةةد اسةةةتثمار موقةةة  خلةةةيظ ابةةةن هةةةانئ بمحافظةةةة  -2
بغيةةةة  –اله بمةةةا ينسةةةجم مةةة  مضةةةامين مةةةذكرة التفةةةاهم المشةةةار إليهةةةا لعةةة –الالذقيةةة مةةة  شةةةركة الةةةديار القطريةةةة 

 تصديقه من قبلنا .

 
 : 30/10/2006/بتاريخ  148القرار رقم /

بحيث يصبح كمةا يلةي  2006 5 21  تاريخ 144تعدل المادة اوولى من قرار المجلس اوعلى للسياحة رقم  -1
 ع

الموافقةةةة علةةةى إعةةةةفاة مشةةةاري  االسةةةتثمار السةةةياحي مةةةن رسةةةةم الطةةةاب  علةةةى نسةةةختي العةةةةقد حسةةة  صةةةيغة التعةةةةاقد 
(B.O.T –  وذلةةةك للمشةةةاري  العائةةةدة بملكيتهةةةا للدولةةةة وللجهةةةات العامةةةة والمنظمةةةات  -إيجةةةار ) بيةةة  حةةة  اإلنتفةةةاع

 رسيس المجلس األعلى للسياحة  –السير رسيس مجلس ال  را  الشعبية والتي تصد  عقودها من 

سةتثمار السةةياحي اوول ويشةمل هةةذا اإلعفةاة عقةةود االسةتثمار الخاصةةة بةالمواق  التةةي عرضةت فةةي ملتقةى سةةو  اال
 وصدقت عقود استثمارها ولم يسدد رسم الطاب  لها حتى صور هذا القرار .

 كما هي دون تعديل .  2006 5 21  تاريخ 144تبقى باقي مواد قرار المجلس اوعلى للسياحة رقم   -2
 

 : 30/10/2006/بتاريخ  149القرار رقم /
دة اإلداريةةةة المعنيةةةة لو المجلةةةس البلةةةدي المعنةةةي لو المكتةةة  االكتفةةةاة بموافقةةةة المكتةةة  التنفيةةةذي لمجلةةةس الوحةةة -1

التنفيةةذي لمحافظةةة دمشةة  فيمةةا يخصةةها والعةةرض علةةى اللجنةةة اإلقليميةةة اسةةتثنائيا  ومصةةادقة السةةيد المحةةافظ 
والسةةيد وزيةةر اإلدارة المحليةةة والبيئةةة علةةى تعةةديل الصةةفة التنظيميةةة و نظةةام ضةةابطة البنةةاة لو دمةةظ العقةةارات 

ة منشةةآت المبيةةت السةةياحية حسةةبما هةةو وارد فةةي قةةرارات المجلةةس اوعلةةى للسةةياحة ذوات اورقةةةام بغيةةة إنشةةاد
وتخفض مةدة اإلعةالن عةن هةذه التعةديالت إلةى مةدة شةهر واحةد فقةط  2004 10 24  تاريخ  39-40-41 

 .  2005 5 5  تاريخ 106يلغى مضمون قرار المجلس اوعلى للسياحة رقم  
 

 : 30/10/2006يخ /بتار  152القرار رقم /
يةتم السةةماح باسةتيراد التجهيةةزات اومنيةة المبينةةة لدنةاه لكافةةة المنشةآت الفندقيةةة وبمختلةف درجةةات تصةنيفها معفةةاة مةةن -1

الرسةةوم الجمركيةةة م وذلةةك بموجةة  ضةةبوط منظمةةة لصةةوال  مةةن قبةةل اللجةةان المختصةةة التةةي يشةةكلها وزيةةر السةةياحة وهةةذه 
 التجهيزات هي ع

 .لجهزة تفتيش حقائ   -1
 كاميرات مراقبة..  -2

 للكشف عن المتفجرات .  Sniffexلجهزة  -3

 بوابات الكترونية . -4

 لجهزة كشف معادن يدوية . -5
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 لجهزة اتصال بين عناصر لمن الفند  . -6

اللجنةة اومنيةة فيهةا وحسة  نظامهةا اومنةي م ويةتم اعتمادهةا  تحرر الكمييات المطل بية لكيث منشي ة فنرقيية مين قبيث-2
 . ى موافقة وزارة السياحةواستيرادها بناة  عل

 
 : 30/10/2006/بتاريخ  153القرار رقم /

تعتبةةر صةةاالت مةةزادات بيةة  وشةةراة التحةةف الشةةرقية والتراثيةةة الشةةعبية والمقتنيةةات القديمةةة ) اونتيكةةات ( ذات  -1
 صفة سياحية وتخض  إلشراف وترخيص ورقابة وزارة السياحة .

 ك .يصدر وزير السياحة التعليمات التنفيذية لذل -2

 

 : 26/12/2006/بتاريخ  157القرار رقم /
بين الجمهورية العربية السورية )ممثلة بوزارة  2006 12 20تصد  اتفاقية التطوير السياحي الموقعة بتاريخ  -1

السياحة ( وشركة ماف سوريا لالسةتثمار والتطةوير ش.ذ.م.م ) شةركة مسةؤولية محةدودة وهةي إحةدى شةركات 
ؤسسةةة العامةةة لإلسةةكان ) الجهةةة المالكةةة ( م بخصةةوص المشةةروع الةةذي ترغةة  مجموعةةة ماجةةد الفطةةيم ( والم

 مجموعة الفطيم اإلماراتية القابضة إقامته في منطقة الصبورة بريف دمش  .
 تكلف وزارة السياحة بتدقي  مالح  االتفاقية واعتمادها . -2
 

 : 27/12/2006/بتاريخ  158القرار رقم /
ل الصةةةفة التنظيميةةةة لألرضةةةين الةةةواقعتين شةةةر  وغةةةر  منتجةةة  الشةةةاطئ تكليةةةف مجلةةةس مدينةةةة الالذقيةةةة بتعةةةدي -1

اوزر  المملوكتين من قبل مجلس المدينة وفة  اونظمةة المرعيةة إلةى الصةفة السةياحية علةى لن يةتم تضةمين 
الصةفة التنظيميةة لةةألرض الواقعةة غةر  الشةةاطئ اوزر  لن الشةاطئ فيهةةا سةيبقى مفتوحةا  للعمةةوم وذلةك علةةى 

 1981  لعةةةام 5دل وعلةةى لن يةةتم اإلعةةالن عةةن تعةةةديل الصةةفة التنظيميةةة وفةة  المرسةةوم رقةةم  المخطةةط المعةة
الصةةادر عةةن المجلةةس اوعلةةى للسةةياحة لةةدى  2006  لعةةام 149وتعديالتةةه مةة  اوخةةذ بعةةين االعتبةةار للقةةرار  

 تعديل الصفة التنظيمية .
رض الواقعة شر  منتج  الشاطئ الموافةقة على إقامة مجم  سياحي من قبل شركة صندو  المشر  على او -2

اوزر  والمملةوكة من قبل مجلس مدينة الالذقية في ضوة تعديل الصةفة التنظيميةة لتلةك اورض وفة  المةةادة 
  لعةام 142و  2004  لعةام 67  لعاله ووف  صية  االستثمار السياحي المعتمدة وحس  لحكام القرارين  1 

2006. 

 
 : 27/12/2006/ بتاريخ 161القرار رقم /

  بمنطقةةة خةةدمات ذات طةةاب  خةةاص فةةي منطقةةة 10رقةةم   الم افقيية للمؤسسيية العاميية لعسييكان علييى بيييع المقسييم-1
 سهل الديماس لمجموعة ماجد الفطيم اإلماراتية إلشادة مشروع ذي طاب  سياحي تجاري خدمي . –الصبورة 
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المؤسسةة العامةة لإلسةكان مة  المجموعةة لبيعهةا  مةن قبةل اركتفا  بالمضامين ال اررة في عقر البيع الم مع إبرامي -2
التي ستقط  ) في حال إخالل المجموعة بالتزاماتها ( عةن  % 15لرض المشروع م  تضمين العقد لن تحس  نسبة الة
 القسم المخالف وليس كامل قيمة لرض المشروع .

عهةا بةين وزارة السةياحة والمجموعةة الخاصةة بالمشةروع المزمة  توقي إضافة إليى مضيامين اتفاقيية التطي ير السيياحي-3
والمقرة سابقا  يتم تضمين االتفاقية لن تقدم الجهات العامة كافة التسةهيالت الالزمةة والمتعلقةة بإيصةال المرافة  العامةة ) 

اتصاالت ( إلى حدود المشروع وعلى نفقة الفريةة  الثاني ) مجموعةة الفطةيم ( وبمةا  –صرف صحي  –مياه  –كهرباة 
  لنظمة االستثمار المعمول بها لدى الجهات المذكورة وعلى لن يتقدم المستثمر بالدراسات المطلوبةة إلةى هةذه يتواف  م

قرارها من قبل الجهات المختصة .  الجهات قبل مدة كافية وا 
لفزيةون في الهيئةة العامةة لإلذاعةة والت التعا نية السكنية للعاملين تكليف السير   ير اإلعالم بإعارة أرض الجمعية-4

إلى المؤسسة العامة لإلسةكان خةالل لسةبوعين مةن تاريخةه حتمةا  واتخةاذ اإلجةراةات الالزمةة بحة  مجلةس إدارة الجمعيةة 
بةةةوزارة اوعةةةالم ) الهيئةةةة العامةةةة لإلذاعةةةة والتلفزيةةةون ( لمخةةةالفتهم الصةةةريحة للقةةةوانين واونظمةةةة النافةةةذة وفةةةة  اإلجةةةراةات 

 .2006  لعام 157على للسياحة رقةم  المةبينة في محضر اجتماع المجلس او
انتظةار إتمةام إجةراةات إعةادة اورض مةن الجمعيةة إلةى  السماح للمؤسسة العامة لعسكان بإبرام عقير البييع ر ن -5

 المؤسسة .

   
 : 27/12/2006/ بتاريخ 162القرار رقم /

 لية عتكلف وزارة السياحة بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن الوزارات التا -1
االسةةكان والتعميةةر   م مهمةةة هةةذه اللجنةةة إعتمةةاد حةةدود المنةةاط   –اإلدارة المحليةةة والبيئةةة  –النقةةل  –  السةةياحة 

والمحةةاور السةةياحية المقترحةةة مةةن قبةةل وزارة السةةياحة والواقعةةة خةةار  المخططةةات التنظيميةةة وتحديةةد توضةةعها علةةى 
 المخططات الطبوغرافية بما يكفل تحديد تلك الحدود .

لةةدى إقةةرار حةةدود تلةةك المنةةاط  والمحةةاور السةةياحية يكةةون التةةرخيص ضةةمنها للمشةةاري  السةةياحية فقةةط وحسةة  -2
الصةةادر عةةن المجلةةس االعلةةى للسةةياحة وتعديالتةةه والمتضةةمن إمكانيةةة تةةرخيص  1987  لعةةام 198لحكةةام القةةرار  

يمية م فيمةا يةتم إصةدار نظةام خةاص مشاري  سياحية استثمارية ومجمعات سياحية مؤلفة من لقسام استثمارية وتنظ
بالضةةواحي السةةكنية خةةار  المخططةةات التنظيميةةة والمنةةاط  والمحةةاور السةةياحية مةةن قبةةل الجهةةات المعنيةةة ويسةةتمر 

وتعديالتةةه علةةةى الفعاليةةات السةةةياحية فةةي حةةةال وجودهةةا ضةةةمن الضةةةواحي  1987  لعةةةام 198تطبيةة  القةةةرار رقةةم  
 السكنية وخار  المخططات التنظيم

. 
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 : 27/12/2006/ بتاريخ 163القرار رقم /.
الخةةةاص بالنظةةةام العمرانةةةي للمشةةةاري  والمجمعةةةات 1987  لعةةةام 198رقةةةم   يعيييرث قيييرار المجليييس األعليييى للسيييياحة-1

 ية عوالمنشآت السياحية وشروط اقامتها في الساحل والداخل ) خار  المخططات التنظيمية ( وف  البنود التال
 ع منها  الوجائ  الخاص بمنشآت االستثمار السياحي -1ً

 من مساحة القسم االستثماري . %25لالتزيد نسبة البناة عن  -1
 من مساحة القسم االستثماري . %75لال يزيد عامل االستثمار عن  -2

مةن  %40نسبة المساحات الخضراة بما الوجائ  بما فيها الوجائة  المحيطةة الخضةراة التقةل عةن  -3
 حة القسم االستثماري .مسا

نسبة الممرات والساحات المرصوفة والفعاليات المفتوحة سةماويا  ومواقةف السةيارات المكشةوفة وكافةة  -4
  مواقةةةةف %15مةةةةن مسةةةةاحة القسةةةةم االسةةةةتثماري منهةةةةا   %35االسةةةةتعماالت المختلفةةةةة التزيةةةةد عةةةةن 

 سيارات .

د نسبة مساحة البنةاة فةي االقبيةة عةن يمكن إنشاة عدة لقبية م  التقيد بحدود الوجائ  وعلى لال تزي -5
 من مساحة لرض المشروع والتحس  هذه اوقبية ضمن عامل االستثمار . % 25

م مةةن 19يحةةدد االرتفةةاع اوعظمةةي للبنةةاة فةةي المنشةةآت السةةياحية مةةن سةةوية ثةةالث نجةةوم فمةةا دون بةةة -6
 منسو  الترخيص على لال يزيد عن خمسة طواب  .
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م عةةةن 29ة لربةةة  نجةةةوم وخمةةةس نجةةةوم بارتفةةةاع لعظمةةةي قةةةدره يسةةةمح للمنشةةةآت السةةةياحية مةةةن سةةةوي -7
 منسو  الترخيص على لال يزيد عن ثمانية طواب  .

 
 منها  الوجائ  الخاص بالقسم التنظيمي في المجمعات السياحية ع -2ً

 ع حالة تقسيم القسم التنييمي إلى مقاسم يعر كث منها  حرات مبيت منفغلة-أ    
 من مساحة المقسم . %25قسم بما ال يزيد عن تحدد نسبة البناة على كل م -8
 من مساحة المقسم . %75يحدد عامل االستثمار لكل مقسم بما اليزيد عن  -9

عةةن منسةةو  التةةرخيص علةةى لال يزيةةد عةةن ثالثةةة  10.5يحةةدد االرتفةةاع اوعظمةةي للبنةةاة بةةة -10
 طواب  

 حالة بنا  القسم التنييمي على شكث تجمع أ  تجمعات طابقية متغلة : -ب   
 من مساحة المقسم. %25تحدد نسبة البناة على كل مقسم بما ال يزيد عن  -11

 من مساحة المقسم . %75يحدد عامل االستثمار لكل مقسم بما اليزيد عن   -12

م عن منسو  الترخيص علةى لال يزيةد عةن لربعةة 13.5يحدد االرتفاع اوعظمي للبناة بة  -13
 طواب .  

بمعةدل وحةدة مبيةت واحةدة مةن كةل  ) على الهيكيث فقيط   لقسم التنييمييسمح ببنا  نماذ  ل حرات مبيت ا -جي    
نموذ  وذلك بهدف تشجي  المستثمرين بالتسوي  لهذا القسةم بةالتزامن مة  تنفيةذ القسةم االسةتثماري مةن المشةروع شةريطة 

 تحقي  ما يلي ع
 من هيكل القسم االستثماري . %50االنتهاة من تنفيذ نسبة ال تقل عن  .1

لمقاسةةم المخصصةةة لنمةةاذ  وحةةدات المبيةةت المةةذكورة لعةةاله بعةةد صةةدور رخصةةة القسةةم عةةدم إفةةراز ا .2
التنظيمةةي لصةةوال  وبموجةة  كتةةا  موجةةه مةةن وزارة السةةياحة إلةةى مديريةةة المصةةالح العقاريةةة وفةة  مةةا 

 . 1987  لعام 198نص عليه قرار المجلس اوعلى للسياحة رقم  

 م التنييمي :نيام ال جاسب للمقسم التجارأ ضمن القس  -ر    

 من مساحة المقسم التجاري . %50لال تزيد نسبة البناة عن  -14

   من مساحة المقسم التجاري .1لال يزيد عامل االستثمار عن   -15

 عدد الطواب  ثالثة طواب  كحد لعظمي . -16
 

 : 27/12/2006/ بتاريخ 164القرار رقم /
المديريةةة العامةةة لآلثةةار والمتةةاحف )  –وزارة الثقافةةة تصةةد  اتفاقيةةة تنظةةيم العمةةل المشةةترك بةةين كةةل مةةن وزارة السةةياحة و 

  وملحقيها ( بما يكفل قيام وزارة السياحة بالتوظيف السياحي للمواق  اوثرية .
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 :27/12/2006/ بتاريخ 165القرار رقم /
اري  ملتقيةات   والمعمةول بهةا لمشة100الموافقة على تعميم صي  االسةتثمار الةواردة فةي المجلةس اوعلةى للسةياحة رقةم  

سةةو  االسةةتثمار السةةياحي علةةى مشةةاري  االسةةتثمار السةةياحي التةةي تشةةرف عليهةةا وزارة السةةياحة بموجةة  قةةرار المجلةةس 
 والتي تعود للجهات العامة في الدولة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية . 2002  لعام 18االعلى للسياحة رقم  

 
 : 27/12/2006/ بتاريخ 166القرار رقم /

 1985  لعةام 186الواردة ضمن بنةود القةرار  يستمر تشميث المشاريع السياحية التالية باإلعفا ات الجمركية  -آ-1
نشائها ع 2007 1 1بعد تاريخ   طيلة مدة تنفيذها وا 

جمي   المشاري  السياحية الحاصلة على رخص االشةادة السةياحية لو التوظيةف السةياحي  -1
 .2006 12 31قبل تاريخ  

المشاري  السياحية الحاصلة على رخص االشةادة السةياحية لو التوظيةف السةياحي جمي    -2
والتةةةةةةةةي تقةةةةةةةةةوم بتعةةةةةةةةديل رخصةةةةةةةةة اإلشةةةةةةةةادة السةةةةةةةةةياحية لو  2006 12 31قبةةةةةةةةل تةةةةةةةةاريخ  

وذلةك لحةةاالت تعةديل الملكيةةة  لوتعةةديل 2..7 1 1رخصةةالتوظيف السةةياحي  بعةد تةةاريخ  
ون ذلةك ضةمن النسة  المسةموحة المخططات  بإضافية كتل وفعاليات جديدة على لن يكة

والمنصةةةوص عنهةةةا فةةةي القةةةرارات النافةةةذة لصةةةوال  كةةةون هةةةذه المشةةةاري  مرخصةةةة قبةةةل نفةةةاذ 
 المرسوم المشار إليه لعاله. 

جمية  مشةاري  ملتقيةةي االسةتثمار السةةياحي اوول والثةاني والتةةي تةم توقيةة  عقةود اسةةتثمارها  -3
المحةةدد بتةةاريخ  2006  لعةةام 51لو قةةدمت عةةروض السةةتثمارها قبةةل نفةةاذ المرسةةوم رقةةم  

نتيجةةة اإلعةةالن عنهةةا فةةي لحةةد الملتقةةين لو اإلعالنةةات الالحقةةة الناجمةةة عةةن  2007 1 1
لحةةد الملتقةةين المشةةار إليهمةةا لعةةاله علةةى لن يكةةون ذلةةك بنةةاة  علةةى دفةةاتر شةةروط تضةةمنت 

وعلةةةةى لن يةةةةتم توقيةةةة  العقةةةةود الخاصةةةةة بتلةةةةك  1985لعةةةةام  186التشةةةةميل بأحكةةةةام القةةةةرار 
 .2007 3 31ري  وتصديقها لصوال  لغاية المشا

جميةة  المشةةاري  السةةياحية الةةواردة فةةي مةةذكرات التفةةاهم لو اتفاقيةةات التطةةوير الموقعةةة بةةين  -4
 .2006 12 31وزارة السياحة ولي جهة استثمارية لو التي ستوق  حتى تاريخ 

رسييييس  –السيييير رسييييس مجليييس الييي  را  جميةةة  المشةةةاري  السةةةياحية التةةةي وافةةة  عليهةةةا  -5
علةةةى السةةةير بةةةإجراةات التعاقةةةد عليهةةةا مةةة  جهةةةات اسةةةتثمارية  المجليييس األعليييى للسيييياحة

واآلليةةةة  2004  لعةةةام 67تقةةةدمت السةةةتثمارها وفةةة  قةةةرار المجلةةةس اوعلةةةى للسةةةياحة رقةةةم  
علةى لن تكةون الموافقةة  2006  لعةام 142المعتمدة لتنفيذها بقرار المجلةس اوعلةى رقةم  

 .2007 3 31وعلى لن يتم التعةةاقد قبل   2..6 12 31قد صدرت في مدة لقصادها  

المشاري  التالية والعائدة التحاد العمال  واتحاد الفالحين والمعروضة لالسةتثمار فةي حةال  -6
وتوقيةةةة  العقةةةةود االسةةةتثمارية الخاصةةةةة بهةةةةا قبةةةةل  2006 12 31تةةةم تقةةةةديم العةةةةروض قبةةةل 

 ع 2007 3 31
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 تحاد عمال دمش  .فند  بالزا دمش  العائدة ملكيته ال-           
 محافظة  الالذقية . -تحاد العام للفالحين بالبدروسية 0مجم  اال-                 
 المجم  العمالي بحل  .-                                  

الثةاني  سةو  االسةتثمار السةياحي اوول وإل ام جميع الجهات المعنية المالكة للم اقيع التيي حجي ت فيي ملتقييي -ب-
بإنجةةةاز جميةةة  إجةةةراةات فةةةض العةةةروض وصةةةوال  إلةةةى التعاقةةةد االسةةةتثماري السةةةتثمار تلةةةك المشةةةاري  فةةةي مةةةدة لقصةةةةاها 

 1985  لعةةام 186بمةةا يكفةةل ان تشةةمل تلةةك المشةةاري  بجميةة  اإلعفةةاةات الجمركيةةة الةةواردة بةةالقرار رقةةم   2007 3 31
 لعاله . 3حس  البند آ 

 
 :2006/ 27/12/ بتاريخ 169القرار رقم / 
بةةةدمر دورات تدريبيةةة فندقيةةةة لو سةةةياحية فةةي موقعةةةه الرئيسةةةي لو  يسييمح إلرارة مركييي  التيييرريب السيييياحي  الفنيييرقي-1

 المعاهد والمدارس الفندقية والسياحية بالمحافظات وتحصيل إيراداتها وف  نظامه المالي .
  السةياحي والفنةدقي فةي موقعةه الرئيسةي التي يقيمهةا مركةز التةدري الم افقة على إنفاق إيرارات الر رات  النشاطات-2

لو المعاهد والمدارس الفندقية والسياحية بالمحافظات والمحصلة وفة  النظةام المةالي للمركةز علةى لن يةتم اإلنفةا  بقةرار 
من وزير السياحة ولغاية تطوير التجهيزات وكافة مستلزمات التةدري  فةي المركةز والمةدارس والمعاهةد المةذكورة ومكافةأة 

 ئمين على إنجازتلك الدورات وتعويضات النقل واالنتقال الخاصة بهم . القا
 والنشاطات من اإليرادات المذكورة في المادة اوولى كما يلي  تمنح المكافآت الناجمة عن إقامة هذه الر رات -3
 المكافآت ع -1  

ادر التدريسي هذه الدورات والنشاطات من غير الك تمنح المكافآت التشجيعية للقائمين على-1
بقرار من وزير السةياحة بنةاة  علةى اقتةراح مةدير عةام الهيئةة العامةة للتةدري  السةياحي والفنةدقي 

 شريطة توفر السيولة الالزمة لذلك من إيرادات هذه الدورات والنشاطات 
ع تمةةنح مكافةةآت السةةاعات التدريسةةية  مكافةةآت السةةاعات التدريسةةية للمقةةررات االختصاصةةية-2

الختصاصةةات بقةةرار مةةن وزيةةر السةةياحة بنةةاة  علةةى اقتةةراح مةةدير عةةام الهيئةةة العامةةة للمقةةرارات ا
 للتدري  السياحي والفندقي وحسبما يلي ع

  ل.س عةةن السةةاعة الزمنيةةة الواحةةدة لقةةاة تةةدريس مقةةرر نظةةري واحةةد خةةالل الةةدورة 1000  -
 ل.س للعاملين من داخل المالك .500للمدرسين من خار  مالك الوزارة و 

ل.س  300  ل.س عةن السةاعة الزمنيةةة الواحةدة للمدرسةين مةةن خةار  مةالك الةةوزارة و500  -
 للعاملين من داخل المالك لقاة تدريس مقرر عملي واحد.

  ل.س عن الساعة الزمنية الواحدة لمدرسي اللغات اوجنبية مةن خةار  مةالك الةوزارة 600  -
 ل.س من داخل المالك . 300و 
 حانية عتعويضات اوعمال اإلمت-3

  ل.س عن كل ساعة إشةراف علةى االمتحانةات وطباعةة اوسةئلة مةن خةار  مةالك 300  -17
   ل.س من داخل المالك .200الوزارة و 
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  ل.س مةةن 300  ل.س رئاسةةة القاعةةة عةةن كةةل سةةاعة مةةن خةةار  مةةالك الةةوزارة و 500  -18
 داخل المالك .

مةةن داخةةل    ل.س150  ل.س عةةن كةةل سةةاعة مراقبةةة مةةن خةةار  مةةالك الةةوزارة و 300  -19
 المالك .

  ل.س لعضةةو لجنةةة المراقبةةة العامةةة ) رصةةد النتةةائظ ( عةةن كةةل ورقةةة امتحانيةةة مةةن 25  -20
   من داخل المالك .20خار  مالك الوزارة و 

  ل.س مةةن 40  ل.س لقةةاة تصةةحيح الورقةةة االمتحانيةةة مةةن خةةار  مةةالك الةةوزارة و 50  -21
 داخل المالك .

مراقبةة ( مةن خةار  مةالك الةوزارة و  –لسةر   ل.س عن كةل سةاعة مراقبةة ) لمانةة ا150  -22
 من داخل المالك . 100

  ل.س عن كل ساعة خدمة في القاعات اإلمتحانية لصالح االمتحانات من خار  150  -23
   من داخل المالك .100مالك الوزارة و 

 تعويضات النقل واالنتقالع -4
داريين وفنيين بقةرار يمنح تعويض االنتقال واإلقامة للقائمين على هذه الدورات من م  درسين وا 

 من السيد وزير السياحة شريطة عدم صرف هذه التعويضات لهم من قبل لي جهة لخرى .

 التعليمات التنفيذية الالزمة . يغرر   ير السياحة -4
 

 :2006/ 27/12/ بتاريخ 171القرار رقم /
 الموافقة على قيام وزارة السياحة بما يلي ع

جنيةةه اسةةترليني ( يحةةرك مةةن قبةةل وزيةةر السةةياحة ومحاسةة   –دوالر  –ي ) يةةورو فةةتح حسةةا  بةةالقط  اوجنبةة -1
اإلدارة ويغذى من السلف المخصصة للفعاليات الترويجية والتسويقية التي ستنفذها الوزارة والمواف  عليها من 

الطارئةة علةى  لجنة القط  بناة على الطلبات التي ترفعها الوزارة للفعاليات المقةررة كةل سةتة لشةهر وللفعاليةات
 مباشرة في هذا الحسا  . 2007لن توض  السلف المخصصة للنصف اوول من العام 

الموافقة على لن يغذى هذا الحسا  ليضا  من النفقات المترتبة على مشاركة جهات القطاع الخاص في هةذه  -2
القطةاع الخةاص لصةةوال  الفعاليةات والتةي تقةةوم بتسةديدها للةوزارة علةةى لن يةتم تصةفية النفقةةات المسةددة مةن قبةةل 

 حس  لسس المشاركة التي يصدرها وزير السياحة 
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 :2006/ 27/12/ بتاريخ 175القرار رقم / 
الموافقةةة لن تقةةوم وزارة السةةياحة بةةاإلعالن عةةن عةةرض فنةةد  ميريةةديان دمشةة  علةةى شةةركات اإلدار ة الفندقيةةة  -1

 د لهذه الغاية .العالمية إلداراته وتشغيله وفقا  لدفتر الشروط الفنية المع

الموافقة على تمويل عملية التجديد واالستبدال لفند  ميريديان دمش  من خالل زيادة النسبة المخصصة لبند  -2
مةةةةن إجمةةةةالي العائةةةةدات الماليةةةةة السةةةةنوية وعمةةةةال الفنةةةةد  )مجمةةةةل  %25إلةةةةى  %6التجديةةةةد واالسةةةةتبدال مةةةةن 

 جديد . اإليرادات ( ولمدة ثالث سنوات من تاريخ البدة بعملية الت

 
 

 :2006/ 27/12/ بتاريخ 176القرار رقم /
االسةتمرار باعتمةاد الضةمانات المطلوبةة مةةن الجهةات المتقدمةة السةتثمار المواقةة  المعروضةة فةي ملتقةى سةةو   -1

 االسةةةتثمار السةةةياحي االسةةةتثمار اوول والثةةةاني ومشةةةاري  االسةةةتثمار السةةةياحي المنفةةةذة فةةةي إطةةةار تنفيةةةذ القةةةرار
الصةةةادر عةةةن المجلةةةس اوعلةةةى للسةةةياحة وفةةة  مةةةا ورد فةةةي دفةةةاتر الشةةةروط المعلنةةةة  2002  لعةةةام 18رقةةةم    

 والبنود العقدية الخاصة بها .
يمكن لوزارة السياحة إضافة معايير جديدة كضمانات إضافية من الشركات العارضة إن وجدت ضرورة لذلك  -2

. 
 


