الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

وزارة السياحة
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قـرار رقـم / 505 /
ضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت مبيت النجمة الواحدة واإلعالن عنها وأحكام تطبيقها
وزير السياحة
بنا ًء على :
أحكام القانون األساسي للعاملني في الدولة رقم  50لعام 2004
وأحكام املرسوم التشريعي رقم  /41/لعام .1972
وأحكام املرسوم التشـريعي رقم  /198/لعام .1961
وأحكام املرسـوم التشريعي رقم  /203/لعام 2016
وأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية املستهلك رقم  /14/لعام 2015
وعلى محضر اللجنة الدائمة للسياحة رقم  /3/لعام 1985
و أحكام القرارين رقم ( )201و ( )387لعام 1992
و على محضر اجتماع جلنة التسعير املركزية رقم  / 2722 /تاريخ  2016/ 12 / 4واملصدق أصوال ً
وعلى مقتضيات املصلحة العامة

يقرر ما يلي :
املادة  -1أوال ً  -احلدود العليا ألجور بدل اخلدمات املقدمة في منشآت املبيت من الدرجة الثالثة (جنمة الواحدة)
بكافة أنواعها و فئاتها للنزالء السوريني ومن في حكمهم بالليرات السورية وفق اجلداول التأشيرية التالية ،
ويترك ألصحاب ومستثمري هذه املنشآت تقاضي بدال ً أقل من ذلك مبا يشجع املنافسة ويرفع من سوية
اخلدمات املقدمة
اإلشغال في الغرف

غرفة مفردة بسرير واحد
غرفة مزدوجة بسريرين
غرفة بثالثة أسرة
غرفة بأربعة أسرة
السرير اإلضافي

احلد األعلى للسعر بالليرة السورية
جنمة ب
جنمة أ
النزل بالدرجة االول النزل بالدرجة الثانية
الدور املفروشة
الدور املفروشة
(بانسيون)
(بانسيون)
من الدرجة االولى
من الدرجة املمتازة
مع حمام حمام مشترك
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مع حمام
مشترك
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ثانيا ً -في النزل من الدرجة الثالثة (جنمة – ب) و في الدور املفروشة (بانسيون) من الدرجة الثانية بعد إجـراء
حسم ( )% 20عن بدل اخلدمات املقدمة في منشآت املبيـت مـن الدرجـة الثالثـة (جنمـة  -ب) .وفـق اجلـداول
التأشيرية املذكورة.
ثالثا -في املنشأت الغير مؤهلة للتصنيف بعد إجراء حسم ( )%40عن بـدل اخلـدمات املقدمـة فـي منشـآت
املبيت من الدرجة الثالثة (جنمة _ ب) وفق اجلداول التأشيرية املذكورة
رابعا _ تتقاضى منشآت املبيت من الدرجة الثالثة ( جنمة واحدة ) بكافة أنواعها وفئاتها ( فندق – نزل
بانسيون – فنادق غير غير مؤهلة للتصنيف ) والتي يوجد فيها مكيف زيادة مبقدار  / 300/ل.س للغرفة
الواحدة في الليلة الواحدة عن األسعار الواردة في اجلداول التأشيرية املذكورة وفي حال تقاضي بدل اخلدمة
بالدوالر األمريكي يتم تقاضي مبلغ (  ) 2دوالر أمريكي مقابل هذه اخلدمة .
املادة -2تتقاضى منشآت املبيت السياحية من الدرجة الثالثة ( جنمة واحدة ) بكافة انواعهـا وفئاتهـا أجـورا ً
لبدل اخلدمات املقدمة فيها للنزالء غير السوريني بالدوالر األمريكي وفق اآلتي :
اإلشغال في الغرف
غرفة مفردة بسرير واحد
غرفة مزدوجة بسريرين
غرفة بثالثة أسرة
غرفة بأربعة أسرة
السرير اإلضافي

أجور املبيت بالدوالر األمريكي
جنمة ب
جنمة أ
مع حمام حمام مشترك
حمام
مع حمام
مشترك
15
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
8
8
10
10

املادة  -3يلتزم أصحاب ومستثمرو منشآت املبيت من الدردجة الثالثة (جنمة واحدة ) مبا يلي :
 -1اإلعالن عن أسعار بدل اخلدمات املقدمة في منشآتهم حسب نوع املنشأة وفئتها (أ_ب) ووفق( نوع
الغرفة– عدد األشخاص  )...في بهو املنشاة (اللوبي ) وضمن حدود االسعار الواردة في اجلداول التأشيرية
املذكورة أعاله وعدم جتاوز حدها األعلى( اخلاص بكل فئة ) خالل مدة  /15/يوم من تاريخ صدور هذا القرار
بالشكل التالي :
الئحة أسعار (رئيسة) مطبوعة ومصدقة أصوال ً ( من قبل الوزارة أو مديرية السياحة في احملافظة اخملتصة)
وميكن اإلعالن عن هذه البدالت باإلضافة الى هذه الالئحة للراغبني من أصحاب ومستثمري هذه املنشـآت
ب شاشة عرض الكترونية مبقياس مناسب حسب رغبة صاحب أو مستثمر املنشأة ويتم اختيار تصـميم
هذه الشاشة من قبل صاحب أو مستثمر املنشأة وفق ما يراه مناسبا ً له ( على أن يكون التصميم بشكل
الئق ومميز مميكن النزيل من قراءتها بسهولة ووضوح وباللغتني العربية و(اإلنكليزية أو الفرنسية ) شريطة
تطابق األسعار الواردة فيها مع الالئحة (املطبوعة واملصدقة أصوال ً).

 -2اإلعالن ضمن الغرف :
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 عن كافـة اخلـدمات التـي تقـدم فـي منشـآتهم الـى النزيـل بنـا ًء علـى لبه(مصـبغة – ا عـام
مشروبات  ) ....ضمن الئحة خاصة بالغرف.
 االعالن بلصاقة عن هواتف الشكاوى العائدة للوزارة ( )011 -137وملديرية السياحة اخملتصة باالضـافة
الى رقم هاتف خدمة الواتس آب (  ) 0934 137 137وفق مايراه صاحب أو مستثمر املنشأة مناسبا ً له .
 -3املنشأة بشروط ومعايير النظافة وحصول العمال على البطاقات الصحية الالزمة
 -4االلتزام بأن يكون العاملني في قسم االستقبال من خريجي كليات السياحة او املعاهد الفندقيـة أو
مراكز التدريب السياحي والفندقي أو املراكز السياحية اخلاصة وااللتزام باالسـتقبال الالئـق للنـزالء وفـق
األصول الفندقية .
 -5االلتزام بارتداء اللباس املوحد اخلاص باملنشأة من قبل كافة العاملني فيها ومتييز لباس عاملي قسم
االستقبال عن غيرهم من عاملي باقي أقسام املنشأة وااللتزام بوضع الالئحة االسمية اخلاصة بكل
عامل من عمال املنشأة
 -6االعالن عن كافة اخلدمات املقدمة في منشآتهم (مياه ساخنة_ كهرباء )....في ركن االستقبال ومبا
ميكن النزيل من قرائتها بسهولة ووضوح وبالطريقة التي يراها صاحب أو مستثمر املنشأة مناسبة له
على أن تتضمن الفترات الزمنية املتاحة لتقدمي هذه اخلدمات
_7منح احلسومات على اجلداول التأشيرية للمجموعات السياحية بنسب مختلفة وفق احلاالت اآلتية:
 متنح اجملموعات السياحية الداخلية (للسوريني ومن في حكمهم) املنظمة مـن قبـل مواقـع العمـل
السياحي أو املنظمات الشـعبية أو املهنية أو الطالبية أو مجموعات السياحة العائلية التي اليقـل
عدد أفرادها عن أربعة أشخاص حسما ً عن األسعار املعلنةفي منشآت املبيت وفق االتفاق اجلاري مـع
ادارة منشآت املبيت شريطة توقيع ( النزيل ) على الفاتورة
 متنح اجملموعات السياحية الدولية حسما ً ال يتجاوزاحلد املقرر مبوجب التعليمات الصادرة عن الوزارة.
 -8االلتزام بأحكام القرار /1514ل لعام  2016الصادر عن مصرف سوريا املركزي املتعلق بآلية تسديد
النزالء غير السوريني وغير املقيمني في القطر ومن في حكمهم لفواتير إقامتهم بالقطع األجنبي .
 -9تقدمي الفواتير النظامية املعتمدة من وزارة املاليةو مبوجب نظام حاسوبي مؤمتت مدونا ً فيهـا اسـم
املنشاة ورقم السجل السياحي والضريبي على أن تكون بنسختني ( نسخة للنزيل ونسخة للفندق .
 -10تضمني الئحة األسعار املصدقة ولوائح األسعار اخملتارة من قبل أصحاب ومستثمري هـذه املنشـآت
السياحية من الدرجة الثالثة ( جنمة واحدة ) ما يلي :
 اسم املنشأة – درجةالتأهيل املنشأة أو درجة تصنيفها بالنجوم
 رقم قرار األسعار وتاريخه .
 نوع الغرفة  ,السعر االفرادي للغرفة ,
 احلسومات واالضافات وفق أحكام هذا القرار .
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 أرقام الهواتف اخلاصة باملنشاة  -رقم الواتس آب اخلاص بها – هـاتف الشـكاوى
اخلاص بكل من وزارة السياحة (  ) 011-137ومديرية سـياحة اخملتصـة  -هـاتف
خدمة العمالء واملوا نني (  – )011-148خدمة الواتس آب املفعـل علـى الـرقم
0934 137 137
 -11تصديق الئحة رئيسة واحدة فقط لألسعار ( من قبل الوزارة أو مديرية السياحة اخملتصة ) وفـق
النموذج املعتمد ويتم التقدم لتصديق الئحة االسعار فـور اإلعـالن عـن صـدور قـوائم األسـعار
اجلديدة (من خالل موقع الوزارة االلكتروني أو من خـالل وسـائل اإلعـالن املقـروءة أو املسـموعة )
وخالل مدة ال تتجاوز ( خمسة عشرة يوما ً من تاريخ اإلعالن عن صدور قوائم األسـعار ) وتلتـزم
مديرية اخلدمات واجلودة السياحية ومديرية السياحة اخملتصة بالتصديق خالل مـدة  3أيـام مـن
تاريخ ورود

لب تصديق قائمة األسعار وال يعتبر عدم املراجعة الستالم الالئحة املصدقة مبررا ً

لعدم اإلعالن
 -12وضع بهو االستقبال اللوبي اخلاص باملنشأة بالشروط الفنية واخلدمية احملددة مبوجب الدرجة
السياحية للمنشأة واجراء الصيانة الفورية الالزمة له في حال احلاجة و احملافظة على نظافة
املدخل الرئيسي للمنشأة بشكل دائم حتى في حال كان مشتركا ً مع فعاليات أخرى .
 -13في حال الرغبة أو كانت فترة إقامة النزيل تتجاوز مدة (  )30يوما وتوافر الرغبة املشتركة معه
ميكن ألصحاب ومستثمري هذه املنشآت إبرام عقد يتضمن الشروط التي يتم التوافق عليها
بينهما (املدة_السعر بعد إجراء احلسم _اخلدمات املقدمة  ) ..وتلتزم إدارة هذه املنشآت بشروط
وبنود العقد  ,كما يعتبر هذا العقد منتهيا بانتهاء مدته أو برضا الطرفني ( املنشأة –
النزيل).ومينح كافة النزالء املقيمني في هذه املنشآت ملدة جتاوزت ( )30يوما قبل صدور هذا القرار
فترة زمنية ملدة شهر لتسوية أوضاعهم مع إدارة هذه املنشآت وفق ما سبق.
 -14االشترا ات الواردة بالقرار رقم  /2600/لعام  2016فيما يخص حفظ املواد الغذائيـة واسـتخدام
اللحوم ضمن منشآتهم .
 -15التقيد بالتعميم رقم / 206ص تاريخ  2016/7/14واملتعلق ( بأصول التسمية والعنايـة بواجهـات
املنشآت السياحية واحمليط السياحي )واإلعالن عن اسم املنشاة بلوحة اسمية مناسبة والئقـة
والداللة على مستوى التأهيل والتضنيف بالنجوم ضمن هـذه اللوحـة ومبـا ميكـن الزبـون مـن
قراءتها بسهولة.
 -16استخدام السجل الورقي وااللكتروني اخلاص بالنزالء من قبل إدارة هذه املنشآت .
املادة  -4تكلف جلان الضابطة القضائية املركزية وجلان الضابطة القضائية العاملة في مديريات السياحة
في احملافظات وجلان الرقابة املشتركة بتطبيق القوانني واألنظمة النافذة والتحقق من :
 مطابقة األسعار املعلنة في املنشأة مع ( اللوائح املصدقة ومع األسعار املعتمدة من الوزارة)
ومطابقة األسعار بني الفواتير املقدمة ولوائح األسعار املعلنة في املنشأة وفق ما ورد بأحكام هذا
القرار .
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 عدم تقاضي أي سعر زائد عن السعر املعلن في اللوائح وعن السعر الواجب تقاضيه بعد منح
احلسومات أو االضافات الالزمة وفق أحكام هذا القرار .
 تقدمي الفواتير النظامية وفق النموذج املعتمد من الوزارة ووزارة املالية وفق ما ورد في املادة ()3
 اإلعالن عن األسعار وفق أحكام هذا القرار .
 التقيد باملواصفات الفنية واخلدمية والتشغيلية املعتمدة لكل نوع ولكل فئة من فئات هذه
املنشآت والتعليمات الصحية اخلاصة بعملها.
 التقيد التام بطلبات الزبائن وعدم إضافة أية لب غير مطلوب من قبل الزبون .
 التزام العاملني بارتداء اللباس املوحد ووضع اللوحة االسمية اخلاصة بكل منهم.
 التزام املنشأة بتأمني عاملني في قسم االستقبال من خريجي كليات السياحة او املعاهد الفندقية
أو مراكز التدريب السياحي والفندقي أو املراكز السياحية اخلاصة .
 متتع الغرفة التي يشغلها الزبون بكافة املواصفات املعلن عنها والتقيد التام بالسعر املعلن وفق
أحكام هذا القرار .
 متتع املنشأة بشروط ومعايير النظافة وحصول العمال على البطاقات الصحية الالزمة .وفق ما ورد
في املادة ()3
 تطبيق كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة املتعلقة بكافة نواحي عمل املنشأة وااللتزام
بها.
 االعالن عن أرقام هواتف الشكاوي .
 استخدام السجل الورقي اخلاص بالنزالء من قبل إدارة هذه املنشآت .
وفي حال اخملالفة ألي من املواد املذكورة في هذا القرار أو ألي بند من بنود هذه املادة  ،يتم تنظيم الضبوط
الالزمة وإحالتها إلى اجلهات اخملتصة وفق األصول إلجراء مايلزم بها أصوالً.
املادة – 5في حال تكرار اخملالفات املرتكبة من قبل أصحاب ومستثمري املنشآت السياحية يتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة وفق أحكام املادة  /4/وتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا اخلصوص (تنبيه ,إنذار,
إغالق )
املادة  -6في حال ارتكاب أصحاب او مستثمري منشآت املبيت السياحية اخملالفات التالية :
 -1عدم التقيد بشروط النظافة أو بالشروط الصحيةاملعتمدة
 -2عدم التقيد بالتعميم  206لعام  2016اخلاص بتنظيف الواجهات ووضع لوحات اسمية الالئقة
واملميزة
 -3عدم اإلعالن عن درجة النجومية اخلاصة باملنشاة مبوجب استمارة التأهيل او التصنيف املمنوحة لها
ضمن اللوحة االسمية اخلاصة بها
 -4عدم التقيد مبا يطلبه الزبون أو عدم استقبال الزبون بشكل الئق
يتم إجراء حسم على األسعار املمنوحة من الوزارة وفق الدرجة التأهيلية أو التصنيفية املمنوحة
للمنشاة مبقدار  %25و ملدة ستة أشهر اعتبارا ً من تاريخ ارتكاب اخملالفة
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على أن يتم منح أصحاب ومستثمري كافة منشآت املبيت السياحية مهلة زمنية مدتها شهرين
لتسوية أوضاع منشآتهم مبا يتالءم مع أحكام هذا القرار
املادة - 7يعلن وينشر هذا القرار من خالل موقع الوزارة االلكتروني ووسائل اإلعالن املرئية واملقروءة واملسموعة
فور صدوره.
املادة  -8يمبلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وتلغى كافة األحكام و القرارات اخملالفة .
في 2017/ 3 / 9

وزير الســياحة
المهندس بشر رياض يازجي
صورة إلى:
 م .السيد الوزير م .السيد معاون الوزير وزارات الدولة وزارة اإلدارة احمللية للتعميم على املكاتب التنفيذية إلجراء ما يلزم أصوال ً . محافظات القطر احتاد غرف السياحة (للتعميم على الغرف) مديريات الوزارة املركزية مديريات السياحة في احملافظات مديرية اخلدمات واجلودة السياحية .الديوان العام .
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