
 ٢٠/١١/٢٠٠٢تاریخ / 65 /رقمالقانون
  السوریةالسیاحةغرفواتحادالسیاحةغرفالخاص بإحداث

  

رئیس الجمھوریة
بناًء على أحكام الدستور

م ٩/١١/٢٠٠٢ھـ و ٤/٩/١٤٢٣وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
-تعاریف -الفصل األول

–١ –المادة 
:والتعابیر اآلتیة أینما وردت في ھذا القانون ما ھو مبین بجانب كل منھایقصد بالكلمات 

.وزارة السیاحة: الوزارة
.وزیر السیاحة: الوزیر
.اتحاد غرف السیاحة: االتحاد
.غرفة السیاحة: الغرفة

.الھیئة العامة لغرفة السیاحة أو الھیئة العامة التحاد غرف السیاحة: الھیئة العامة
.مجلس إدارة غرفة السیاحة أو مجلس إدارة اتحاد غرف السیاحة: اإلدارةمجلس 
.مكتب غرفة السیاحة أو مكتب االتحاد: المكتب
عضو غرفة السیاحة أو عضو االتحاد، وھو ممثل الموقع السیاحي أو الفرع السیاحي في : العضو

.الغرفة أو االتحاد
السیاحیة تقوم الغرفة أو االتحاد بإحداثھا وتجھیزھا مراكز لتطویر األعمال : الحاضنات السیاحیة

وضمانتھا لتشغیل خریجي المواقع التعلیمیة السیاحیة المتمیزین بغیة تأھیلھم لفترة مؤقتة في 
تنظیم البرامج السیاحیة للسیاح داخل وخارج القطر والترویج والتسویق واإلعالم والتنشیط 

ون لھا مردود مالي یعود نفعھ لصندوق الغرفة السیاحي وذلك بإشراف الغرفة على أن یك
.واألعضاء المشغلین للحاضنات من الخریجین

مساھمة  –تضامن  –قابضة ( ھي الشركات التي یرخص لھا بمواقع سیاحیة : الشركات السیاحیة
. (توصیة بسیطة  –

فندق  )لسیاحي ھو المكان المرخص لھ سیاحیًا الذي یمارس من خاللھ النشاط ا: الموقع السیاحي 
. ( .…محل –مكتب  –مطعم  –

ترویج  –سفر  –سیاحة  –إطعام  –فندقھ ( ھو شكل من أشكال الخدمة السیاحیة : النشاط السیاحي
. (بیع منتجات الصناعات التقلیدیة –

ھو فرع للموقع السیاحي محدث في أي من المدن السوریة ومرخص لھ سیاحیًا : الفرع السیاحي
تھ وعملھ والترویج لھ بالموقع األصلي، ویعود احتساب عدد اللیالي السیاحیة العائدة ترتبط میزانی

.لھ وتمویل كفالتھ المصرفیة في حال كونھ مكتب سیاحة أو سفر للمكتب األصلي
الفصل الثاني إحداث الغرف وأھدافھا

إحداث الغرف –أوًال 
–٢ –المادة 



:في اآلتيتحدث غرف للسیاحة بحسب التوزیع الجغرا-1
.ومركزھا مدینة دمشق) دمشق وریف دمشق ( غرفة لمحافظتي .1
.ومركزھا مدینة درعا) القنیطرة  –السویداء  –درعا ( غرفة لمحافظات المنطقة الجنوبیة .2
.ومركزھا مدینة حمص) حمص وحماه ( غرفة لمحافظات المنطقة الوسطى .3
.ومركزھا مدینة الالذقیة) وطرطوس  الالذقیة( غرفة لمحافظات المنطقة الساحلیة .4
.ومركزھا مدینة حلب) إدلب  –حلب ( غرفة لمحافظتي المنطقة الشمالیة .5
ومركزھا مدینة دیر ) الحسكة  –الرقة  –دیر الزور ( غرفة لمحافظات المنطقة الشرقیة .6

.الزور
على طلب یقدم  ویجوز بقرار من الوزیر إحداث غرف أخرى وفصلھا عن الغرفة المحدثة بناًء

.شعب من شعب الغرفة) ست (  ٦موقعًا سیاحیًا یمثل على األقل ) أربعین (  ٤٠من 
:یتم إنشاء الشعب اآلتیة في الغرفة-2

.شعبة منشآت المبیت
.شعبة منشآت اإلطعام

.شعبة منشآت الترفیھ واألنشطة السیاحیة الدائمة ودور السینما والمسارح
.شعبة مكاتب السیاحة

.ة مكاتب السفرشعب
.شعبة مكاتب الترویج واإلعالم السیاحي واألنشطة السیاحیة الموسمیة
.شعبة محال الصناعات والمھن التراثیة وشركات المستلزمات الفندقیة

.شعبة شركات النقل السیاحي
.شعبة األدالء

.شعبة الحاضنات
أھداف الغرف –ثانیًا 

–٣ –المادة 
.تباریة وباالستقالل المالي واإلداريتتمتع الغرف بالشخصیة االع

–٤ –المادة 
:تھدف الغرفة إلى تحقیق ما یلي ضمن مجالھا الجغرافي ولصالحھ

.خدمة القطاع السیاحي ورعایة مصالحھ المشتركة والدفاع عنھ وتمثیلھ أمام الغیر-1
.یق مع الوزارةالمساھمة في تطویر السیاحة وتنمیتھا ووضع الخطط السیاحیة وتنفیذھا بالتنس-2
.تنمیة االستثمارات في القطاع السیاحي-3
.المساھمة في رفع سویة جودة الخدمات في المنشآت السیاحیة وتقدیمھا بأسعار منافسة-4
.إبداء الرأي في التشریعات واألنظمة المتعلقة بالسیاحة واقتراحھا من خالل االتحاد-5
.رفع مستوى ممارسة المھنة-6
.سیاحينشر الوعي ال-7
.الترویج والتسویق للسیاحة بالتعاون والتنسیق مع الوزارة واالتحاد-8
اإلسھام في الدراسات واألبحاث واإلحصاءات الالزمة لتطویر السیاحة وتقدیم المعلومات -9

.والبیانات الخاصة بھا إلى الوزارة
عقد المؤتمرات والندوات وإقامة الدورات التدریبیة وإصدار النشرات الدعائیة واإلعالمیة -10



السیاحیة ودعوة الوفود السیاحیة العربیة واألجنبیة واستقبالھا وإقامة المعارض والمھرجانات 
.داخل القطر وخارجھ أو المشاركة فیھا وذلك بالتنسیق مع الوزارة والجھات المعنیة

على تأھیل الشركات الناشئة أو األفراد عبر إنشاء حاضنات لھا والعمل على تدریب العمل -11
.وتأھیل العناصر الجدیدة الوافدة إلى سوق العمل السیاحي

المساھمة في حل الخالفات التي قد تنشأ بین األعضاء في الغرفة أو بینھم وبین الغیر ووضع -12
ھم إضافة إلى التنسیق بین األنشطة السیاحیة المعاییر التي تضمن عدم تضارب المصالح بین

.وتنظیم ممارسة المھنة
القیام بالتحكیم االتفاقي في القضایا المتعلقة بحقل اختصاصھا وتقدیم الخبرات التي تطلبھا -13

الجھات الرسمیة والقضائیة وتثبیت األعراف السیاحیة الدولیة والمحلیة فیما یختص بالخالفات 
.یةبین الجھات السیاح

.تأمین الرعایة االجتماعیة والصحیة ألعضائھا-14
.ویمكن للغرفة تشكیل لجان تخصصیة لتحقیق األھداف المبینة أعاله

الفصل الثالث ـ االنتساب للغرفة والعضویة والتصویت
االنتساب للغرفة والعضویة وفئاتھا –أوًال 

–٥ –المادة 
طلب االنتساب إلى الغرفة كأحد المستندات یتقدم طالب الترخیص للموقع السیاحي ب –أ -1

.المطلوبة للحصول على الترخیص السیاحي من الوزارة
بعد الحصول على الترخیص السیاحي یعد الحاصل على الترخیص ممثًال للموقع السیاحي  –ب 

الخاص بھ في غرفة السیاحة، أما األدالء فیتم انتسابھم إلى الغرفة بصفتھم الشخصیة وكذلك 
.اص الذین یقبلون ضمن الحاضنات التي تقیمھا الغرفةاألشخ

.یمثل الموقع السیاحي المملوك من قبل القطاع العام أو المشترك من قبل المالك –ج 
في حال كون صاحب الترخیص أو المالك شركة أو مؤسسة تقوم الشركة أو المؤسسة بتسمیة  –د 

.شخص محدد یمثل الموقع في الغرفة
الترخیص أو المالك في حال وجود مستثمر للموقع أو مدیر لھ أن یفوضھ  یمكن لصاحب –ھـ 

.بتمثیل الموقع إن ارتأى ذلك طیلة مدة االستثمار
في حال كون المستثمر أو المدیر شركة أو مؤسسة وفوضھ صاحب الترخیص أو المالك  –و 

.یل الموقع في الغرفةبتمثیل الموقع في الغرفة تقوم الشركة أو المؤسسة بتسمیة شخص محدد لتمث
في حال كون الموقع عائدًا لجھة من القطاع العام یتمتع ممثلھ بحقوق ممثلي المواقع كافة من  –ز 

القطاع الخاص أو المشترك وبخاصة في مجال الترشیح لعضویة مجلس إدارة الغرفة أو االتحاد 
.طیلة بقائھ في عملھ

أ ( أوًال الفقرتین - /٦/ن تنطبق علیھ أحكام المادة االنتساب إلى غرفة السیاحة إلزامي لكل م –ح 
.وذلك خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ إحداث الغرفة) ب  –

:تتخذ الوزارة اإلجراءات اآلتیة) ح ( في حال عدم التقید بالفقرة السابقة  –ط 
ن تاریخھ تحت توجیھ اإلنذار إلى الموقع السیاحي لالنتساب إلى الغرفة خالل ثالثة أشھر م–1ً

.طائلة تجمید الترخیص
أشھر في حال عدم تنفیذ الموقع السیاحي /  ٣/ تجمید الترخیص السیاحي للموقع لمدة –2ً

.لمضمون اإلنذار



إلغاء الترخیص السیاحي للموقع في حال عدم االنتساب إلى الغرفة خالل مدة تجمید –3ً
.الترخیص

ة وتصنیفھم في ثالث فئات بحسب الضوابط الواردة في یجري تحدید فئات المنتسبین للغرف –ي 
:النظام الداخلي في ضوء االعتبارات اآلتیة

.الكلفة االستثماریة للموقع السیاحي-1
.عدد اللیالي السیاحیة التي حققھا مكتب السیاحة-2
.عدد اللیالي الفندقیة التي حققھا الفندق-3
:ة أن یكون مستوفیًا الشروط اآلتیةیشترط في ممثل الموقع في عضویة الغرف-2
.أن یكون متمتعًا باألھلیة القانونیة-1
.أن یكون عربیًا سوریًا أو من في حكمھ-2
.أال یكون محكومًا علیھ بجرم شائن أو إساءة ائتمان-3
.أن یتخذ موطنًا مختارًا لھ في المنطقة اإلداریة للغرفة-4
من ھذه المادة والمتعلقة بالموقع السیاحي )  ٢و  ١( رتین تطبق جمیع الشروط الواردة في الفق-3

.على فروعھ السیاحیة
أعضاء الغرفة –ثانیًا 

–٦ –المادة 
:یكون عضوًا في الغرفة كل من –أوًال 

) ج  –ب  )البندان - /١/ الفقرة /  ٥/ ـ المنتسبین إلى الغرفة وفق ما ھو مبین في المادة 1
:المادة وعبر أشكال المواقع أو فروع المواقع اآلتیةمن ذات /  ٣/ والفقرة 

:المنشآت السیاحیة المرخصة سیاحیًا أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك اآلتیة-1
.منشآت المبیت بكل مسمیاتھا ومستویاتھا السیاحیة

.منشآت اإلطعام والترفیھ بكل مسمیاتھا ومستویاتھا السیاحیة
.یة الدائمة ودور السینما والمسارح المرخصة سیاحیًامنشآت األنشطة السیاح

حمامات المیاه المعدنیة والمنتجعات الصحیة السیاحیة واالستشفاء وسائر المنشآت السیاحیة 
.األخرى التي تعطى الصفة السیاحیة بقرار من الوزیر

:المكاتب المرخصة سیاحیًا أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك اآلتیة-2
مكاتب السیاحة المرخصة لتنظیم البرامج السیاحیة للسیاح داخل وخارج القطر ولحجز تذاكر 

.السفر
.مكاتب السفر المرخصة لحجز تذاكر السفر فقط

.مكاتب الترویج السیاحي
.مكاتب اإلعالم ودور النشر السیاحیة

ع العام أو المشترك الشركات الممثلة عبر مكاتبھا والمرخصة سیاحیًا أو المملوكة من القطا-3
:اآلتیة

.شركات النقل السیاحي بكل أنواعھا البري والبحري
.شركات الطیران الوطنیة

.شركات األنشطة السیاحیة الموسمیة
4 :محال البیع التي یرتبط نشاطھا بصناعة السیاحة اآلتیة-



.المرخصة سیاحیًا محال بیع المنتجات السیاحیة والصناعیة التقلیدیة والتحف الشرقیة والتراثیة
.محال بیع المستلزمات الفندقیة

:األشخاص الطبیعیین في الحالتین اآلتیتین.2
.األدالء بصفتھم الشخصیة-1
.األشخاص الذین یشغلون الحاضنات طیلة فترة تشغیلھم لھا-2

في یمكن قبول المنشآت العاملة في مجال عمل النشاطات السیاحیة وذات التصنیف المحلي  –ثانیًا 
.غرفة السیاحة بقرار من مجلس إدارة الغرفة

.تمثل الشركات السیاحیة من خالل المواقع العائدة لھا وفروعھا –ثالثًا 
تمثل شركات االستثمار السیاحي وشركات اإلدارة الفندقیة من خالل المنشآت التي  –رابعًا 

.تستثمرھا أو تدیرھا في حال فوضھا صاحب الترخیص بذلك
مكن إضافة النشاطات السیاحیة المستحدثة لحاالت العضویة بقرار من الوزیر بناًء ی –خامسًا 

.على اقتراح االتحاد
تجاریة أو صناعیة أو زراعیة أو إحدى ( یحق للمنتسب إلى غرفة اقتصادیة أخرى  –سادسًا 

ة إذا أن یمثل موقعھ المرخص سیاحیًا في غرفة السیاح) المنظمات الشعبیة والنقابات المھنیة 
.أعاله/  ٥/ توفرت فیھ شروط التمثیل للعضویة المنوه عنھا في المادة 

التصویت –ثالثًا 
–٧ –المادة 

یتم التصویت في الھیئة العامة للغرفة مثقًال بحسب الفئات المحددة أعاله فیكون للموقع عدد -1
:من األصوات بحسب الفئة وفق اآلتي

.صوت واحد للفئة الثالثة-1
.ن للفئة الثانیةصوتا-2
.ثالثة أصوات للفئة األولى-3
ویعاد التصنیف للفئات في بدایة كل سنة انتخابیة وتحدد حدود الفئات في النظام الداخلي یكون -2

الحد األعلى ألصوات أي شركة أو شخصیة طبیعیة حائزة على عدد من التراخیص السیاحیة 
ت مواقعھا خمسة أصوات وذلك ضمن الغرفة ومھما بلغ عدد تلك التراخیص أو مھما كانت فئا

الواحدة شریطة أن تكون الكلفة االستثماریة للموقع القابل لجمع أصواتھ مع غیره تزید عن حد 
.معین یحدد في النظام الداخلي

3- واألنشطة السیاحیة ومكاتب الترویج واإلعالم ) حجز تذاكر سفر ( تصنف مكاتب السفر .
.اص المنتسبین للحاضنات في الفئة الثالثةالسیاحي واألدالء واألشخ

/  ٦/ من المادة / أ  –أوًال / تصنف فروع أي من المواقع السیاحیة المبینة في الفقرة -.4
.في الفئة الثالثة/  ١/ والمعرفة في المادة 

فقدان العضویة والعقوبات –رابعًا 
–٨ –المادة 

:یفقد العضو صفة العضویة في الحاالت اآلتیة-1
.التأخر عن تسدید االشتراك السنوي ألكثر من سنتین متتالیتین.1
.إشھار إفالسھ أو الحكم علیھ بجرم شائن.2
صدور قرار من الجھات المختصة بمنع التعامل معھ بسبب عدم الوفاء بالتزاماتھ وفق عقود .3



.مبرمة أصوًال مع الجھات العامة أو الخاصة أو الجھات األجنبیة
.وقع السیاحي أو الفرع لترخیصھ السیاحيفقدان الم.4
قیام العضو بأعمال أو نشاطات أساسیة تلحق األذى بغیره من األعضاء وفق تقریر من الھیئة .5

.العامة للغرفة مقترنًا بموافقة الوزیر
یحق لمن أعید إلیھ اعتباره إعادة انتسابھ مجددًا بموجب تقریر من الھیئة العامة للغرفة مقترنًا -2

.بموافقة الوزیر
المبینة في الفقرة  (ھـ –ج  –ب  –أ ( في حال فقدان العضو صفة العضویة حسب أحد البنود -3
من ھذه المادة تقوم الوزارة بتجمید الترخیص السیاحي للموقع ریثما تعاد العضویة أو إلغائھ /  ١/ 

.حسب الحالة
–٩ –المادة 

ال مخالفة العضو للقرارات التي یصدرھا مجلس یجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة في ح-1
.إدارة الغرفة أو مجلس إدارة االتحاد توجیھ عقوبة اإلنذار لھ وبعد موافقة الوزیر

یجوز للوزیر بناًء على اقتراح من مجلس إدارة االتحاد وعند قیام العضو بأعمال أو-2
التي قامت من أجلھا الغرفة  نشاطات أساسیة تلحق األذى بغیره من األعضاء أو تخل باألھداف

.اتخاذ اإلجراءات المذكورة أدناه
.(أشھر/  ٣/ ال تتجاوز ( إیقاف نشاط الموقع أو الفرع لمدة مؤقتة .1
.(أشھر/  ٦/ ال تتجاوز ( تجمید العضویة في الغرفة لمدة مؤقتة .2
در عن شطب العضو من عضویة الغرفة وفي ھذه الحالة یلغى الترخیص السیاحي الصا.3

.الوزارة بقرار من الوزیر
أعاله أن یتقدم بطلب تظلم /  ٢ – ١/ یحق لمن اتخذت بحقھ اإلجراءات المبینة في الفقرتین -3

یومًا من تاریخ تبلغھ القرار المتخذ بحقھ للبت بھذا التظلم سلبًا أو إیجابًا /  ١٥/ إلى الوزیر خالل 
.الطلب في دیوان الغرفةیومًا من تاریخ تسجیل /  ٣٠/ وذلك خالل مدة 

یومًا على تاریخ  / 15 /ال تنفذ العقوبة أو اإلجراء إال بعد البت بطلب التظلم أو بعد انقضاء-4
.تبلغ العضو القرار المتخذ بحقھ في حال عدم تقدمھ بطلب التظلم

الفصل الرابع ـ إدارة الغرفة
–١٠ –المادة 

:تتكون إدارة الغرفة السیاحیة من
عامة تتألف من جمیع األعضاء المنتسبین للغرفة وخمسة ممثلین عن الوزارة یسمیھم ھیئة -1

.الوزیر
.مجلس إدارة-2
.مكتب للمجلس-3

–الھیئة العامة للغرفة –أوًال 
–١١ –المادة 

:تتولى الھیئة العامة للغرفة المھام اآلتیة.1
مدة والیة المجلس من تاریخ قرار انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمدة أربع سنوات وتبدأ -1

تشكیلھ وال یحق للعضو في مجلس اإلدارة أن یرشح نفسھ لالنتخاب أكثر من مرتین متتالیتین إال 
.في حال توفر خبرات معینة في أضیق الحدود وبعد موافقة الوزیر



لنظام انتخاب أعضاء ممثلین في الغرفة أعضاء في الھیئة العامة لالتحاد ویحدد عددھم في ا-2
.الداخلي للغرفة

.إقرار الموازنة التقدیریة السنویة-3
.التصدیق على المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة وتقریر المحاسب القانوني للغرفة-4
مناقشة نشاط الغرفة والتصدیق على تقاریر مجلس اإلدارة في ھذا الخصوص و إبراء ذمة -5

.ةأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة السابق
النظام المالي والمحاسبي وسائر األنظمة األخرى التي  –النظام الداخلي  -: إقرار أنظمة الغرفة-6

.یقترحھا مجلس إدارة الغرفة
.تعیین مدقق الحسابات للدورة المالیة للسنة التالیة وتحدید أتعابھ-7
.یرأس اجتماعات الھیئة العامة رئیس مجلس إدارة الغرفة أو نائبھ.2

–١٢ –ة الماد
1 تجتمع الھیئة العامة للغرفة مرة على األقل في السنة ولھا أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من -

.رئیسھا أو بطلب من ثلث أعضائھا
2 یدعى لحضور اجتماعات الھیئة العامة رئیس مجلس إدارة الغرفة وأعضائھا والمحاسب -

.القانوني للغرفة دون أن یكون لھ حق التصویت
3 عد اجتماعات الھیئة العامة قانونیة إال بحضور أغلب األعضاء ومن بینھم الرئیس أو نائبھ ال ت-

وممثل وزارة السیاحة الذي یسمیھ الوزیر وفي حال عدم اكتمال النصاب بأغلبیة األعضاء فتتم 
ن الدعوة لالجتماع في الیوم التالي ویعد النصاب القانوني كامًال مھما بلغ عدد األعضاء الحاضری

.على أن ال یقل عن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة
4 تصدر قرارات الھیئة العامة بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حال تساوي األصوات یرجح -

.الجانب الذي یضم الرئیس
–مجلس إدارة الغرفة –ثانیًا 

–١٣ –المادة 
اثنا عشر عضوًا /  ١٢/ ثمانیة عشر عضوًا منھم  / 18 /یتألف مجلس اإلدارة للغرفة من -1

اثنان منھم من القطاع الخاص  / 2 /ستة أعضاء /  ٦/ منتخبًا من الھیئة العامة ویعین الوزیر 
وأحدھم على األقل من الوزارة ویتمتع ھؤالء بجمیع الحقوق الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 

.المنتخبین
لس اإلدارة ویتم تحدید عدد تمثل كل شعبة من شعب الغرفة بممثل واحد على األقل في مج-2

الممثلین لكل شعبة في النظام الداخلي بحیث یعكس أھمیة النشاط السیاحي المرتبط بالشعبة 
.المعنیة ویكون شكل التمثیل موحدًا في جمیع الغرف

یتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للغرفة مھما كانت الشعبة التي یمثلھا من جمیع أعضاء -3
./٧/ سب نظم التصویت المبینة في المادة الھیئة العامة وبح

یقوم مجلس إدارة الغرفة بانتخاب رئیس الغرفة ونائبھ وأمین السر والخازن من بین أعضاء -4
.المجلس خالل خمسة عشرة یومًا من انتخاب المجلس

.یلتزم جمیع األعضاء بالقرارات التي تصدرھا الھیئة أو مجلس اإلدارة-5
–١٤ –المادة 

:یتألف مكتب الغرفة من-1



.رئیس مجلس إدارة الغرفة.1
.ینتخبھ مجلس اإلدارة من بین أعضائھ –أمین سر الغرفة .2
.ویعین من قبل مجلس اإلدارة –مدیر المكتب .3
عدد من العاملین اإلداریین والمالیین یتم تحدیدھم في النظام الداخلي ویتم تعیینھم من قبل .4

.مجلس اإلدارة
:تب الغرفة بما یأتيیختص مك-2
.إعداد جدول أعمال المجلس.1
.دراسة المواضیع التي ستعرض على مجلس اإلدارة.2
.متابعة سیر العمل في الغرفة وتنفیذ قراراتھا وتوصیاتھا.3
.متابعة المسائل المتعلقة باالشتراكات.4

–١٥ –المادة 
1 رة من خالل لجنة تضم ثالثة تجري عملیة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بإشراف الوزا-

ممثلین عن وزارة السیاحة وثالثة من األعضاء غیر المرشحین األكبر سنًا ویرأس أكبرھم جلسة 
.االنتخاب

2 یومًا من تاریخ رفع نتائج االنتخابات إلیھ قرارًا باعتمادھا ما لم /  ١٥/ یصدر الوزیر خالل -
الداخلي في إجراءاتھا أو في شروط العضویة وفي  یتبین لھ مخالفة ألحكام ھذا القانون أو النظام

.حال عدم تصدیقھا خالل المھلة المحددة تقترن عدم موافقتھ بتعلیل
3 إذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس اإلدارة باالستقالة أو الوفاة یشغل ھذا المنصب  –أ -

.الذي حصل على أكبر عدد من األصوات وذلك عن المدة الباقیة للمجلس
إذا شغر منصب عضو معین من قبل الوزیر في مجلس اإلدارة بسبب الوفاة أو االستقالة  –ب 

.یعین الوزیر خلفًا عنھ للمدة الباقیة للمجلس
4 :یشترط في من ینتخب لعضویة مجلس اإلدارة أال یكون-
.مدینًا بأي التزام مالي تجاه الغرفة.1
.اریة أو زراعیةعضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى صناعیة أو تج.2
قد صدر بحقھ حكم قضائي یتعلق بشھر إفالسھ أو بإدانتھ بجنایة أو جنحة ما لم یكن قد رد إلیھ .3

.اعتباره
5 .تمثل الغرفة لدى القضاء وأمام الغیر من قبل رئیس مجلس إدارتھا-

–١٦ –المادة 
:یمارس مجلس اإلدارة االختصاصات اآلتیة

.یئة العامةمتابعة تنفیذ قرارات الھ-1
إعداد مشروع خطة الغرفة والحسابات الختامیة وموازنة الغرفة وسائر الدراسات والتقاریر -2

.التي تعرض على الھیئة العامة
.تشكیل لجان فنیة تخصصیة إلعداد الدراسات واألبحاث ذات الصلة بالسیاحة-3
دخل باختصاص الھیئة جمیع الصالحیات الالزمة لتحقیق أھداف وغایات الغرفة ومما ال ی-4

.العامة
.وضع جدول أعمال ومحضر اجتماعات الھیئة العامة-5

–١٧ –المادة 



یجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من الوزیر بعد إعالم مجلس إدارة االتحاد إذا تجاوز  – ١ـ1
خالف مجلس إدارة الغرفة في أعمالھ حدود الصالحیات المحددة لھ بموجب أحكام ھذا القانون أو 

أحد أحكامھ أو إذا ارتكب مخالفات جسیمة تستدعي ذلك ویمكن لمجلس إدارة االتحاد اقتراح حل 
.مجلس إدارة الغرفة على الوزیر لألسباب ذاتھا

2 .یجب أن یتضمن قرار الحل دعوة الھیئة العامة النتخاب مجلس إدارة جدید–
3 شارة مجلس اتحاد الغرف السیاحیة یتم تسمیة مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزیر بعد است-

.ریثما یتم انتخاب مجلس إدارة جدید وفقًا ألحكام ھذا القانون
4 یجب أن یتم انتخاب أعضاء المجلس الجدید وتعینھم خالل شھرین من تاریخ حل مجلس –

.اإلدارة
:تسقط العضویة في مجلس اإلدارة عن العضو.2
.س اإلدارةإذا فقد شرطًا من شروط العضویة في مجل-1
إذا تغیب دون عذر مشروع عن جلسات مجلس اإلدارة لمدة ثالثة أشھر متتالیة أو ثماني -2

.جلسات متقطعة خالل العام
.إذا استقال من عضویة المجلس-3
ارتكابھ لمخالفات جسیمة -4

.ویكون ذلك بقرار من الھیئة العامة للغرفة

–١٨ –المادة 
ار من الوزیر بناًء على موافقة ثلثي أعضائھا وتصفى أموالھا تحل الغرفة وتصفى أعمالھا بقر

.وفق أحكام القوانین النافذة ویؤول المتبقي منھا لحساب االتحاد
–مالیة الغرفة –ثالثًا 

–١٩ –المادة 
:یحق للغرفة في سبیل تحقیق غایاتھا

1 .التملك والبیع والشراء واالستثمار والتأجیر واالستئجار-
2 .التقاضي والرھن وعقد القروض-
3 .قبول اإلعانات والتبرعات والھبات بعد موافقة السید رئیس مجلس الوزراء-
4 .جمیع األعمال التي تمكنھا من القیام باألعمال المناطة بھا-

–٢٠ –المادة 
:تتكون إیرادات الغرفة من

.رة واحدةرسوم االنتساب التي تدفع من العضو عند انتسابھ للغرفة ولم.-1
.االشتراكات السنویة التي تحدد لكل عضو بحسب فئة عضویة الموقع أو الفرع.2

3 اإلعانات والھبات والتبرعات التي ترد إلى الغرفة والتي یوافق علیھا السید رئیس مجلس .-
.الوزراء

فیھا  اإلیرادات التي تحصل علیھا الغرفة من استثمار أمالكھا أو نشاطاتھا المختلفة بما- .4
.الحاضنات

5 رسوم التصدیق على الوثائق أو منح الوثائق الخاصة بالغرفة ویحدد الوزیر بقرار منھ الحد .-
.األدنى واألعلى للرسوم



6 - أرصدة المنشآت السیاحیة المتجمعة في الجمعیات الحرفیة للفنادق والمطاعم التي جمعت .
ئدة للمواقع السیاحیة أو فروعھا التي بأھداف شراء مقرات أو لصندوق الضمان الصحي والعا

.انتسبت للغرفة
–٢١ –المادة 

:تتكون نفقات الغرفة من
.مساھمة الغرفة في تمویل صندوق االتحاد.1
.(حال إحداثھ( مساھمة الغرفة في تمویل صندوق الترویج السیاحي .2
.النفقات المعتمدة في موازنتھا السنویة في سبیل تحقیق أھدافھا.3
.لمساعدات والنفقات التي تقدمھا الغرفة للحاضناتا.4
.المكافآت التي تمنحھا الغرفة للمكلفین بدراسات أو نشاطات أو أعمال لصالح الغرفة.5

–٢٢ –المادة 
من كل عام  /1/1یكون لكل غرفة میزانیة سنویة مستقلة خاصة وتبدأ السنة المالیة للغرفة من -1

 ٣١/١٢زانیة األولى فتبدأ من تاریخ إحداث الغرفة وتنتھي في منھ عدا المی ٣١/١٢وتنتھي في 
.من السنة نفسھا

.یتم في الربع األخیر من كل عام إعداد الموازنة التقدیریة للعام القادم-2
الفصل الخامس ـ اتحاد غرف السیاحة وأھدافھ

إحداث االتحاد –أوًال 
–٢٣ –المادة 

اتحاد غرف ( حكام ھذا القانون فیما بینھا اتحادًا یسمى تكون الغرف السیاحیة المنشأة وفقًا أل
یتمتع بالشخصیة االعتباریة المستقلة ویكون لھ االستقالل اإلداري والمالي ) السیاحة السوریة 

.ویكون مقره في مدینة حلب
أھداف االتحاد –ثانیًا 

–٢٤ –المادة 
:تحدد أھداف االتحاد بما یلي

.سوریة ورعایة مصالحھ المشتركة والدفاع عنھ وتمثیلھ أمام الغیر خدمة القطاع السیاحي في-1
.التنسیق بین أعمال الغرف السیاحیة في المحافظات وفي المناطق السیاحیة المختلفة-2
.تنمیة االستثمارات في القطاع السیاحي الخاص-3
تنفیذھا المساھمة في تطویر السیاحة في سوریة وتنمیتھا وفي وضع الخطط السیاحیة و-4

.بالتنسیق مع الوزارة
.إبداء الرأي في مشاریع التشریعات واألنظمة المتعلقة بالسیاحة-5
.الترویج والتسویق للسیاحة في سوریة بالتعاون والتنسیق مع الوزارة-6
اإلسھام في الدراسات واإلحصاءات الالزمة لتطویر السیاحة في سوریة وتقدیم المعلومات -7

.بھا إلى الوزارةوالبیانات الخاصة 
اإلشراف على قیام الغرف بتدریب وتأھیل العناصر الجدیدة الوافدة إلى سوق العمل-8

السیاحي في سوریة والعمل على تأھیل مكاتب السیاحة المستوردة للسیاح الناشئة في سوریة عبر 
.إنشاء حاضنات لھا

.رفع مستوى ممارسة المھنة-9



.نشر الوعي السیاحي-10
مؤتمرات وإقامة الدورات التدریبیة واستقبال ودعوة الوفود السیاحیة العربیة واألجنبیة عقد ال-11

.وذلك بالتنسیق مع الوزارة
.االشتراك في المنظمات واتحادات الغرف السیاحیة الدولیة المماثلة بالتنسیق مع الوزارة-12

إدارة اتحاد الغرف –الفصل السادس ـ أوًال 
–٢٥ –المادة 
:لالتحاد ھیئة عامة ومجلس إدارة ومكتب لالتحاد كاآلتيیكون 

:تتألف الھیئة العامة لالتحاد من
.أعضاء مجالس إدارات الغرف المنتخبین والمعینین.1
.الممثلین المنتخبین من غرف السیاحة إلى الھیئة العامة لالتحاد.2
.خمسة ممثلین عن وزارة السیاحة یسمیھم الوزیر.3
.ارة االتحادأعضاء مجلس إد.4

الھیئة العامة لالتحاد –ثانیًا 
–٢٦ –المادة 

تجتمع الھیئة العامة مرة على األقل في السنة ولھا أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئیسھا -1
.أو بطلب من ثلث أعضائھا

یدعى لحضور اجتماعات الھیئة العامة رئیس مجلس إدارة االتحاد وأعضاؤھا والمحاسب -2
.لالتحاد دون أن یكون لھ حق التصویتالقانوني 

ال تعد اجتماعات الھیئة العامة قانونیة إال بحضور أغلب األعضاء ومن بینھم الرئیس أو نائبھ -3
.وممثل عن وزارة السیاحة یسمیھ الوزیر

تصدر قرارات الھیئة العامة بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حال تساوي األصوات یرجح -4
.لرئیسالجانب الذي یضم ا

.یرأس اجتماع الھیئة العامة لالتحاد رئیس مجلس إدارة االتحاد-5

مجلس إدارة االتحاد –ثالثًا 
–٢٧ –المادة 

اثني عشر  /١٢/ ثمانیة عشر عضوًا یتم انتخاب /  ١٨/ یتألف مجلس إدارة االتحاد من -1
/ منھم من القطاع الخاص و  /٢/ ستة أعضاء /  ٦/ عضوًا منھم من الھیئة العامة ویعین الوزیر 

اثنان على األقل من الوزارة بمرتبة مدیر على األقل ویراعى في تشكیل مجلس اإلدارة /  ٢
.لالتحاد نفس شكل التشكیل في مجالس الغرف بالنسبة لتمثیل النشاطات السیاحیة

:یتألف مكتب االتحاد من-2
.رئیس مجلس إدارة االتحاد.1
.بھ مجلس إدارة االتحاد من بین أعضائھینتخ –أمین سر االتحاد .2
.یعین من قبل مجلس إدارة االتحاد –مدیر المكتب .3
.عدد من العاملین اإلداریین والمالیین یتم تحدیدھم في النظام الداخلي.4
:یختص مكتب االتحاد باآلتي-3



.إعداد جدول أعمال المجلس.1
.دراسة المواضیع التي ستعرض على مجلس اإلدارة.2
.متابعة سیر العمل في االتحاد وتنفیذ قراراتھ وتوصیاتھ.3
.متابعة المسائل المتعلقة باالشتراكات.4

4 تشرف وزارة السیاحة على عملیة انتخاب مجلس إدارة االتحاد من خالل تشكیل لجان -
النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة تضم ممثلین عن الوزارة بعدد غرف االتحاد وممثل عن كل 

طة أن یكونوا جمیعًا من غیر المرشحین ویرأس جلسة انتخاب مجلس إدارة االتحاد غرفة شری
.أكبر ممثلي الغرف سنًا

5 .یمثل االتحاد لدى القضاء وأمام الغیر من قبل رئیس مجلس إدارتھ-
6 یومًا من تاریخ رفع نتائج االنتخابات إلیھ قرارًا باعتمادھا ما لم /  ١٥/ یصدر الوزیر خالل -

لھ مخالفة ألحكام ھذا القانون أو النظام الداخلي في إجراءاتھا أو في شروط العضویة وفي  یتبین
.حال عدم تصدیقھا خالل المھلة المحددة تقترن عدم موافقتھ بتعلیل

إذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس اإلدارة باالستقالة أو الوفاة یشغل ھذا المنصب  –أ -7
.صوات وذلك عن المدة الباقیة للمجلسالذي حصل على أكبر عدد من األ

إذا شغر منصب عضو معین من قبل الوزیر في مجلس اإلدارة بسبب الوفاة أو االستقالة  –ب 
یعین الوزیر خلفًا عنھ للمدة الباقیة للمجلس

8 :یشترط في من ینتخب لعضویة مجلس اإلدارة أال یكون-
.مدینًا بأي التزام مالي تجاه االتحاد-
.في مجلس إدارة لغرف أو اتحادات أخرى صناعیة أو تجاریة أو زراعیة عضوًا-
قد صدر بحقھ حكم قضائي یتعلق بشھر إفالسھ أو بإدانتھ بجرم أو جنحة شائنة ما لم یكن قد رد -

.إلیھ اعتباره
مھام الھیئة العامة لالتحاد ومجالس إدارتھ –رابعًا 
–٢٨ –المادة 

:دتتولى الھیئة العامة لالتحا
انتخاب أعضاء مجلس إدارة االتحاد وأعضاء مكتب االتحاد لمدة أربع سنوات مھما كانت -1

/  ٧/ الشعبة التي یمثلھا من جمیع أعضاء الھیئة العامة وبحسب نظم التصویت المبینة في المادة 
.من ھذا القانون

2 .إقرار الموازنة التقدیریة السنویة-
3 .العمومیة والحسابات الختامیة وتقریر المحاسب القانوني لالتحادالتصدیق على المیزانیة -
4 وإبراء ذمة -٥مناقشة نشاط االتحاد والتصدیق على تقاریر مجلس اإلدارة في ھذا الخصوص،-

.أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة السابقة
6 ظمة األخرى التي النظام المالي والمحاسبي وسائر األن –النظام الداخلي :إقرار أنظمة االتحاد-

.یقترحھا مجلس إدارة االتحاد
.تعیین مدقق الحسابات للدورة المالیة للسنة التالیة وتحدید أتعابھ-7

–٢٩ –المادة 
:یمارس مجلس اإلدارة االختصاصات اآلتیة

.متابعة تنفیذ قرارات الھیئة العامة-1



حاد وسائر الدراسات والتقاریر إعداد مشروع خطة االتحاد والحسابات الختامیة وموازنة االت-2
.التي تعرض على الھیئة العامة

.تشكیل لجان فنیة تخصصیة إلعداد الدارسات واألبحاث ذات الصلة بالسیاحة-3
جمیع الصالحیات الالزمة لتحقیق أھداف وغایات االتحاد ومما ال یدخل باختصاص الھیئة -4

.العامة
.العامةوضع جدول أعمال ومحضر اجتماعات الھیئة -5

–٣٠ –المادة 
یقوم مجلس إدارة االتحاد بانتخاب رئیس مجلس إدارة االتحاد ونائبھ وأمین السر والخازن

.یومًا من انتخاب المجلس/  ١٥/ خالل 
مالیة االتحاد –خامسًا 
–٣١ –المادة 

:یحق لالتحاد في سبیل تحقیق غایاتھ
.االستئجارالتملك والبیع والشراء واالستثمار والتأجیر و-1
.التقاضي والرھن وعقد القروض-2
.قبول اإلعانات والتبرعات والھبات بعد موافقة السید رئیس مجلس الوزراء-3
.جمیع األعمال التي تمكنھ من القیام باألعمال المناطة بھ-4

–٣٢ –المادة 
:تتألف أموال االتحاد من

) عشرة بالمائة  ) %١٠أال تقل عن مساھمات الغرف وتحدد بحسب موازناتھا السنویة على -1
.من إیراداتھا

.اإلعانات والھبات والتبرعات التي ترد إلى االتحاد بعد موافقة السید رئیس مجلس الوزراء-2
اإلیرادات التي یحصل علیھا االتحاد من استثمار أمالكھ أو نشاطاتھ المختلفة المحلیة -3

.والخارجیة
نح الوثائق الخاصة باالتحاد ویحدد الوزیر بقرار منھ الحد رسوم التصدیق على الوثائق أو م-4

.األدنى واألعلى للرسوم
.اإلیرادات المدورة من سنة سابقة لالتحاد-5
.من اإلیرادات المدورة من سنة سابقة لموازنات الغرف% ١٠نسبة -6

–٣٣ –المادة 
:تتكون نفقات االتحاد من

.یج السیاحيمساھمة االتحاد في تمویل صندوق الترو.1
.النفقات المعتمدة في موازنتھ السنویة في سبیل تحقیق أھدافھ.2
.المساعدات والنفقات التي یقدمھا االتحاد للحاضنات.3
.المكافآت التي یمنحھا االتحاد للمكلفین بدراسات أو نشاطات أو أعمال لصالح االتحاد.4



الفصل السابع ـ أحكام عامة وانتقالیة
–٣٤ –المادة 

یجوز حل مجلس إدارة االتحاد بقرار من الوزیر إذا تجاوز في أعمالھ حدود الصالحیات -1
المحددة لھ بموجب أحكام ھذا القانون أو خالف أحد أحكامھ أو إذا ارتكب مخالفات جسیمة 

.تستوجب ذلك
.یجب أن یتضمن قرار الحل دعوة الھیئة العامة النتخاب مجلس إدارة جدید-2
مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزیر ریثما یتم انتخاب مجلس إدارة جدید وفقًا ألحكام  یتم تسمیة-3

.ھذا القانون
یجب أن یتم انتخاب أعضاء المجلس الجدید وتعیینھم خالل شھرین من تاریخ حل مجلس إدارة -4

.االتحاد
:تسقط العضویة في مجلس إدارة االتحاد في حال-5
.العضویة في مجلس اإلدارةفقدان العضو شرطًا من شروط -
تغیبھ من دون عذر مشروع عن جلسات مجلس اإلدارة لمدة ثالثة أشھر متتالیة أو ثماني -

.جلسات متقطعة خالل العام
.استقالتھ من عضویتھ في المجلس-
.ارتكابھ لمخالفات جسیمة-

.ویكون ذلك بقرار من الھیئة العامة لالتحاد
–٣٥ –المادة 

سیسیة بقرار من الوزیر تضم ممثلین عن النشاطات السیاحیة كافة التي ستشكل منھا تشكل ھیئة تأ
غرف السیاحة واتحاد غرف السیاحة وممثلین عن الوزارة مھمتھا وضع نظام داخلي للغرف 

:السیاحیة واتحاد الغرف تحدد فیھ
تبارات واالع/  ٧/ ضوابط تصنیف األعضاء بحسب الفئات الثالث المذكورة في المادة -1

.المرتبطة بھا
.أسلوب تشكیل مجالس الشعب في الغرفة وعدد أعضاء تلك المجالس-2
.عدد ممثلي كل شعبة من شعب الغرفة في مجلس اإلدارة-3
.كیفیة تشكیل مجالس إدارة الحاضنات ضمن الغرف واالتحاد ووضع آلیة عملھا-4
.وصالحیاتھم ومسؤولیاتھمكیفیة تعیین موظفي الغرفة واالتحاد وعددھم ومؤھالتھم -5
.عدد ممثلي الغرف في الھیئة العامة لالتحاد-6

–٣٦ –المادة 
تقوم شعبة األدالء في غرفة السیاحة بالتأمین الجماعي لدى المؤسسة العامة السوریة للتأمین على 

.الحوادث واإلصابات التي قد تلحق بالدلیل أثناء قیامھ بعملھ
–٣٧ –المادة 

النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وسائر األنظمة األخرى لكل من غرف  یصدر الوزیر
.السیاحة واتحاد غرف السیاحة

–٣٨ –المادة 
.یسمى رئیس اتحاد غرف السیاحة السوریة عضوًا في المجلس األعلى للسیاحة



–٣٩ –المادة 
أینما وردت وال سیما الواردة ینھى العمل بجمیع النصوص والنظم المخالفة ألحكام ھذا القانون 

في أنظمة الجمعیات الحرفیة للفنادق والمطاعم والمتعلقة بالمنشآت السیاحیة المصنفة بدرجة 
.نجمتین فما أكثر

–٤٠ –المادة 
.یصدر الوزیر القرارات والتعلیمات التنفیذیة الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون

–٤١ –المادة 
.جریدة الرسمیةینشر ھذا القانون في ال
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 ٢٠/١١/٢٠٠٢تاریخ / 65 /رقمللقانونالتنفیذیةالتعلیمات
  السوریةالسیاحةغرفواتحادالسیاحةغرفالخاص بإحداث

-1-

السوریةالعربیةالجمھوریة
السیاحةوزارة

========
٩/٣/٢٠٠٣تاریخ 41رقم قرار 

  األولالفصل
تعاریف

-المادة- 1
أو السیاحیةالمواقعممثليالسیاحةغرفةفيأعضاءیضمالذيالمھنيالتجمعھيالشعبة
.واحدةمعاییروفقسیاحیًاوالمؤھلةالمرخصةالمھنةمن ذاتالسیاحیةالفروع

-المادة- 2
فيمشغَّلعضوأوسیاحيدلیلأوسیاحيبموقعالمرتبطةالعضویةھي:الدائمةالعضویة-أ

الترخیصوخاصة65القانونفيعنھاالمنصوصالعضویةشروطجمیعالحاضنات حقق
.باالستثمارالسیاحي

أوالنھائيالفنيالتأھیلعلىحازسیاحيبموقعالمرتبطةالعضویةھي:المؤقتةالعضویة-ب
.السیاحيالتصنیفالخدمي أوالتأھیل

كانتمھمامؤقتةأودائمةكانتسواءالغرفةفيواحدةبعضویةالسیاحيالموقعیرتبط-ج
.لذلك الموقعالملكیةحالة

-المادة- 3
:اآلتيوالموسمیةالدائمةالسیاحیةباألنشطةیقصد

المواقعأحدیوفرھاالتيالسیاحیةالصفةذاتالنشاطاتھي :الدائمةالسیاحیةاألنشطة-أ
النشاطاتمنوغیرھاالبحریةوالریاضاتواأللعابالمالھيدائم كمدنبشكلالسیاحیة
.ثابتة لممارستھامنشآتإلىتحتاجالتيالسیاحیة

معینةمواسمفيتنفذالتيأوالمؤقتةالسیاحیةالنشاطاتھي :الموسمیةالسیاحیةاألنشطة-ب
.وغیرھاوالرالیاتوالسباقاتالفنیةكالبرامجالموسمیةالسیاحیةمكاتب األنشطةبھاتقوم

-المادة- 4
  تضامن  قابضة(سیاحیةبمواقعلھایرخصالتيالشركاتھي:السیاحیةالشركات -2-

قانونفيعنھاالمنصوصالشركاتوكافةمغفلةمساھمةمحدودة المسؤولیة  باألسھمتوصیة
.السوريالتجارة

-المادة- 5
2002لعام/ 65 /رقمالقانونمناألولىالمادةفيالمعرَّفالسیاحيالنشاطأنواعإلىیضاف

)...السیاحيالترفیھمنشآتخدمات  السیاحیةالداللةخدمات  النقل السیاحيخدمات(
الثانيالفصل
للغرفاالنتسابأحكام

-المادة- 6
أوالسیاحةغرفةفيالموقعبتمثیلھوفیقومطبیعیًاشخصًاالترخیصصاحبكونحالفي

فیمثلھاعتباریًاشخصًاالترخیصصاحبكانإذاأماعنھنیابةالمدیرأویفوض المستثمر
محدودةأوالمغفلةالمساھمةأوالقابضةالشركاتحاالتفي(إدارة الشركةمجلسرئیس



شركاتفيأماالشركةعنبالتوقیعالمفوضالعضوأوأو نائبھ )باألسھمالتوصیةأوالمسؤولیة
الواردةبالشروطتمتعھشریطةالمتضامنینالشركاء ./ أحدفیمثلھاالبسیطةوالتوصیةالتضامن

65 /رقمالقانونمن/ 5 /المادة من/ 2 /الفقرةفي
-المادة- 7
منالخامسةللمادةتنفیذًاالسیاحيالترخیصعلىالحاصلةللمواقعإلزاميللغرفاالنتساب-أ

 /بالقانونالمحدثةالغرفإحداثتاریخمنأشھرثالثةخالل/ح/الفقرة/ 65 /11 / رقمالقانون
النھائيالفنيالتأھیلعلىالحاصلةللمواقعالتاریخبنفسإلزاميوھو2002 / 20تاریخ/ 65

الحصولخاللھایتوجبسنةلمدةمؤقتبشكلقبولھایتمحیثوالتصنیف السیاحيوالخدمي
.السیاحيالترخیصعلى

المؤقتاالنتسابلشروطالمحققةوغیرباالستثماروالموضوعةالقائمةللمواقعبالنسبةأما-ب
وضعإلىللوصول/ 65 /للقانونالتنفیذیةالتعلیماتصدورتاریخمنمھلة شھرینفتعطى

.المؤقتةالعضویة
-المادة- 8
تأھیًالالمؤھلةأوالمصنفةسواًءالسیاحیةالمواقعألصحابمؤقتًااالنتسابطلباتقبولیتم-أ

الجغرافيمجالھافيالموقعلھایتبعالتيالسیاحةغرفةإلىوتنتسبخدمیًاأو تأھیًالنھائیًافنیًا
ممثلخاللھاویتمتعأدنىكحدالخدميوالتأھیلالنھائيالفنيعلى التأھیلحصولھاشریطة
.الترشیححقالثالثة دونالفئةفيالتصویتبحقالموقع

وكذلكللغرفةورسوماشتراكاتمنعلیھیترتبماسدادمؤقتًاالمنتسبالعضوعلىیجب-ب
. )إحداثھلدى(السیاحيالترویجصندوقإلىتسدیدھاالمبالغ المتوجبسداد

-المادة- 9
إلىأصحابھاانتسبالتيالسیاحیةالمواقعأوضاعفيمیالديعامكلبدایةفيالنظریعاد -3-

السیاحيالترخیصمراحلإنجازفيتقدمھاضوءعلىمؤقتة،عضویةالسیاحة بموجبغرفة
.

الثالثالفصل
الغرفةفيالشعبإحداث

-المادة- 10
:التالیةالشعبمحدثةغرفةكلفيحكمًاتحدث/ 65 /القانونمن/ 2 /الفقرةعلىعطفًا-أ

.المبیتمنشآتشعبة .1
.اإلطعاممنشآتشعبة .2
.والمسارحالسینماودورالدائمةالسیاحیةواألنشطةالترفیھمنشآتشعبة .3
.السیاحةمكاتبشعبة .4
.السفرمكاتبشعبة .5
.الموسمیةالسیاحیةواألنشطةالسیاحيواإلعالمالترویجمكاتبشعبة .6
.الفندقیةالمستلزماتوشركاتالتراثیةوالمھنالصناعاتمحالشعبة .7
.السیاحيالنقلشركاتشعبة .8
.األدالءشعبة .9

.الحاضناتشعبة . 10
ھذهمن1المادةأحكامعلىوبناءالمحدثةالشعبحسبالغرفإلىاالنتسابیتم-ب

.التعلیمات
بشروطمتمتعیندائمینأعضاءعشرةعنالمحدثةالشعبةأعضاءعددیقلأالیجب-ج

65 /القانونمن/ 6 /و/ 5 /المادتینفيعنھا ./المنصوصالعضویة



تضمفیھاعضوأيیوجدالعندماأوأعضاءعشرةعنالشعبةأعضاءعددیقلعندما-د
التقاربجدولوحسبالوزیرمنبقراراالختصاصفيلھاقریبةشعبة أخرىإلىالشعبة
:التالي

.السیاحةمكاتبشعبةإلىالحاضناتشعبةتضم-
شعبةإلىوالمسارحالسینماودورالدائمةالسیاحیةواألنشطةالترفیھمنشآتشعبةتضم-

.اإلطعاممنشآت
نشآتمشعبةإلىالموسمیةالسیاحیةواألنشطةالسیاحيواإلعالمالترویجمكاتبشعبةتضم-

.المبیت
.المبیتمنشآتشعبةإلىاألدالءشعبةتضم-
.السفرمكاتبشعبةإلىالسیاحيالنقلشركاتشعبةتضم-
.السفرمكاتبشعبةإلىالسیاحةمكاتبشعبةتضم-
الجدیدالقانونصدورحتىواحدةشعبةفيالسفرومكاتبالسیاحةمكاتبشعبتاتضم-ه

لكلالترخیصأسسیحددالذيوالعمرةالحجومكاتبالسفرومكاتبالسیاحةبمكاتب الخاص
علىالحائزالسیاحةمكتبممثلأحدھمااإلدارةمجلسفيالشعبة ممثلینلھذهویكونمنھا
.ضمنھااألصواتأكثرعلىالحائزالسفرمكتبوالثاني ممثلالشعبةفياألصواتأعلى

والسفرالسیاحةبمكاتبالخاصالجدیدبالقانونستحدثالتيوالعمرةالحجمكاتبتضم-و
.السفرمكاتبشعبةوالعمرة إلىوالحج

انتخابھمیتمعنھاممثلینعبرالشعبةتلكمجلسفيأخرىشعبةإلىالمنضمةالشعبةتمثل-ز
وعلىشعبةكلأعضاءبنسبةالشعبةمجلسفيالتمثیلیكونأنمراعاةمعأعضاء الشعبةمن
.الشعبةمجلسفياألقلعلىواحدممثلللشعبة المنضمةیكونأن
المقررالعددإلىاإلدارةمجلسفيأخرىشعبةإلىالمنضمةالشعبةممثليعددیضم-ح

المنضمةوالشعبةاألصلیةالشعبةآراءبتمثیلالشعبةتلكممثلوویقومإلیھاالتي انضمتللشعبة
.إلیھا

:التالياالنضمامبحاالتالشعبةمجلسأعضاءعددفيیراعى-ط
- نسبةحسبالشعبةمجلسفيالعددیوزعاألساسیة،الشعبةإلىواحدةشعبةانضمتإذا1

فيالمنضمةللشعبةاألقلعلىواحدممثلیكونأنمراعاةمعشعبة،لكلعدد األعضاء
.أعضاء/ 5 /للمجلسالكليالعددالشعبة، ویبقىمجلس

- أعضاء/ 7 /الشعبةمجلسأعضاءعددیصبحاألساسیة،الشعبةإلىشعبتانانضمتإذا2
لكلاألقلعلىواحدممثلوجودمراعاةمعالثالثالشعبفياألعضاءعددویوزع بنسبة

.منضمةشعبة
- أعضاء/ 9 /الشعبةمجلسأعضاءعددیصبحاألساسیةالشعبةإلىشعبثالثانضمتإذا3

شعبةلكلاألقلعلىواحدممثلوجودمراعاةاألربعةالشعبفياألعضاءعددویوزع بنسبة
.منضمة

-المادة- 11
المواضیعفيللبحثلالجتماعالشعبةأعضاءدعوةعنالمسؤولوھوالشعبةمجلس-أ

حاالحسبأصالءأعضاء )9أو7أو5 (بأعضائھعددویحددالشعبةالمتعلقة باختصاص
.المبینة أعالهاالنضمام

انتخابویتمالشعبةلمجلسرئیسًاالغرفةإدارةمجلسفيالمنتخبالشعبةممثلیسمى-ب
.أعضائھاقبلمنالشعبةأعضاء مجلسباقي

للشعبةالمحددالتقاربجدولحسبأخرىشعبةإلىأكثرأوشعبةانضمامحالفي-ج
.والشعب المنضمةاألساسیة

علىالحاصلیسمىواحدممثلمنأكثراإلدارةمجلسفيالشعبةممثليكونحالفي-د
.الشعبةلمجلسرئیسًااإلدارةمجلسانتخاباتاألصوات فيأكثر
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-المادة- 12
الحاالتوفيالسنةفياألقلعلىمرةالشعبةمجلسرئیسمنبدعوةالشعبةأعضاءیجتمع-أ

علىالمطروحةالقضایافيللبحثأعضائھا،ثلثمنبطلبأولالجتماعالدعوةالتي تقتضي
.الشعبةأعضاء

للبحثالشعبةمجلسرئیسمنبدعوةالطارئةالحاالتوفيشھریًاالشعبةمجلسیجتمع-ب
.الغرفةإدارةمجلسإلىمقترحھورفععلیھالقضایا المطروحةفي
-المادة- 13
وزاراتلدىالشعبةباختصاصالعالقةذاتاللجانفيشعبتھالشعبةمجلسرئیسیمثل-أ

.األخرىالعامةالدولة والجھات
ذاتالدولیةوالمنظماتوالخارجیةالداخلیةالنشاطاتفيشعبتھالشعبةمجلسرئیسیمثل-ب

.الغرفةإدارةمجلسمناقتراحعلىبناًءالوزیرمنبقرارالشعبةالعالقة باختصاص
الرابعالفصل
للغرفةالمنتسبینفئاتتحدید

-المادة- 14
نوعیةحسبالغرفةمكتبقبلمنوتصنیفھمالسیاحةلغرفةالمنتسبینفئاتتحدیدیجري-أ

:اآلتيالجدولفيالمبینةضوء االعتباراتفيالموقع
المعیارالموقع
.المنشأةفياإلشغالنسبة  وفروعھاالمبیتمنشآت
.للموقعاالستثماریةالكلفة

.التصنیفمستوى
.الدائمینالعمالعدد

.وفروعھاالخاص والمشتركالسیاحيالنقلشركات
.والحافالتالسیاراتعددذلكفيبماللشركةالموجوداتحجم
.الشركةتملكھاالتيوالسیاراتالحافالتعمر

.والسیاراتللحافالتالفنیةالجاھزیة
.للموقعاالستثماریةالكلفة  وفروعھاوالترفیھاإلطعاممنشآت

.المرخصةالكراسيعددإلىالعمالعددنسبة
.التصنیفمستوى
المكتبحققھاالتيالسیاحیةاللیاليعدد  وفروعھاالسیاحةمكاتب

.للموقعاالستثماریةالكلفة  والمسارحالسینمادور
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.اإلشغالنسبة
كلبدایةفيالغرفةفيالموقعفئةتصنیفتعدیلطلبالموقعلممثلأولصاحبیحق-ب

للعضوالتصنیففئةلتعدیلالمحددالرسموتسدیدالمطلوبةالشروطحال توفرانتخابیةدورة
.الغرفةفي
فيأعاله/أ/الفقرةفيالمبینةبالمعاییروالمتعلقةالمنتسبینلفئاتالشرائححدودتحدد-ج

.السیاحةوزیرلموافقةللغرفة وتخضعالداخليالنظام
-المادة- 15
الطیرانشركاتأوالسیاحیةوالشركاتوالمنظماتالغرففروعأووكالءانتسابیجوز-أ

فیھامكتبھاالموجودالمحافظةفيالسیاحةغرفةإلىسوریافيالعاملةالبحري األجنبیةوالنقل
إدارةمجلسوبموافقةالمختصةالجھاتمنالالزمةالتراخیصعلىحصولھا بعدمراقببصفة
.الوزیرتصدیقوبعدالمعنیةالغرفة



الخاصةأوالعاملةسواءسوریةفيوالمعتمدةالمرخصةالمصارفممثليانتسابیجوز-ب
.مراقبالسیاحة بصفةغرفةإلى
-المادة- 16

وبتقدیماإلدارةمجلسیشكلھاالتيبعملھمالصلةذاتالتخصصیةاللجانفيالمراقبونیشارك
.والتصویتالترشیححقدونالسیاحةالمقترحات لتطویر

الخامسالفصل
الحاضنات

-المادة- 17
للترویجمكتبًاأوللسیاحةمكتبًاحاضنةكلتضمالحاضناتمنعددبإنشاءغرفةكلتقوم

بھامرتبطًاالسیاحي
.الحاضنةفيللعملالمقبولیناألعضاءمنعددضمنھویشغلضمنھاومحدثًا

-المادة- 18
:التاليوفقغرفةكلفيالحاضناتإدارةمجلستشكیلیتم

- .الحاضناتإدارةلمجلسرئیسًاالسیاحةمكاتبشعبةرئیسعتبري1
- ًاو/.عض /السیاحةمكاتبشعبةعداالغرفةفيعددًااألكبرالشعبةرئیس2
- /.عضوین/اإلدارةمجليفيالسیاحةوزارةممثلي3
- /.وجودھاحالفي/الحاضناتشعبةرئیس4

ًاو/.عض /أخرىشعبةإلىمنضمةكانتحالفيالحاضناتأقدمممثلأو
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- خارجمنالوزارةمعبالتنسیقالغرفةإدارةمجلسیسمیھالحاضناتعملمجالفيخبیر5
مجلس
ًاو/.عض . /اإلدارة

- ًاو/.عض /الغرفةفيالماليلمدیرا6
-المادة- 19

:التاليوفقالحاضناتمھامتحدد
- وتقدیموتنفیذھالھمالسیاحیةالبرامجوتنظیموتسویقسوریةإلىالسیاحالستقداملسعيا1

الخدمات
.فیھاللمشاركینالالزمة

- الترویجیةوبرامجھاخططھالتنفیذالسیاحةبمكاتبالمناطةاألعمالبجمیعلقیاما2
.والتسویقیة

- .السیاحيوالتنشیطواإلعالموالترویجالتسویقبأعماللقیاما3
- الوزارةتقیمھاالتيالسیاحیةوالمھرجاناتوالمعارضوالندواتالمؤتمراتفيلمشاركةا4

غرفةأو
.الوزارةمعبالتنسیقاالتحادأوالسیاحة

- .السیاحةمكاتباختصاصفيالسیاحیةوالتدریبیةالتعلیمیةالمؤسساتطالبدریبت5
-المادة- 20

فيعملھانتھاءحالفيالغرفةفيعضویتھالسیاحیةالحاضنةفيالمشغلالعضویفقد
التيالحاضنة

.القانوننصفيالمحددةالعضویةأشكالأحدتحقیقھلحینالغرفةضمنبھایعملكان
-المادة- 21

وفقالحاضناتضمنالمحدثةالسیاحيالترویجمكاتبأوالسیاحةمكاتبعملشروطتحدد
:التالي



معمتعاملةخارجیةسیاحیةجھاتأوشركاتمععملھامجالفيتتعاملأالشترطي-أ
أومكاتب
.مرخصةسیاحیةجھات

الغرفةلصندوقماليمردودلھایكونأنعلىالحاضناتإدارةمجلسبإشرافعملت-ب
واألعضاء

.الخریجینمنفیھاالعاملین
فيالمشغلینلألعضاء% 40والغرفةلصندوق% 50بنسبةحاضنةلكلاألرباحوزعت-ج

الحاضنة
العملخسائرالغرفةصندوقیتحملأنعلىاإلشرافنظیرالحاضناتإدارةلمجلس% 10و

في
.وجودھاحال

مكاتبعملعلىقانونًامطبقھوماالحاضنةضمنالمحدثالمكتبعملعلىطبقي-د
السیاحة
.السیاحةوزارةمنأصوًالالمرخصةالسیاحیةواألنشطةواإلعالمالترویجومكاتب

.فیھاعملھانتھاءحالفيالغرفةفيعضویتھالسیاحیةالحاضنةفيالمشغلالعضوفقدي-ه
.سنواتأربعإلىسنتینمنللحاضناتالمنتسبینلألعضاءالقبولمدة-و
-المادة- 22
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:یليماوفقالحاضناتإلىاالنتسابشروطتحدد
- الفقرة/ 65 /القانونمن )1 (المادةفيالواردةللشروطمستوفیًاالمرشحیكوننأ1

الخاصة
.السیاحیةبالحاضنات

). -  (القانونمن )2 (الفقرةالخامسةالمادةفيالواردةللشروطمستوفیًاالمرشحیكوننأ2
65

- اختصاص(السیاحیةالتعلیمیةالمواقعمنالمتمیزونالخریجونالحاضناتفيقبلي3
مكاتب
أوالسوریةالعربیةالجمھوریةأراضيضمنالموجودة )سیاحيوترویجتسویقأوسیاحة

.خارجھا
- بالتنسیقالسیاحةغرفةتشكلھامختصةلجنةقبلمنلالختبارلالنتسابالمتقدمونخضعي4
مع

.الوزارة
- وتقییمالحاضنةأداءبمراقبةویقومللحاضنةعملخطةالحاضناتإدارةمجلسضعي5
أداء

.شھریًاالدورياجتماعھفيالغرفةإدارةمجلسعلىوتعرضفیھاالمشغلیناألعضاء
- المشغلیناألعضاءبحقالمناسبةاإلجراءاتاتخاذاقتراحالحاضناتإدارةلمجلسحقي6
في

إلىتسيءبتصرفاتالقیامأوإلیھمالموكولةبالمھاماإلخاللأوالتقصیرحالفيالحاضنة،
.الغرفة

- خضوعھمبعدالسیاحیةالتعلیمیةالمواقعخریجيمنالحاضناتفيالمقبولیناختیارتمي7
لفحص

ویخضعونالسیاحة،وزارةمعبالتنسیقاالتحادأوالسیاحةغرفةبشكلھامختصةلجنةقبلمن
.االتحادأوللغرفةالداخليالنظامفيعنھاالمنصوصالحاضناتعمللشروط
السادسالفصل



واالنتخابوالتصویتالترشیح
-المادة- 23
محققًاالمرشحیكونأناألولىللدورةالغرفةإدارةمجلسلعضویةللترشیحشترطي-أ

لشروط
2002لعام/ 65 /القانونعلیھانصالتيالدائمةالعضویة .
اإلدارةمجلسالنتخابالوزارةقبلمنغرفةلكلاألولىللمرةالعامةالھیئةدعوةتمت-ب

خالل
فيالمقبولیناألعضاءجمیعباالنتخابویقومالتنفیذیةالتعلیماتصدورمنأشھرثالثة

عضویة
فئاتھمفیھیحددالسیاحةوزیرمنقراربقبولھمیصدروالذین )مؤقتینأودائمین(الغرفة

ویحدد(
.الداخليالنظامفيمحددھوماحسبما )منھمكلأصوات

األشخاصبأسماءالشعبحسبالوزارةقبلمناألولىللمرةاالنتخابجداولإعدادتمي-ج
الذین

وفئةالرئیسيمحلھوعنوانموقعھنوعوعلىاالنتخابلھمویحقالعضویةبصفةیتمتعون
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كلللقبالھجائیةالحروفتسلسلبحسباألسماءوترتبنسخعدةعلىویحررالتصویت
ناخب
یقعالتيالمحافظةفيالسیاحةومدیریةالسیاحةوزارةإعالناتلوحةفيمنھانسخوتعلق
الموقع

.الجغرافينشاطھاضمنالسیاحي
الوزیرمنبقراراألولىللمرةاالتحادأوالغرفإداراتمجالسانتخاباتموعدحددي-د

وتدعى
.اإلدارةمجلسالنتخابالمحددالتاریخفيالعامةالھیئة

منیومًاعشرخمسةعنتقلالمھلةضمناألولىللمرةلالنتخابالدعوةتوجیھجريي-ه
الیوم

ویعدانتشارًا،األكثرالصحفمنصحفثالثفيواحدةمرةبنشرھاوذلكلالنتخابالمحدد
مركزفيأصوًالالدعوةإعالنیجباألحوالكلوفيالمھلة،لتحدیدبدءًااألولالنشرتاریخ
.والمدیریةالوزارةودیوانالمحافظةودیواناالتحادأوالغرفة

عدموعندواحدةمرةوالثانياألولاالجتماعینتحدیدلالنتخابالدعوةإعالنتضمني-و
اكتمال

منوالمكانالتوقیتبذاتسیجريالثانياالجتماعفإناألولاالجتماعفيالقانونيالنصاب
الیوم
.الحاضرینعددكانمھمامكتمًالالقانونيالنصابویعتبرالتالي

ثالثةتضملجنةخاللمناألولىللمرةالغرفةإدارةمجلسانتخابعلىالوزارةشرفت-ز
ممثلین

جلسةأكبرھمویرأسسنًااألكبرالمرشحینغیرمناألعضاءعنوثالثةالوزارةعن
.االنتخاب

بخاتموتختمھااالقتراعمغلفاتالوزارةنفقةوعلىاألولىللمرةاالنتخابلجنةعدت-ح
مدیریة
.الوزارةومندوباللجنةرئیسویوقعھاالسیاحة

والضبوطالمحاضروتعداألصواتوتفرزاالقتراع،مغلفاتبإحصاءاللجنةقومت-ط
األصولیة



ھذهوتعلقمنھ،بقرارإصدارھاإلىلیصارالوزیرإلىاالنتخاباتنتائجوترفعوالنظامیة،
النتائج

الغرفةتقعالتيالمحافظةفيالسیاحةومدیریةالسیاحةوزارةإعالناتلوحةفيإقرارھابعد
.الجغرافينشاطھاضمن

لعملیاتتسھیًالاقتراعصندوقمنأكثرإحداثمناسبًاتراهماووفقللجنة،حقي-ي
.االنتخاب

باألكثریةقراراتھاوتصدرسریة،الدورةانتخاباتعلىاإلشرافلجنةمداوالتكونت-ك
وعند

.الرئیسجانبیرجحاألصواتتساوي
وزارةعنممثلینتضملجنةخاللمناالتحادإدارةمجلسانتخابعلىالوزارةشرفت-ل

السیاحة
منجمیعًایكونواأنشریطةسنًاأعضائھاأكبرھوغرفةكلعنوممثلاالتحادغرفبعدد
غیر

.االنتخاباتجلسةسنًاالغرفممثليأكبرویرأسالمرشحین
.األولىللمرةاالتحادإدارةمجلسانتخابعلىذاتھاأعالهالمبینةاإلجراءاتطبقت-م

-المادة 24 مستلزماتھاوكافةواالتحادالغرفلمجالساالنتخابنفقاتالوزارةتولىت-
وریثمااألولىللمرة

.والمحاسبيالماليالنظامإصداریتم
-10-
-المادة 25 فيلھامقراتتأمینیتمریثماواالتحادللغرفالمجالساجتماعاتجريت-

مدیریاتمقرات
.السیاحة

-المادة- 26
:یلیھاماالثانیةاالنتخابیةالدورةفياالتحادأوالغرفإدارةمجلسلعضویةللترشیحیشترط

- .سنواتأربععنتقلالمدةللغرفةانتسابھعلىمضىقدیكوننأ1
. - 2002لعام65رقمالقانونعلیھانصالتيالدائمةالعضویةلشروطمحققًایكوننأ2

- .االتحادأوللغرفةعلیھالمترتبةالسنویةوالرسوموالذمماالشتراكاتكافةمسددًایكوننأ3
- ویحقثالثةلدورةنفسھترشیحمتتالیتیندورتینمنألكثراإلدارةمجلسلعضویحقال4

للوزیر
.خبراتھإلىالحاجةحالفياإلدارةمجلسلعضویةیسمیھاالتياألسماءضمنتسمیتھ

-المادة- 27
التالیةاإلجراءاتبعدوماالثانیةالدورةفياالتحادأوالغرفةإدارةمجلسانتخاباتفيتراعى

:
العضویةبصفةیتمتعونالذیناألشخاصبأسماءجدوًالاالتحادأوالغرفةمكتبعدي-أ

لھمویحق
وأنواحدةسنةالغرفةإلىانتسابھعلىمضىقدیكونأنشریطةالتالیةللدوراتاالنتخاب

یكونوا
.علیھمالمترتبةالسنویةالرسومكاملسددواقد
لممارسةالمطلوبةالشروطفیھتوفرتناخبكلولقباسمعلىاالنتخابجدولشتملي-ب

حق
،)للموقعاألصواتعدد(التصویتوفئةالرئیسيمحلھوعنوانموقعھنوعوعلىاالنتخاب،

ویحقاالنتخاب،موعدتحدیدتاریخمنذاالتحادأوالغرفةبھوفيمنھانسخعدةعلىویحرر
.الغرفةإدارةمجلسیحددهمبلغلقاءالجداولھذهمننسخةاستالمللمرشحین



غیروجھعلىاالنتخابجدولفياسمھإدراجُأھملالغرفةإلىمنتسبلكلحقي-ج
حصلأوقانوني

علىبقیدهالخاصةالبیاناتتصحیحأواسمھإدراجیطلبأنبقیده،الخاصةالبیاناتفيخطأ
أن

الطلباتلمقدميإیصاالتوتعطىاألقل،علىأیامبخمسةاالنتخابموعدقبلالطلباتھذهتقدم
من
.االنتخابعلىالمشرفةاللجنةرئیسقبل

الیوممساءمنالسابعةالساعةتتجاوزالمدةخاللالمقدمةالطلباتفياللجنةفصلت-د
یسبقالذي

.االنتخاب
ثالثةتضملجنةخاللمنالغرفةإدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالوزارةشرفت-ه

عنممثلین
.االنتخابجلسةأكبرھمویرأسسنًااألكبرالمرشحینغیراألعضاءمنوثالثةالسیاحةوزارة

وزارةعنممثلینتضملجنةخاللمناالتحادإدارةمجلسانتخابعلىالوزارةشرفت-و
السیاحة

منجمیعًایكونواأنشریطةسنًاأعضائھاأكبرھوغرفةكلعنوممثلاالتحادغرفبعدد
غیر

.االنتخابجلسةسنًاالغرفممثليأكبرویرأسالمرشحین
-11-

-المادة- 28
عشرخمسةعنتقلالمھلةضمنبعدوماالثانیةللمرةلالنتخابالدعوةتوجیھجريي-أ

الیوممنیومًا
ویعدانتشارًا،األكثرالصحفمنصحفثالثفيواحدةمرةبنشرھاوذلكلالنتخابالمحدد
تاریخ
الغرفةمركزفيأصوًالالدعوةإعالنیجباألحوالكلوفيالمھلة،لتحدیدبدءًااألولالنشر

االتحادأو
.والمدیریةالوزارةودیوانالمحافظةودیوان

عدموعندواحدةمرةوالثانياألولاالجتماعینتحدیدلالنتخابالدعوةإعالنتضمني-ب
النصاباكتمال

التاليالیوممنوالمكانالتوقیتبذاتسیجريالثانياالجتماعفإناألولاالجتماعفيالقانوني
ویعتبر

.الحاضرینعددكانمھمامكتمًالالقانونيالنصاب
أوالغرفةبخاتموتختمھااالقتراعمغلفاتاالتحادأوالغرفةنفقةعلىاالنتخابلجنةعدت-ج

ویوقعھااالتحاد
.الوزارةومندوباللجنةرئیس

فیھمبمناالنتخابعلىالمشرفةواللجنةالناخبینلغیراالنتخابقاعةدخولحظري-د
الوزارةمندوب
منسریةغرفةوفيالسريباالقتراعاالنتخابویجريالصنادیق،ولجانالمرشحینووكالء

قائمة
.المشرفةاللجنةقبلمنوالمصدقةاالتحاد،أواإلدارةمجلسلعضویةالمرشحین

لمفإذاالمطلقةاألكثریةاالنتخابفيحقھممارسواالذینالناخبینعددفيیتوفرأنجبي-ه
ھذهتتوفر



ویعتبروالمكانالتوقیتبذاتالتاليالیومفياالقتراعیعاداألولاالنتخابفياألكثریة
النصاب
.الحاضرینعددكانمھمامكتمًالالقانوني

قبلوتنتھياالنتخاباتموعدعناإلعالنتاریخمنبدءًااللجنةإلىالترشیحطلباتقدمت-و
منأیامخمسة
.األولاالقتراعموعد

.الیومذاتمنالعشرینالساعةفيوینتھيصباحًاالثامنةالساعةفياالنتخاببدأي-ز
صندوقمنأكثرإحداثاالنتخاباتعلىباإلشرافالمكلفةاللجنةتراهماووفقحق،ي-ح

تسھیًالاقتراع
.االنتخابلعملیات

.مناسبًاتراهماووفقاالنتخابمكاناالنتخاباتعلىباإلشرافالمكلفةاللجنةحددت-ط
عملیاتلمراقبةمرشحینخمسةكلعنواحدوكیلبمعدلالمرشحینعنالوكالءقبلي-ي

والفرزاالنتخاب
.االنتخابعلىالمشرفةاللجنةقبلمن
-المادة- 29

بموعداإلدارةمجلسالنتخاباألصالءأعضائھامنالمرشحینأسماءبتقدیمشعبةكلتلتزم
أالعلىمحدد،

.واحدزائداإلدارةمجلسفيالشعبةممثليعددعنالمرشحینعددیقل
-المادة- 30

:االقتراعونتیجةاالنتخابضبطوتنظیماألصواتوفرزاالقتراعكیفیة
-12-

وتختمھتغلقھوأنورقة،أیةنماالنتخابصندوقخلومنتتحققأناالنتخابلجنةعلى-أ
الغرفةبخاتم

تضعأنوعلیھاالناخبینجدولفيورادالناخباسمأنمنتتأكدثماألحمر،بالشمعاالتحادأو
إشارة

.اسمھجانبإلىللتوقیعوتدعوهاسمھ،أمام
:التالیتینالحالتینإحدىفيباطًالالعضوتصویتعدي-ب

.انتخابورقةمنأكثرالمغلففيوجدذاإ .1
.علیھتدلعالمةأوإشارةأیةأوالناخبتوقیعاألوراقحملتذاإ .2
العددمنأكثرأسماءورودحالفياالنتخابأوراقفيالمدونةاألخیرةاألسماءشطبت-ج

.انتخابھالمقرر
علىالمشرفةاللجنةوتقومالمقررالموعدفياالنتخابعملیةانتھاءالرئیسعلني-د

بفتحفورًااالنتخابات
.األصواتفرزفيوتشرعاالنتخاب،صندوق

صحةوفياالنتخاب،بعملیةالمتعلقةالمسائلجمیعفياألصوات،فرزعنداللجنةفصلت-ه
األوراق

مداوالتھاوتكونالنظامھذاوفيالقانونفيالواردةباألحكاماإلخاللعدممعوذلكوبطالنھا،
سریة،

.الرئیسجانبیرجحاألصواتتساويوعندباألكثریة،قراراتھاوتصدر
ویتمالمغلفاتعددمعالمنتخبینعددتطابقتكفلالتياإلجراءاتبجمیعاللجنةقومت-و

لدىاالنتخابإعادة
.الناخبینعددعنزائدةمغلفاتوجود



حالوفيالتعلیماتھذهمن/ 31 /والمادةالمادةھذهفيجاءماوفقاالنتخابتمي-ز
األصواتتساوي
لمنالعضویةوتكونبینھم،االنتخابلجنةاقترعتالسن،فيتساوواوإذاسنًا،األكبریرجح
یفوز

.بالقرعة
عننسخأربععلىالجلسةنفسفيمحضرتنظیمویتمالفائزینأسماءالرئیسعلني-ح

االنتخاب،عملیة
فيالمحضرإرسالویتمالغرفة،لدىتحفظوالثالثةوالمدیریةالوزارةإلىمنھانسختانترسل

الدوامیوم
.لالنتخابالتاليالرسمي

أوالترشیحفيذلككانسواءواحد،شخصمنأكثرالواحدالموقعیمثلأنیجوزال-ط
.التصویت

-المادة- 31
:یليكماالغرفةإدارةمجلسأعضاءتحدیدیتمممثلیھاللغرفةالعامةالھیئةتنتخبأنبعد
الشعبمنشعبةكلمنالعامةالھیئةبانتخاباتأصواتعدداكبرعلىالحاصلیعتبر  أوًال

فيعضوًاالعشرة
.اإلدارةمجلس

المجلسفيالمحافظتینإحدىتمثلولممحافظتینتضملغرفةإدارةانتخابحالفي  ثانیًا
فیتماالنتخابنتیجة
فيعضوًالیكونالمجلسفيتمثللمالتيالمحافظةمنأصواتًااألكثرعلىالحاصلتسمیة
اإلدارةمجلس
منعدأكبرعلىالحاصلوھواألخیرالعضوتسمیةویتمیمثلھاالتيالشعبةعنالنظربغض

بعداألصوات
.یمثلھاالتيالشعبةكانتمھماعشراألحداألعضاءتسمیة
-13-
:التاليفیتممحافظتینفیھتمثلولممحافظاتثالثتضملغرفةإدارةمجلسانتخابحالفي
الممثلةالفعالیاتكافةممثليمناإلدارةمجلسلعضویةالعشرةاألعضاءانتخابیتمأنبعد
الغرفة،شعبفي
األصواتعددأكبرعلىالحاصلیعتبربحیثالمحافظتینعلىاآلخرینالمقعدینتوزیعیتم
محافظةكلفي

.اإلدارةمجلسفيعضوًا
عددأكبرعلىالحاصلالمرشحعبرتمثیلھافیتمواحدةمحافظةتمثیلعدمحالوفي

المحافظةمناألصوات
.یمثلھاالتيالشعبةكانتمھماعشراألحداألعضاءتسمیةبعدعضوًالیكونالمعنیة

فيللمحافظاتتمثیلعلىاألخرىللمحافظاتالممثلینالمرشحینحصولحالفي  ثالثًا
أوالحسباالنتخاب

:یليمایتم
مھماانتخابھمتمالذینالعشرةاألعضاءبعداألصواتمنعدداكبرعلىالحاصلؤخذي-أ

كان
.اإلدارةبمجلسعضوًالیكونیمثلھالذيالقطاع

بعداألعضاءمناألكبرالعددذاتالشعبةمناألصواتأكثرعلىالحاصلؤخذي-ب
العشرةاألعضاء



الفقرةحسبالناجحوالعضویكونأالشریطةاإلدارةمجلسفيعضوًالیكونانتخابھمتمالتي
)أ(

مناألصواتأكثرعلىالحاصلفیؤخذالشعبةنفسمناالثنینأنحالوفيواحدةشعبةمن
.األعضاءبعددتلیھاالتيالشعبة

-المادة- 32
.النتائجتبلیغھاتاریخمنأسبوعینخاللالوزارةعلیھتعترضلمإذاصحیحًااالنتخابیعد
-المادة- 33
منأسبوعینخاللوموافقتھالوزیربتصدیقاإلدارةمجلسانتخاباتنتائجاقترانعدمعند-أ

تاریخ
كامًالالقانونيالنصابویعدأسبوعبعداالنتخابإلعادةالعامةالھیئةدعوةفتتمالنتائجتبلیغھ
مھما
إلعادةالغرفةإدارةمجلسأعضاءعددعنیقلأالعلىالحاضریناألعضاءعددبلغ

االنتخاب،
استشارةبعدالوزیرقبلمناإلدارةمجلستسمیةیتمالمطلوبالشرطتحققعدمحالوفي

مجلس
.االتحاد

من ) 34و17 (المادتینأحكاموفقاالتحادأوللغرفةاإلدارةمجلسحلحاليف-ب /
65 /رقمالقانون

.للمجلسالباقیةالمدةالمنتخبالمجلسفیتماالتحادأوللغرفةجدیدإدارةمجلسانتخابوتم
أعضاءبقیةویعینعلیھ،اعتراضحصلإذاحصرًااالنتخابقانونیةفيالوزیرفصلي-ج

المجلس
.االنتخابمحضرالوزارةتبلیغتاریخمنشھرخالل

.سنًااألعضاءأكبرمنبدعوةتشكیلھاكتمالبعدأعمالھ،الجدیداإلدارةمجلسباشري-د
-المادة- 34

-14-
الجتماعالدعوةتمتحالفيبالتزكیةالغرفةإدارةمجلستسمیةعلىالمصادقةللوزیریجوز
وفقالھیئة

المطلوباألعضاءعددعنیقلالالحاضریناألعضاءعددوكانالقانونفيمبینھوما
إدارةلمجلس
.انتخابھمالمطلوبالمجلسأعضاءعددیساويالمرشحینعددكونحالفيأوالغرفة

-المادة- 35
- بسببأوالمالكمنتغییرهبسبباإلدارةمجلسفيمنتخبعضومنصبشغرذاإ1

الوفاةأواالستقالة
أكبرعلىالحاصلیلیھالذيفیؤخذالخاصالقطاعمنسیاحيلموقعممثًالالعضوھذهكان
منعدد

.للمجلسالباقیةالمدةعنوذلكاألصوات
- بسببأوالمالكمنتغییرهبسبباإلدارةمجلسفيمنتخبعضومنصبشغرذاإ2

الوفاةأواالستقالة
لھایتبعالتيالجھةفترشحالعامللقطاعتابعةشركةأوسیاحيلموقعممثًالالعضوھذاوكان
بدًال
المدةعنوذلكالوزیرمنبقراراإلدارةمجلسفيعضوًالتسمیتھتمھیدًاالسیاحةلوزیرعنھ

الباقیة
.للمجلس



- فیسمىتغییرهبسببالوزیرمنبقراراإلدارةمجلسفيمعینعضومنصبشغرذاإ3
بدیًالالوزیر

.منھبقرارعنھ
السابعالفصل

العامةالھیئةاجتماعات
-المادة- 36
منیومًاعشرخمسةعنتقلالمھلةضمنالعامةالھیئةالجتماعالدعوةتوجیھجرىي-أ

المحددالیوم
وفياالتحاد،أوالغرفةمركزفيتصدرالتيالصحفإحدىفيمرتینبنشرھاوذلكلالجتماع

حال
تاریخویعدالعاصمة،صحفإحدىفينشرھایجريالمركز،ھذافيصحیفةوجودعدم

النشر
أوالغرفةمركزفيأصوًالالدعوةإعالنیجباألحوالكلوفيالمھلة،لتحدیدبدءًااألول

االتحاد
.والمدیریةالوزارةودیوانالمحافظةودیوان

وعندواحدةمرةوالثانياألولاالجتماعینتحدیدالھیئةالجتماعالدعوةإعالنتضمني-ب
اكتمالعدم

منوالمكانالتوقیتبذاتسیجريالثانياالجتماعفياألولاالجتماعفيالقانونيالنصاب
الیوم
.الحاضرینعددكانمھمامكتمًالالقانونيالنصابویعتبرالتالي

-المادة- 37
قانونیًااالتحادأوالغرفةمجلسأومجلس،أواالتحاد،أوللغرفةالعمةالھیئةاجتماعیعدال-أ

تبلیغبعدإال
.االجتماعلحضورالوزارةممثلي

.واحدبممثلویكتفياالتحادأوالغرفةمجلساجتماعاتفيالوزارةممثلالوزیرسميي-ب
-15-

المجلساجتماعاتأواالتحادأوللغرفةالعامةالھیئةاجتماعاتفيالوزارةلممثليكوني-ج
المناقشةحق

.االقتراحاتوتقدیم
-المادة- 38
ویدعىاإلدارةمجلسرئیسقبلمناالتحادأوللغرفةالعامةالھیئةالجتماعاتالدعوةتتم

لالجتماعات
.التصویتحقلھیكونأندونللغرفةالقانونيوالمحاسبالعامةالھیئةأعضاء

-المادة- 39
منأیامثالثةخالللالجتماعالدعوةبطاقةعنبنسخةالسیاحةمدیریةأوالوزارةإبالغیجب
تاریخ

.العامةالھیئةأوالمجلساجتماعاتلحضورعنھاممثلإیفادلھالیتسنىإصدارھا
-المادة- 40

الذینالعضویةبصفةیتمتعونالذیناألعضاءاالتحادأوللغرفةالعامةالھیئةاجتماعھیحضر
كاملسددوا

اجتماعتاریخمنشھرقبلبأسمائھممسبقجدولإعدادیتمسنویًاالغرفةتجاهالمالیةالتزاماتھم
الھیئة
.الوزارةممثليالشرطھذایشملوالاالتحاد،أوللغرفةالعامة



-المادة- 41
العامةالھیئةأصوًالعنھماینوبمنأواالتحادأوللغرفةاإلدارةمجلسرئیسیدعو /

15 /قبللالجتماع
:الدعوةبطاقةتتضمنأنویجباالجتماعموعدمنیومًا

.وزمانھاالجتماعمكان-أ
.األعمالجدول-ب
-المادة- 42
منبدعوةاالستثنائیةأوالعادیةالجتماعاتھالالنعقاداالتحادأوللغرفةالعامةالھیئةدعوةتتم

رئیس
.االجتماعتاریخمنیومًا/ 15 /قبلالغرفةإدارةمجلس
أوالغرفةإدارةمجلسرئیسمنبدعوةطارئةالجتماعاتالھیئةالجتماعالدعوةتوجیھویمكن
بطلب

.أعضائھاثلثمن
-المادة- 43

مركزفيتصدروالتيالمحلیةالصحفإحدىفيواحدةمرةبنشرھاالدعوةتبلیغیجري
أوالغرفة

العاصمة،صحفإحدىفينشرھایجريالمركزھذافيصحیفةوجودعدمحالوفياالتحاد،
كلوفي

والوزارةالمحافظةودیواناالتحادأوالغرفةمركزفيأصوًالالدعوةإعالنیجباألحوال
ومدیریة
.العالقةذاتالسیاحة

-المادة- 44
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نائبیھماأواالتحادأوالغرفةإدارةمجلسرئیساالتحادأوللغرفةالعامةالھیئةجلساتیترأس
حالفي

اإلدارةمجلسسرأمینویقومغیابھماحالفيأعضائھمناإلدارةمجلسینتدبھمنأوغیابھما
سربأمانة
.العامةالھیئة

-المادة- 45
علیھاویوقعالجلسات،محاضرسجلفياالتحادأوللغرفةالعمةالھیئةجلساتمحاضرتدون

منكل
العامةالھیئةأعضاءأسماءالجلسةمحضرفيیذكرأنویجبوالمراقبین،السروأمینالرئیس

الحاضرین
وتبلغالقرارحازھاالتياألصواتوعددالصادرةوالقراراتوالمراقبینالسروأمینوالرئیس
الوزارة

عشرةخاللوذلكالسیاحةمدیریةإلىوصورةالعامة،الھیئةجلساتمحاضرعنبصورتین
منأیام

.قانونیتھاعلىللتأكیداالجتماعتاریخ
-المادة- 46
االتحاد،أوالغرفةمكتبأواالتحادأوللغرفةاإلدارةمجلسیعقدهاجتماعلكلكوني-أ

ترفقأعمالجدول
وإلىالسیاحةلوزارةعنھنسخةوتوجھاألعضاءإلىترسلالتيالحضوربدعوةخالصتھ
السیاحةمدیریة



.المعنیة
أھمیتھابترتیبالمستعجلةالقضایاأوًالتدرجأناألعمال،جدولإعدادفيراعىي-ب

یقررأنوللمجلس
.قضیةأیةفيالنظراستعجال

الجلساتمحاضراتفیھتحرراالتحاد،أوالغرفةفياإلدارةلمجلسخاصسجلنظمي-ج
متسلسلةبأرقام

ونصالمناقشاتونتیجةوالغائبینالحاضرینأسماءفیھیذكرالجلسات،تواریختتابعوبحسب
القرارات

.الرأيإبداءعناالمتناعأوالمعارضةأوبالموافقةاألصواتعددوذكر
إدارةالرئیسویتولىالنصاب،وباكتماللالجتماع،المحددالموعدفيالجلسةفتحت-د

.والمناقشاتالجلسات
.لذلكالحاجةدعتوكلمااألقل،علىالشھرفيواحدةمرةاإلدارةمجلسجتمعي-ه
عدمحالوفيأعضائھ،نصفمنأكثرحضرھاإذاقانونیة،اإلدارةمجلسجلسةعدت-و

النصاب،توفر
الدعوةأنھافیھاویذكرواحد،أسبوعخاللثانیةجلسةلعقداألعضاءجمیعإلىالدعوةتوجھ

الثانیة،
التقیدفیھاویشترطاألعضاء،ثلثعنیقلالماحضرھاإذاقانونیةالثانیةالجلسةوتكون
أعمالبجدول
.األولىالجلسة
الثامنالفصل
واالتحادالسیاحةلغرفالتأسیسیةالھیئة
واالتحادالغرفةوأنظمة

-17-
-المادة- 47
أنویراعىالوزیرمنبقرارأعضائھاعددویحددالسیاحةلغرفالتأسیسیةالھیئةشكلت-أ

كافیًاعددًاتضم
السیاحةغرفواتحادالسیاحةغرفمنھاستتشكلالتيكافةالسیاحیةالنشاطاتممثليعن

عنوممثلین
:فیھتحددالغرفواتحادالسیاحیةللغرفداخلينظاموضعمھمتھاالوزارة

- القانونمن/ 7 /المادةفيالمذكورةالثالثالفئاتبحسباألعضاءتصنیفضوابط1
واالعتبارات

.بھاالمرتبطة
- .المجالستلكأعضاءوعددالشعبمجلستشكیلسلوبأ2
- .اإلدارةمجلسفيالغرفةشعبمنشعبةكلممثليعدد3
- .عملھاآلیةووضعواالتحادالغرفضمنالحاضناتإدارةمجالستشكیلكیفیة4
- .ومسؤولیاتھموصالحیاتھمومؤھالتھموعددھمواالتحادالغرفةموظفيتعیینكیفیة5
- .لالتحادالعامةالھیئةفيالغرفممثليعدد6
الھیئةقبلمناألولىللمرةالسیاحةغرفواتحادالسیاحةلغرفالداخليالنظامإقراریتم

التأسیسیة
.أصوًالوتصدیرهالعتمادهالسیاحةلوزیرویرفعأعالهعنھاالمنوه

باقتراحاالتحادإدارةمجلسیقومأنللغرفةالداخليالنظامتعدیلحاالتفيتوجبي-ب
منإقرارهویتمالتعدیل

.أصوًالوتصدیرهالعتمادهالسیاحةلوزیرورفعھواالتحادالغرفلجمیعالعامةالھیئاتقبل



العامةالھیئةقبلمنإقرارهیتمأنلالتحادالداخليالنظامتعدیلحاالتفيتوجبي-ج
لوزیرورفعھلالتحاد
.أصوًالوتصدیرهالعتمادهالسیاحة
-المادة 48 الھیئةفيالسیاحیةالنشاطاتأوالمنشآتأصحابمنأيتسمیةتعفيال-

تقدیممنالتأسیسیة
.الخصوصبھذاالوزارةعنستصدرالتيالتعلیماتوفقالسیاحةغرفةإلىاالنتسابطلب

-المادة- 49
قبلمناألولىللمرةللغرفاألخرىاألنظمةوسائروالمحاسبيالماليالنظامإقرارتمي-أ

مجلس
.أصوًالوتصدیرھاالعتمادھاالسیاحةلوزیروترفعاالتحاد،

أنللغرف،األخرىاألنظمةوسائروالمحاسبيالماليالنظامتعدیلحاالفيتوجبي-ب
مجلسیقوم
واالتحادالغرفلجمیعالعامةالھیئاتقبلمنإقرارھاویتمالتعدیالتباقتراحاالتحادإدارة

ورفعھا
.أصوًالوتصدیرھاالعتمادھاالسیاحةلوزیر

أنلالتحاد،األخرىاألنظمةوسائروالمحاسبيالماليالنظامإقرارحاالتفيتوجبي-ج
مجلسیقوم
لوزیرورفعھالالتحادالعامةالھیئةقبلمنإقرارھاویتمالتعدیالتباقتراحاالتحادإدارة

السیاحة
.أصوًالوتصدیرھاالعتمادھا

-المادة- 50
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فيالشعبتلكممثليتضمالغرفشعبمنشعبةلكلمقابلةاالتحادفيشعبةحدثت-أ
الغرفإدارةمجالس

.رئیسھامنبدعوةلالجتماعوتدعىاالتحادمجلسفيالشعبةممثلویرأسھا
:اآلتیةبالمھامالشعبھذهقومت-ب

- .الغرفمستوىعلىتمثلھاالتيالشعبأوضاعمتابعة1
- الشعبةتمثلھالذيالسیاحيالنشاطبعملالمتعلقةواألنظمةالتشریعاتفيالرأيبداءإ2

منواقتراحھا
.االتحادمجلسخالل
- .إلشرافھاالتابعةالمھنةممارسةمستوىرفع3
- إلىالدراساتھذهورفعالنشاطلتطویرواإلحصاءاتواألبحاثالدراساتفيإلسھاما4

.االتحادمجلس
- .حیالھاالرأيوإبداءاالتحادمجلسمنإلیھاتحالالتيالمواضیعدراسة5

التاسعالفصل
العقوبات

-المادة- 51
مجلسیصدرھاالتيللقراراتالغرفةعضویرتكبھاالتيللمخالفاتالمقترحةالعقوباتتحال
إدارة

مشفوعةورفعھالدراستھااالتحادفيقانونیةاستشاریةلجنةإلىاالتحادإدارةمجلسأوالغرفة
بالرأي
بشأنھاالمقترحاإلجراءإلقرارأصوًالالسیاحةوزیرللسیدلرفعھاتمھیدًااالتحادإدارةلمجلس

ماوفق



.القانونمن/ 9 /المادةفيمبینھو
-المادة- 52
فيعضویتھالحالةھذهفيیفقدوممثلھالموقعمالكالغرفةعضوإفالسإشھارتمذاإ-أ

وتقومالغرفة
.الحالحسبإلغائھأوالعضویةتعادریثماللموقعالسیاحيالترخیصبتجمیدحینئذالوزارة

الغرفةفيعضویتھالحالةھذهفيیفقدالموقعممثلالغرفةعضوإفالسإشھارتمذاإ-ب
للمالكویمكن

.للموقعآخرممثلتسمیةالحالةھذهفي
أنالحالةھذهفيللشركةفیمكنالموقعممثلإفالسإشھاروتملشركةملكًاالموقعكانذاإ-ج

تقوم
.الشركةعلىیؤثرالالموقعممثلإفالسأنحالفيالغرفةفيللموقعآخرممثلبتسمیة

-المادة- 53
نشاطاتأوبأعمالالعضوقیاموعنداالتحادإدارةمجلسمناقتراحعلىبناءللوزیریجوز

تلحقأساسیة
للعضوإنذارتوجیھالغرفةأجلھامنقامتالتيباألھدافتخلأواألعضاءمنبغیرهاألذى

عنبالتراجع
لمتطلباتاالستجابةعدمحالوفيیومًا/ 15 /خاللبغیرهلحقالذيالضرروردمخالفاتھ
الغرفةإدارةمجلس

.القانونمن/ 9 /المادةفيالمبینةاإلجراءاتتطبیقفیتمیومًا/ 15 /خاللاالتحادأو
-19-

-المادة- 54
ألحكامالمرتكبةالمخالفاتفيللنظرالوزیرمنبقرارالسیاحةوزارةفيلجنةشكلت-أ

قانونونصوص
الغرفةومنالوزارةمنمختصینوعضویةالمختصالوزیرمعاونبرئاسةالسیاحةغرف
االتحادومن

.أصوًالواعتمادھالتصدیقھاللوزیرقراراتھاوترفع
إلىالموضوعرفعفیتموالوزارةاالتحادأوالغرفةبینقانونيخالفوجودحالوفي-ب

عنالدولةمجلس
.السیاحةوزارةطریق

-المادة- 55
فيالسیاحةغرفةفيعضویتھحقسیاحيلموقعالترخیصمالكأوممثلالغرفةعضویفقد
بحقھصدرحال
الموقعتمثیلویمكنالقطعیةالدرجةالحكمواكتسبائتمانإساءةأوشائنةجنحةأوبجنایةحكم
الحالةھذهفي
تكنلممالغیرهموقعھترخیصعنیتنازلأوللموقعالترخیصمالكیفوضھممثلقبلمن

مبرراتھناك
الواردةاألحكامحسبللموقعالسیاحيالترخیصبتجمیدالوزارةتقومحیثذلك،تمنعقانونیة /

65 /القانونفي
20تاریخ /11 / ..الحالحسبالترخیصإلغاءأوالعضویةتعادریثما2002
العاشرالفصل
السیاحيالترخیصلشروطالمستكملةغیرللمنشآتاألوضاعتسویة

-المادة- 56



بطلباتالمتقدمینوغیرالسیاحيالترخیصعلىللحاصلیناإلنذاربتوجیھالوزارةتقوم
االنتساب

/المادةأحكامعلیھمتنطبقوالذینالسیاحةلغرفة طلباتلتقدیم،/ح/الفقرة  القانونمن/ 5
معاالنتساب
السیاحيالترخیصتجمیدطائلةتحتالتبلیغتاریخمنشھرخاللالمطلوبةالثبوتیةاألوراق
أوللموقع
.القانونمن/ 5 /المادةمن/ط/الفقرةفيمبینھوماوفقإلغائھ

-المادة- 57
بطلباتالمتقدمینوغیرالمؤقتاالنتسابشروطعلىللحاصلیناإلنذاربتوجیھالوزارةتقوم

االنتساب
.اإلغالقطائلةتحتالتبلیغتاریخمنشھرخاللاالنتسابطلببتقدیمالمؤقت

-المادة- 58
لتوفیقتسَعلموالتيباالستثماروالموضوعةالقائمةللمنشآتاإلنذاربتوجیھالوزارةتقوم

أوضاعھا
تاریخمنشھرخاللالمؤقتاالنتسابوضعمعأوضاعھالتوفیقالمؤدیةباإلجراءاتللقیام

التبلیغ
.اإلغالقطائلةتحت

عشرالحاديالفصل
عامةأحكام

-المادة- 59
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:التاليیراعىقائمةلغرفةمنتسبینمواقعأصحابتضمجدیدةغرفةإحداثحالفي
- موقعًا/ 40 /تراخیصأصحابمنیقدمطلبعلىبناءالوزیرمنبقراراإلحداثتمي1

علىیمثلونسیاحیًا
.الشعبعلىمتوازنبشكلموزعةالمواقعتكونوبحیثالغرفةشعبمنشعب/ 6 /األقل
- التالیةللفترةاالنتخاباتتنظیمویتمالقائمةالغرفةإدارةمجلسفترةنھایةفياإلحداثتمي2
القائمةالغرفةفي

.منفصلبشكلوالمحدثة
- المحدثةالغرفةأعضاءمنالحلیةالغرفةمنتسبودفعھاالتياالنتسابرسومإعادةتمت3
السابقةللسنة

.منھا% 10ناقصلإلحداث
- بھدفإلیھامنضمینكانواالتيللغرفةالمواقعأصحابقدمھاالتيالمساھماتإعادةتمت4

وشراءالتأسیس
مجموعفیعتبرواحدةدفعةالمساھماتإعادةعلىاألساسیةالغرفةقدرةعدمحالوفيالمقر،

ھذه
الغرفتینبینعلیھاالتفاقیتمماوفقالمحدثةللغرفةأداؤهیتوجبالغرفةعلىدینًاالمساھمات

.
-المادة- 60

فياالشتراكورسومالمقراتلتأمینالتبرعاتأوالمساھماتومقداراالنتسابرسومتحدد
الماليالنظام
خاللسدادھایتوجباالتحادأوالغرفةفياألعضاءعلىدینًاالرسوموتعتبرواالتحادللغرفة
تصدیرمنشھر

.الماليالنظام



-المادة- 61
للتأمینالسوریةالعامةالمؤسسةلدىاالجتماعيبالتأمینالسیاحةغرفةفياألدالءشعبةتقوم
الحوادثعلى

منوذلكالسیاحیةالمجموعاتبمرافقةبعملھقیامھأثناءبالدلیلتلحققدالتيواإلصابات
.الغرفةمیزانیة

-المادة- 62
السجلھذاویعتبرالسیاحيالسجلالمحافظاتفيومدیریاتھاالسیاحةوزارةفيحدثي-أ

للمواقعشھرأداة
أیةعنالوافیةالمعلوماتعلىالحصولمنبالسیاحةالمھتمینیمّكنوالذيالمرخصةالسیاحیة
مؤسسة
.الغیرحقفينافذةمندرجاتھتعتبركماسوریة،فيومرخصةعاملةسیاحیة

علىالتجاريبالسجلالمتعلقةالتجارةقانونفيعنھاالمنصوصاألحكامكافةطبقت-ب
.السیاحيالسجل

.السیاحةبأعمالیتعلقماكلفيالتجاريالسجلمحلالسیاحيالسجلحلي-ج
علىوالحصولالسیاحيالعمللممارسةشرطًاالسیاحيالسجلفيالتسجیلعتبري-د

المطلوبةالرخص
.السیاحیةللمواقع

-المادة- 63
.الوزیرمنبقرارالسیاحیةصفةوتعطىالسیاحیةالمنتجاتببیعالخاصةالمواقعتحدد

-المادة- 64
-21-
سیاحیًاالمرخصةالطرقيالسیاحيالنقلشركاتالبريالسیاحيالنقلشركاتعدادفيتعتبر

وكذلك
.الحدیدیةبالخطوطالنقلوشركاتمؤسسات

-المادة- 65
األعلىالمجلسمنالمصدقةالمشتركأوالعامالقطاعشركاتأوالمنشآتتأسیسعقودتعتبر

للسیاحة
.باالستثمارتراخیصبمثابة

-المادة- 66
أخذتالتيالقائمةوالمنظماتالجمعیاتوحقوقوأموالأمالكجمیعالمحدثةالغرفإلىتؤول

الغرف
بعداألموالصافيمنإلیھاآلمابحدوداألصولیةالمالیةالتزاماتھاعنتسألأنعلىمھامھا

.التصفیة
-المادة- 67

أموربتسییربعملھماوالسفرالسیاحةومكاتبالسیاحییناألدالءجمعیتيمنكلتستمر
لحینأعضائھما

.الغرفإدارةمجالسانتخاب
-المادة- 68
حساباتھماتصفیةبعدالسیاحییناألدالءوجمعیةوالسفرالسیاحةمكاتبجمعیةمنكلحلیتم

وأمالكھما
.السیاحةوزیرمنبقرارالتعلیمات،ھذهمن/ 66 /المادةوفق

-المادة- 69
.واالتحادللغرفالداخليالنظامدراسةأثناءأعالهالتعلیماتتراعى



-المادة- 70
.لتنفیذھایلزممنالتعلیماتھذهتبلَّغ

السیاحةوزیر
__القلعةآغھاهللاسعدالدكتور



القانون رقم / 65 /تاريخ 20/11/2002

الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة السورية



رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1423هـ و 9/11/2002 م
الفصل الأول- تعاريف -
المادة – 1 –
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها :
الوزارة: وزارة السياحة .
الوزير: وزير السياحة .
الاتحاد: اتحاد غرف السياحة .
الغرفة: غرفة السياحة .
الهيئة العامة: الهيئة العامة لغرفة السياحة أو الهيئة العامة لاتحاد غرف السياحة .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة غرفة السياحة أو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة .
المكتب: مكتب غرفة السياحة أو مكتب الاتحاد .
العضو: عضو غرفة السياحة أو عضو الاتحاد، وهو ممثل الموقع السياحي أو الفرع السياحي في الغرفة أو الاتحاد .
الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية تقوم الغرفة أو الاتحاد بإحداثها وتجهيزها وضمانتها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين .
الشركات السياحية: هي الشركات التي يرخص لها بمواقع سياحية ( قابضة – تضامن – مساهمة – توصية بسيطة ) .
الموقع السياحي : هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس من خلاله النشاط السياحي ( فندق – مطعم – مكتب – محل…. ) .
النشاط السياحي: هو شكل من أشكال الخدمة السياحية ( فندقه – إطعام – سياحة – سفر – ترويج – بيع منتجات الصناعات التقليدية ) .
الفرع السياحي: هو فرع للموقع السياحي محدث في أي من المدن السورية ومرخص له سياحياً ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي، ويعود احتساب عدد الليالي السياحية العائدة له وتمويل كفالته المصرفية في حال كونه مكتب سياحة أو سفر للمكتب الأصلي .
الفصل الثاني إحداث الغرف وأهدافها
أولاً – إحداث الغرف
المادة – 2 –
1-تحدث غرف للسياحة بحسب التوزيع الجغرافي الآتي:
1.غرفة لمحافظتي ( دمشق وريف دمشق ) ومركزها مدينة دمشق.
2.غرفة لمحافظات المنطقة الجنوبية ( درعا – السويداء – القنيطرة ) ومركزها مدينة درعا.
3.غرفة لمحافظات المنطقة الوسطى ( حمص وحماه ) ومركزها مدينة حمص.
4.غرفة لمحافظات المنطقة الساحلية ( اللاذقية وطرطوس ) ومركزها مدينة اللاذقية.
5.غرفة لمحافظتي المنطقة الشمالية ( حلب – إدلب ) ومركزها مدينة حلب.
6.غرفة لمحافظات المنطقة الشرقية ( دير الزور – الرقة – الحسكة ) ومركزها مدينة دير الزور.
ويجوز بقرار من الوزير إحداث غرف أخرى وفصلها عن الغرفة المحدثة بناءً على طلب يقدم من 40 ( أربعين ) موقعاً سياحياً يمثل على الأقل 6 ( ست ) شعب من شعب الغرفة.
2- يتم إنشاء الشعب الآتية في الغرفة:
شعبة منشآت المبيت.
شعبة منشآت الإطعام.
شعبة منشآت الترفيه والأنشطة السياحية الدائمة ودور السينما والمسارح.
شعبة مكاتب السياحة.
شعبة مكاتب السفر.
شعبة مكاتب الترويج والإعلام السياحي والأنشطة السياحية الموسمية.
شعبة محال الصناعات والمهن التراثية وشركات المستلزمات الفندقية.
شعبة شركات النقل السياحي.
شعبة الأدلاء.
شعبة الحاضنات.
ثانياً – أهداف الغرف
المادة – 3 –
تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
المادة – 4 –
تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي ضمن مجالها الجغرافي ولصالحه:
1-خدمة القطاع السياحي ورعاية مصالحه المشتركة والدفاع عنه وتمثيله أمام الغير.
2-المساهمة في تطوير السياحة وتنميتها ووضع الخطط السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة.
3-تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي.
4-المساهمة في رفع سوية جودة الخدمات في المنشآت السياحية وتقديمها بأسعار منافسة.
5-إبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة واقتراحها من خلال الاتحاد.
6-رفع مستوى ممارسة المهنة.
7-نشر الوعي السياحي.
8-الترويج والتسويق للسياحة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والاتحاد.
9-الإسهام في الدراسات والأبحاث والإحصاءات اللازمة لتطوير السياحة وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بها إلى الوزارة.
10-عقد المؤتمرات والندوات وإقامة الدورات التدريبية وإصدار النشرات الدعائية والإعلامية السياحية ودعوة الوفود السياحية العربية والأجنبية واستقبالها وإقامة المعارض والمهرجانات داخل القطر وخارجه أو المشاركة فيها وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية.
11-العمل على تأهيل الشركات الناشئة أو الأفراد عبر إنشاء حاضنات لها والعمل على تدريب وتأهيل العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل السياحي.
12-المساهمة في حل الخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء في الغرفة أو بينهم وبين الغير ووضع المعايير التي تضمن عدم تضارب المصالح بينهم إضافة إلى التنسيق بين الأنشطة السياحية وتنظيم ممارسة المهنة.
13-القيام بالتحكيم الاتفاقي في القضايا المتعلقة بحقل اختصاصها وتقديم الخبرات التي تطلبها الجهات الرسمية والقضائية وتثبيت الأعراف السياحية الدولية والمحلية فيما يختص بالخلافات بين الجهات السياحية.
14-تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضائها.
ويمكن للغرفة تشكيل لجان تخصصية لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه.
الفصل الثالث ـ الانتساب للغرفة والعضوية والتصويت
أولاً – الانتساب للغرفة والعضوية وفئاتها
المادة – 5 –
1- أ – يتقدم طالب الترخيص للموقع السياحي بطلب الانتساب إلى الغرفة كأحد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص السياحي من الوزارة.
ب – بعد الحصول على الترخيص السياحي يعد الحاصل على الترخيص ممثلاً للموقع السياحي الخاص به في غرفة السياحة، أما الأدلاء فيتم انتسابهم إلى الغرفة بصفتهم الشخصية وكذلك الأشخاص الذين يقبلون ضمن الحاضنات التي تقيمها الغرفة.
ج – يمثل الموقع السياحي المملوك من قبل القطاع العام أو المشترك من قبل المالك.
د – في حال كون صاحب الترخيص أو المالك شركة أو مؤسسة تقوم الشركة أو المؤسسة بتسمية شخص محدد يمثل الموقع في الغرفة.
هـ – يمكن لصاحب الترخيص أو المالك في حال وجود مستثمر للموقع أو مدير له أن يفوضه بتمثيل الموقع إن ارتأى ذلك طيلة مدة الاستثمار.
و – في حال كون المستثمر أو المدير شركة أو مؤسسة وفوضه صاحب الترخيص أو المالك بتمثيل الموقع في الغرفة تقوم الشركة أو المؤسسة بتسمية شخص محدد لتمثيل الموقع في الغرفة.
ز – في حال كون الموقع عائداً لجهة من القطاع العام يتمتع ممثله بحقوق ممثلي المواقع كافة من القطاع الخاص أو المشترك وبخاصة في مجال الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد طيلة بقائه في عمله.
ح – الانتساب إلى غرفة السياحة إلزامي لكل من تنطبق عليه أحكام المادة /6/ - أولاً الفقرتين ( أ – ب ) وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إحداث الغرفة.
ط – في حال عدم التقيد بالفقرة السابقة ( ح ) تتخذ الوزارة الإجراءات الآتية:
1ً – توجيه الإنذار إلى الموقع السياحي للانتساب إلى الغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه تحت طائلة تجميد الترخيص.
2ً – تجميد الترخيص السياحي للموقع لمدة / 3 / أشهر في حال عدم تنفيذ الموقع السياحي لمضمون الإنذار.
3ً – إلغاء الترخيص السياحي للموقع في حال عدم الانتساب إلى الغرفة خلال مدة تجميد الترخيص.
ي – يجري تحديد فئات المنتسبين للغرفة وتصنيفهم في ثلاث فئات بحسب الضوابط الواردة في النظام الداخلي في ضوء الاعتبارات الآتية:
1- الكلفة الاستثمارية للموقع السياحي.
2- عدد الليالي السياحية التي حققها مكتب السياحة.
3- عدد الليالي الفندقية التي حققها الفندق.
2-يشترط في ممثل الموقع في عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط الآتية:
1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.
2- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.
3- ألا يكون محكوماً عليه بجرم شائن أو إساءة ائتمان.
4- أن يتخذ موطناً مختاراً له في المنطقة الإدارية للغرفة.
3-تطبق جميع الشروط الواردة في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة والمتعلقة بالموقع السياحي على فروعه السياحية.
ثانياً – أعضاء الغرفة
المادة – 6 –
أولاً – يكون عضواً في الغرفة كل من:
1ـ المنتسبين إلى الغرفة وفق ما هو مبين في المادة / 5 / الفقرة / 1/ - البندان ( ب – ج ) والفقرة / 3 / من ذات المادة وعبر أشكال المواقع أو فروع المواقع الآتية:
1-المنشآت السياحية المرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية:
منشآت المبيت بكل مسمياتها ومستوياتها السياحية.
منشآت الإطعام والترفيه بكل مسمياتها ومستوياتها السياحية.
منشآت الأنشطة السياحية الدائمة ودور السينما والمسارح المرخصة سياحياً.
حمامات المياه المعدنية والمنتجعات الصحية السياحية والاستشفاء وسائر المنشآت السياحية الأخرى التي تعطى الصفة السياحية بقرار من الوزير.
2-المكاتب المرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية:
مكاتب السياحة المرخصة لتنظيم البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر ولحجز تذاكر السفر.
مكاتب السفر المرخصة لحجز تذاكر السفر فقط.
مكاتب الترويج السياحي.
مكاتب الإعلام ودور النشر السياحية.
3-الشركات الممثلة عبر مكاتبها والمرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية:
شركات النقل السياحي بكل أنواعها البري والبحري.
شركات الطيران الوطنية.
شركات الأنشطة السياحية الموسمية.
4 -محال البيع التي يرتبط نشاطها بصناعة السياحة الآتية:
محال بيع المنتجات السياحية والصناعية التقليدية والتحف الشرقية والتراثية المرخصة سياحياً.
محال بيع المستلزمات الفندقية.
2.الأشخاص الطبيعيين في الحالتين الآتيتين:
1-الأدلاء بصفتهم الشخصية.
2-الأشخاص الذين يشغلون الحاضنات طيلة فترة تشغيلهم لها.
ثانياً – يمكن قبول المنشآت العاملة في مجال عمل النشاطات السياحية وذات التصنيف المحلي في غرفة السياحة بقرار من مجلس إدارة الغرفة.
ثالثاً – تمثل الشركات السياحية من خلال المواقع العائدة لها وفروعها.
رابعاً – تمثل شركات الاستثمار السياحي وشركات الإدارة الفندقية من خلال المنشآت التي تستثمرها أو تديرها في حال فوضها صاحب الترخيص بذلك.
خامساً – يمكن إضافة النشاطات السياحية المستحدثة لحالات العضوية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد.
سادساً – يحق للمنتسب إلى غرفة اقتصادية أخرى ( تجارية أو صناعية أو زراعية أو إحدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ) أن يمثل موقعه المرخص سياحياً في غرفة السياحة إذا توفرت فيه شروط التمثيل للعضوية المنوه عنها في المادة / 5 / أعلاه.
ثالثاً – التصويت
المادة – 7 –
1- يتم التصويت في الهيئة العامة للغرفة مثقلاً بحسب الفئات المحددة أعلاه فيكون للموقع عدد من الأصوات بحسب الفئة وفق الآتي:
1-صوت واحد للفئة الثالثة.
2-صوتان للفئة الثانية.
3-ثلاثة أصوات للفئة الأولى.
2- ويعاد التصنيف للفئات في بداية كل سنة انتخابية وتحدد حدود الفئات في النظام الداخلي يكون الحد الأعلى لأصوات أي شركة أو شخصية طبيعية حائزة على عدد من التراخيص السياحية ومهما بلغ عدد تلك التراخيص أو مهما كانت فئات مواقعها خمسة أصوات وذلك ضمن الغرفة الواحدة شريطة أن تكون الكلفة الاستثمارية للموقع القابل لجمع أصواته مع غيره تزيد عن حد معين يحدد في النظام الداخلي.
3- .تصنف مكاتب السفر ( حجز تذاكر سفر ) والأنشطة السياحية ومكاتب الترويج والإعلام السياحي والأدلاء والأشخاص المنتسبين للحاضنات في الفئة الثالثة.
4.- تصنف فروع أي من المواقع السياحية المبينة في الفقرة / أولاً – أ / من المادة / 6 / والمعرفة في المادة / 1 / في الفئة الثالثة.
رابعاً – فقدان العضوية والعقوبات
المادة – 8 –
1-يفقد العضو صفة العضوية في الحالات الآتية:
1.التأخر عن تسديد الاشتراك السنوي لأكثر من سنتين متتاليتين.
2.إشهار إفلاسه أو الحكم عليه بجرم شائن.
3.صدور قرار من الجهات المختصة بمنع التعامل معه بسبب عدم الوفاء بالتزاماته وفق عقود مبرمة أصولاً مع الجهات العامة أو الخاصة أو الجهات الأجنبية.
4.فقدان الموقع السياحي أو الفرع لترخيصه السياحي.
5.قيام العضو بأعمال أو نشاطات أساسية تلحق الأذى بغيره من الأعضاء وفق تقرير من الهيئة العامة للغرفة مقترناً بموافقة الوزير.
2-يحق لمن أعيد إليه اعتباره إعادة انتسابه مجدداً بموجب تقرير من الهيئة العامة للغرفة مقترناً بموافقة الوزير.
3-في حال فقدان العضو صفة العضوية حسب أحد البنود ( أ – ب – ج – هـ ) المبينة في الفقرة / 1 / من هذه المادة تقوم الوزارة بتجميد الترخيص السياحي للموقع ريثما تعاد العضوية أو إلغائه حسب الحالة.
المادة – 9 –
1-يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة في حال مخالفة العضو للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد توجيه عقوبة الإنذار له وبعد موافقة الوزير.
2-يجوز للوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الاتحاد وعند قيام العضو بأعمال أو
نشاطات أساسية تلحق الأذى بغيره من الأعضاء أو تخل بالأهداف التي قامت من أجلها الغرفة اتخاذ الإجراءات المذكورة أدناه.
1.إيقاف نشاط الموقع أو الفرع لمدة مؤقتة ( لا تتجاوز / 3 / أشهر ).
2.تجميد العضوية في الغرفة لمدة مؤقتة ( لا تتجاوز / 6 / أشهر ).
3.شطب العضو من عضوية الغرفة وفي هذه الحالة يلغى الترخيص السياحي الصادر عن الوزارة بقرار من الوزير.
3-يحق لمن اتخذت بحقه الإجراءات المبينة في الفقرتين / 1 – 2 / أعلاه أن يتقدم بطلب تظلم إلى الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ تبلغه القرار المتخذ بحقه للبت بهذا التظلم سلباً أو إيجاباً وذلك خلال مدة / 30 / يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الغرفة.
4- لا تنفذ العقوبة أو الإجراء إلا بعد البت بطلب التظلم أو بعد انقضاء / 15 / يوماً على تاريخ تبلغ العضو القرار المتخذ بحقه في حال عدم تقدمه بطلب التظلم.
الفصل الرابع ـ إدارة الغرفة
المادة – 10 –
تتكون إدارة الغرفة السياحية من:
1-هيئة عامة تتألف من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة وخمسة ممثلين عن الوزارة يسميهم الوزير.
2-مجلس إدارة.
3-مكتب للمجلس.
أولاً – الهيئة العامة للغرفة –
المادة – 11 –
1.تتولى الهيئة العامة للغرفة المهام الآتية:
1-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمدة أربع سنوات وتبدأ مدة ولاية المجلس من تاريخ قرار تشكيله ولا يحق للعضو في مجلس الإدارة أن يرشح نفسه للانتخاب أكثر من مرتين متتاليتين إلا في حال توفر خبرات معينة في أضيق الحدود وبعد موافقة الوزير.
2-انتخاب أعضاء ممثلين في الغرفة أعضاء في الهيئة العامة للاتحاد ويحدد عددهم في النظام الداخلي للغرفة.
3-إقرار الموازنة التقديرية السنوية.
4-التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير المحاسب القانوني للغرفة.
5-مناقشة نشاط الغرفة والتصديق على تقارير مجلس الإدارة في هذا الخصوص و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة السابقة.
6-إقرار أنظمة الغرفة: - النظام الداخلي – النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الغرفة.
7- تعيين مدقق الحسابات للدورة المالية للسنة التالية وتحديد أتعابه.
2.يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه.
المادة – 12 –
1 -تجتمع الهيئة العامة للغرفة مرة على الأقل في السنة ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.
2 -يدعى لحضور اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضائها والمحاسب القانوني للغرفة دون أن يكون له حق التصويت.
3 -لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية إلا بحضور أغلب الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه وممثل وزارة السياحة الذي يسميه الوزير وفي حال عدم اكتمال النصاب بأغلبية الأعضاء فتتم الدعوة للاجتماع في اليوم التالي ويعد النصاب القانوني كاملاً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
4 -تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم الرئيس.
ثانياً – مجلس إدارة الغرفة –
المادة – 13 –
1-يتألف مجلس الإدارة للغرفة من / 18 / ثمانية عشر عضواً منهم / 12 / اثنا عشر عضواً منتخباً من الهيئة العامة ويعين الوزير / 6 / ستة أعضاء / 2 / اثنان منهم من القطاع الخاص وأحدهم على الأقل من الوزارة ويتمتع هؤلاء بجميع الحقوق الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
2-تمثل كل شعبة من شعب الغرفة بممثل واحد على الأقل في مجلس الإدارة ويتم تحديد عدد الممثلين لكل شعبة في النظام الداخلي بحيث يعكس أهمية النشاط السياحي المرتبط بالشعبة المعنية ويكون شكل التمثيل موحداً في جميع الغرف.
3-يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للغرفة مهما كانت الشعبة التي يمثلها من جميع أعضاء الهيئة العامة وبحسب نظم التصويت المبينة في المادة / 7 /.
4-يقوم مجلس إدارة الغرفة بانتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأمين السر والخازن من بين أعضاء المجلس خلال خمسة عشرة يوماً من انتخاب المجلس.
5-يلتزم جميع الأعضاء بالقرارات التي تصدرها الهيئة أو مجلس الإدارة.
المادة – 14 –
1-يتألف مكتب الغرفة من:
1.رئيس مجلس إدارة الغرفة.
2.أمين سر الغرفة – ينتخبه مجلس الإدارة من بين أعضائه.
3.مدير المكتب – ويعين من قبل مجلس الإدارة.
4.عدد من العاملين الإداريين والماليين يتم تحديدهم في النظام الداخلي ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة.
2-يختص مكتب الغرفة بما يأتي:
1.إعداد جدول أعمال المجلس.
2.دراسة المواضيع التي ستعرض على مجلس الإدارة.
3.متابعة سير العمل في الغرفة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها.
4.متابعة المسائل المتعلقة بالاشتراكات.
المادة – 15 – 
1 - تجري عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بإشراف الوزارة من خلال لجنة تضم ثلاثة ممثلين عن وزارة السياحة وثلاثة من الأعضاء غير المرشحين الأكبر سناً ويرأس أكبرهم جلسة الانتخاب.
2 -يصدر الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم يتبين له مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية وفي حال عدم تصديقها خلال المهلة المحددة تقترن عدم موافقته بتعليل.
3 -أ – إذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة يشغل هذا المنصب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات وذلك عن المدة الباقية للمجلس.
ب – إذا شغر منصب عضو معين من قبل الوزير في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة يعين الوزير خلفاً عنه للمدة الباقية للمجلس.
4 -يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون :
1.مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة.
2.عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى صناعية أو تجارية أو زراعية.
3.قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو جنحة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - تمثل الغرفة لدى القضاء وأمام الغير من قبل رئيس مجلس إدارتها.
المادة – 16 –
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1-متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
2-إعداد مشروع خطة الغرفة والحسابات الختامية وموازنة الغرفة وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة.
3-تشكيل لجان فنية تخصصية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالسياحة.
4-جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الغرفة ومما لا يدخل باختصاص الهيئة العامة.
5-وضع جدول أعمال ومحضر اجتماعات الهيئة العامة.
المادة – 17 –
1ـ1 – يجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من الوزير بعد إعلام مجلس إدارة الاتحاد إذا تجاوز مجلس إدارة الغرفة في أعماله حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القانون أو خالف أحد أحكامه أو إذا ارتكب مخالفات جسيمة تستدعي ذلك ويمكن لمجلس إدارة الاتحاد اقتراح حل مجلس إدارة الغرفة على الوزير للأسباب ذاتها.
2 – يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
3 - يتم تسمية مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزير بعد استشارة مجلس اتحاد الغرف السياحية ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
4 – يجب أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد وتعينهم خلال شهرين من تاريخ حل مجلس الإدارة.
2.تسقط العضوية في مجلس الإدارة عن العضو:
1-إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة.
2-إذا تغيب دون عذر مشروع عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو ثماني جلسات متقطعة خلال العام.
3-إذا استقال من عضوية المجلس.
4-ارتكابه لمخالفات جسيمة 
ويكون ذلك بقرار من الهيئة العامة للغرفة.

المادة – 18 –
تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار من الوزير بناءً على موافقة ثلثي أعضائها وتصفى أموالها وفق أحكام القوانين النافذة ويؤول المتبقي منها لحساب الاتحاد.
ثالثاً – مالية الغرفة –
المادة – 19 –
يحق للغرفة في سبيل تحقيق غاياتها:
1 -التملك والبيع والشراء والاستثمار والتأجير والاستئجار.
2 -التقاضي والرهن وعقد القروض.
3 -قبول الإعانات والتبرعات والهبات بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 -جميع الأعمال التي تمكنها من القيام بالأعمال المناطة بها.
المادة – 20 –
تتكون إيرادات الغرفة من:
1-.رسوم الانتساب التي تدفع من العضو عند انتسابه للغرفة ولمرة واحدة.
2.الاشتراكات السنوية التي تحدد لكل عضو بحسب فئة عضوية الموقع أو الفرع.
3 -.الإعانات والهبات والتبرعات التي ترد إلى الغرفة والتي يوافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء.
4. - الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من استثمار أملاكها أو نشاطاتها المختلفة بما فيها الحاضنات.
5 -.رسوم التصديق على الوثائق أو منح الوثائق الخاصة بالغرفة ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأدنى والأعلى للرسوم.
6 - .أرصدة المنشآت السياحية المتجمعة في الجمعيات الحرفية للفنادق والمطاعم التي جمعت بأهداف شراء مقرات أو لصندوق الضمان الصحي والعائدة للمواقع السياحية أو فروعها التي انتسبت للغرفة.
المادة – 21 –
تتكون نفقات الغرفة من:
1.مساهمة الغرفة في تمويل صندوق الاتحاد.
2.مساهمة الغرفة في تمويل صندوق الترويج السياحي ( حال إحداثه ).
3.النفقات المعتمدة في موازنتها السنوية في سبيل تحقيق أهدافها.
4.المساعدات والنفقات التي تقدمها الغرفة للحاضنات.
5.المكافآت التي تمنحها الغرفة للمكلفين بدراسات أو نشاطات أو أعمال لصالح الغرفة.
المادة – 22 –
1-يكون لكل غرفة ميزانية سنوية مستقلة خاصة وتبدأ السنة المالية للغرفة من 1/1/ من كل عام وتنتهي في 31/12 منه عدا الميزانية الأولى فتبدأ من تاريخ إحداث الغرفة وتنتهي في 31/12 من السنة نفسها.
2-يتم في الربع الأخير من كل عام إعداد الموازنة التقديرية للعام القادم.
الفصل الخامس ـ اتحاد غرف السياحة وأهدافه
أولاً – إحداث الاتحاد
المادة – 23 –
تكون الغرف السياحية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحاداً يسمى ( اتحاد غرف السياحة السورية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون له الاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره في مدينة حلب.
ثانياً – أهداف الاتحاد
المادة – 24 –
تحدد أهداف الاتحاد بما يلي:
1-خدمة القطاع السياحي في سورية ورعاية مصالحه المشتركة والدفاع عنه وتمثيله أمام الغير.
2-التنسيق بين أعمال الغرف السياحية في المحافظات وفي المناطق السياحية المختلفة.
3-تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي الخاص.
4-المساهمة في تطوير السياحة في سورية وتنميتها وفي وضع الخطط السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة.
5-إبداء الرأي في مشاريع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة.
6-الترويج والتسويق للسياحة في سورية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.
7-الإسهام في الدراسات والإحصاءات اللازمة لتطوير السياحة في سورية وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بها إلى الوزارة.
8-الإشراف على قيام الغرف بتدريب وتأهيل العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل
السياحي في سورية والعمل على تأهيل مكاتب السياحة المستوردة للسياح الناشئة في سورية عبر إنشاء حاضنات لها.
9-رفع مستوى ممارسة المهنة.
10-نشر الوعي السياحي.
11-عقد المؤتمرات وإقامة الدورات التدريبية واستقبال ودعوة الوفود السياحية العربية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
12-الاشتراك في المنظمات واتحادات الغرف السياحية الدولية المماثلة بالتنسيق مع الوزارة.
الفصل السادس ـ أولاً – إدارة اتحاد الغرف
المادة – 25 –
يكون للاتحاد هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب للاتحاد كالآتي:
تتألف الهيئة العامة للاتحاد من:
1.أعضاء مجالس إدارات الغرف المنتخبين والمعينين.
2.الممثلين المنتخبين من غرف السياحة إلى الهيئة العامة للاتحاد.
3.خمسة ممثلين عن وزارة السياحة يسميهم الوزير.
4.أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
ثانياً – الهيئة العامة للاتحاد
المادة – 26 –
1-تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في السنة ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.
2-يدعى لحضور اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاؤها والمحاسب القانوني للاتحاد دون أن يكون له حق التصويت.
3-لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية إلا بحضور أغلب الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه وممثل عن وزارة السياحة يسميه الوزير.
4-تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم الرئيس.
5-يرأس اجتماع الهيئة العامة للاتحاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد.


ثالثاً – مجلس إدارة الاتحاد
المادة – 27 –
1-يتألف مجلس إدارة الاتحاد من / 18 / ثمانية عشر عضواً يتم انتخاب / 12 / اثني عشر عضواً منهم من الهيئة العامة ويعين الوزير / 6 / ستة أعضاء / 2 / منهم من القطاع الخاص و / 2 / اثنان على الأقل من الوزارة بمرتبة مدير على الأقل ويراعى في تشكيل مجلس الإدارة للاتحاد نفس شكل التشكيل في مجالس الغرف بالنسبة لتمثيل النشاطات السياحية.
2-يتألف مكتب الاتحاد من:
1.رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
2.أمين سر الاتحاد – ينتخبه مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه.
3.مدير المكتب – يعين من قبل مجلس إدارة الاتحاد.
4.عدد من العاملين الإداريين والماليين يتم تحديدهم في النظام الداخلي.
3-يختص مكتب الاتحاد بالآتي:
1.إعداد جدول أعمال المجلس.
2.دراسة المواضيع التي ستعرض على مجلس الإدارة.
3.متابعة سير العمل في الاتحاد وتنفيذ قراراته وتوصياته.
4.متابعة المسائل المتعلقة بالاشتراكات.
4 -تشرف وزارة السياحة على عملية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد من خلال تشكيل لجان لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة تضم ممثلين عن الوزارة بعدد غرف الاتحاد وممثل عن كل غرفة شريطة أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين ويرأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الاتحاد أكبر ممثلي الغرف سناً.
5 -يمثل الاتحاد لدى القضاء وأمام الغير من قبل رئيس مجلس إدارته.
6 -يصدر الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم يتبين له مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية وفي حال عدم تصديقها خلال المهلة المحددة تقترن عدم موافقته بتعليل.
7-أ – إذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة يشغل هذا المنصب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات وذلك عن المدة الباقية للمجلس.
ب – إذا شغر منصب عضو معين من قبل الوزير في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة يعين الوزير خلفاً عنه للمدة الباقية للمجلس
8 -يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون:
- مديناً بأي التزام مالي تجاه الاتحاد.
- عضواً في مجلس إدارة لغرف أو اتحادات أخرى صناعية أو تجارية أو زراعية.
- قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجرم أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
رابعاً – مهام الهيئة العامة للاتحاد ومجالس إدارته
المادة – 28 –
تتولى الهيئة العامة للاتحاد:
1-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مكتب الاتحاد لمدة أربع سنوات مهما كانت الشعبة التي يمثلها من جميع أعضاء الهيئة العامة وبحسب نظم التصويت المبينة في المادة / 7 / من هذا القانون.
2 -إقرار الموازنة التقديرية السنوية.
3 -التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير المحاسب القانوني للاتحاد.
4 -مناقشة نشاط الاتحاد والتصديق على تقارير مجلس الإدارة في هذا الخصوص،5- وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة السابقة.
6 -إقرار أنظمة الاتحاد:النظام الداخلي – النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الاتحاد.
7-تعيين مدقق الحسابات للدورة المالية للسنة التالية وتحديد أتعابه.
المادة – 29 –
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1-متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
2-إعداد مشروع خطة الاتحاد والحسابات الختامية وموازنة الاتحاد وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة.
3-تشكيل لجان فنية تخصصية لإعداد الدارسات والأبحاث ذات الصلة بالسياحة.
4-جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد ومما لا يدخل باختصاص الهيئة العامة.
5-وضع جدول أعمال ومحضر اجتماعات الهيئة العامة.
المادة – 30 –
يقوم مجلس إدارة الاتحاد بانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأمين السر والخازن
خلال / 15 / يوماً من انتخاب المجلس.
خامساً – مالية الاتحاد
المادة – 31 –
يحق للاتحاد في سبيل تحقيق غاياته:
1-التملك والبيع والشراء والاستثمار والتأجير والاستئجار.
2-التقاضي والرهن وعقد القروض.
3-قبول الإعانات والتبرعات والهبات بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
4-جميع الأعمال التي تمكنه من القيام بالأعمال المناطة به.
المادة – 32 –
تتألف أموال الاتحاد من:
1- مساهمات الغرف وتحدد بحسب موازناتها السنوية على ألا تقل عن 10% ( عشرة بالمائة ) من إيراداتها.
2-الإعانات والهبات والتبرعات التي ترد إلى الاتحاد بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
3-الإيرادات التي يحصل عليها الاتحاد من استثمار أملاكه أو نشاطاته المختلفة المحلية والخارجية.
4-رسوم التصديق على الوثائق أو منح الوثائق الخاصة بالاتحاد ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأدنى والأعلى للرسوم.
5-الإيرادات المدورة من سنة سابقة للاتحاد.
6-نسبة 10% من الإيرادات المدورة من سنة سابقة لموازنات الغرف.
المادة – 33 –
تتكون نفقات الاتحاد من:
1.مساهمة الاتحاد في تمويل صندوق الترويج السياحي.
2.النفقات المعتمدة في موازنته السنوية في سبيل تحقيق أهدافه.
3.المساعدات والنفقات التي يقدمها الاتحاد للحاضنات.
4.المكافآت التي يمنحها الاتحاد للمكلفين بدراسات أو نشاطات أو أعمال لصالح الاتحاد.




الفصل السابع ـ أحكام عامة وانتقالية
المادة – 34 –
1-يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار من الوزير إذا تجاوز في أعماله حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القانون أو خالف أحد أحكامه أو إذا ارتكب مخالفات جسيمة تستوجب ذلك.
2-يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
3-يتم تسمية مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزير ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
4-يجب أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد وتعيينهم خلال شهرين من تاريخ حل مجلس إدارة الاتحاد.
5-تسقط العضوية في مجلس إدارة الاتحاد في حال:
- فقدان العضو شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة.
- تغيبه من دون عذر مشروع عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو ثماني جلسات متقطعة خلال العام.
- استقالته من عضويته في المجلس.
- ارتكابه لمخالفات جسيمة.
ويكون ذلك بقرار من الهيئة العامة للاتحاد.
المادة – 35 –
تشكل هيئة تأسيسية بقرار من الوزير تضم ممثلين عن النشاطات السياحية كافة التي ستشكل منها غرف السياحة واتحاد غرف السياحة وممثلين عن الوزارة مهمتها وضع نظام داخلي للغرف السياحية واتحاد الغرف تحدد فيه:
1-ضوابط تصنيف الأعضاء بحسب الفئات الثلاث المذكورة في المادة / 7 / والاعتبارات المرتبطة بها.
2-أسلوب تشكيل مجالس الشعب في الغرفة وعدد أعضاء تلك المجالس.
3-عدد ممثلي كل شعبة من شعب الغرفة في مجلس الإدارة.
4-كيفية تشكيل مجالس إدارة الحاضنات ضمن الغرف والاتحاد ووضع آلية عملها.
5-كيفية تعيين موظفي الغرفة والاتحاد وعددهم ومؤهلاتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم.
6-عدد ممثلي الغرف في الهيئة العامة للاتحاد.

المادة – 36 –
تقوم شعبة الأدلاء في غرفة السياحة بالتأمين الجماعي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين على الحوادث والإصابات التي قد تلحق بالدليل أثناء قيامه بعمله.
المادة – 37 –
يصدر الوزير النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى لكل من غرف السياحة واتحاد غرف السياحة.
المادة – 38 –
يسمى رئيس اتحاد غرف السياحة السورية عضواً في المجلس الأعلى للسياحة.
المادة – 39 –
ينهى العمل بجميع النصوص والنظم المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت ولا سيما الواردة في أنظمة الجمعيات الحرفية للفنادق والمطاعم والمتعلقة بالمنشآت السياحية المصنفة بدرجة نجمتين فما أكثر.
المادة – 40 –
يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 41 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15 / 9 /1423هـ
20 / 11 /2002م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد



































التعليمات التنفيذية للقانون رقم / 65 /تاريخ 20/11/2002  

الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة السورية

-1-

الجمهورية العربية السورية

وزارة السياحة

========

قرار رقم   41تاريخ 9/3/2003 

الفصل الأول

 تعاريف 

- المادة - 1

الشعبة هي التجمع المهني الذي يضم أعضاء في غرفة السياحة ممثلي المواقع السياحية أو الفروع السياحية من ذات المهنة المرخصة والمؤهلة سياحياً وفق معايير واحدة .

- المادة - 2

أ - العضوية الدائمة :هي العضوية المرتبطة بموقع سياحي أو دليل سياحي أو عضو مشغَّل في الحاضنات حقق جميع شروط العضوية المنصوص عنها في القانون 65 وخاصة الترخيص السياحي بالاستثمار.

ب - العضوية المؤقتة :هي العضوية المرتبطة بموقع سياحي حاز على التأهيل الفني النهائي أو التأهيل الخدمي أو التصنيف السياحي.

ج - يرتبط الموقع السياحي بعضوية واحدة في الغرفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة مهما كانت حالة الملكية لذلك الموقع.

- المادة - 3

يقصد بالأنشطة السياحية الدائمة والموسمية الآتي :

أ - الأنشطة السياحية الدائمة: هي النشاطات ذات الصفة السياحية التي يوفرها أحد المواقع السياحية بشكل دائم كمدن الملاهي والألعاب والرياضات البحرية وغيرها من النشاطات السياحية التي تحتاج إلى منشآت ثابتة لممارستها.

ب - الأنشطة السياحية الموسمية: هي النشاطات السياحية المؤقتة أو التي تنفذ في مواسم معينة تقوم بها مكاتب الأنشطة السياحية الموسمية كالبرامج الفنية والسباقات والراليات وغيرها .

- المادة - 4

-2- الشركات السياحية :هي الشركات التي يرخص لها بمواقع سياحية )قابضة  تضامن  توصية بالأسهم  محدودة المسؤولية مساهمة مغفلة وكافة الشركات المنصوص عنها في قانون التجارة السوري .

- المادة - 5

يضاف إلى أنواع النشاط السياحي المعرَّف في المادة الأولى من القانون رقم / 65 /لعام 2002 )خدمات النقل السياحي  خدمات الدلالة السياحية  خدمات منشآت الترفيه السياحي...(

الفصل الثاني

أحكام الانتساب للغرف

- المادة - 6

في حال كون صاحب الترخيص شخصاً طبيعياً فيقوم هو بتمثيل الموقع في غرفة السياحة أو يفوض المستثمر أو المدير نيابة عنه أما إذا كان صاحب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيمثله رئيس مجلس إدارة الشركة )في حالات الشركات القابضة أو المساهمة المغفلة أو محدودة المسؤولية أو التوصية بالأسهم( أو نائبه أو العضو المفوض بالتوقيع عن الشركة أما في شركات التضامن والتوصية البسيطة فيمثلها أحد /. الشركاء المتضامنين شريطة تمتعه بالشروط الواردة في الفقرة / 2 /من المادة  / 5 /من القانون رقم / 65

- المادة - 7

أ - الانتساب للغرف إلزامي للمواقع الحاصلة على الترخيص السياحي تنفيذاً للمادة الخامسة من القانون رقم / 11/ 65 /الفقرة /ح /خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحداث الغرف المحدثة بالقانون / 65 /تاريخ20 / 2002 وهو إلزامي بنفس التاريخ للمواقع الحاصلة على التأهيل الفني النهائي والخدمي والتصنيف السياحي حيث يتم قبولها بشكل مؤقت لمدة سنة يتوجب خلالها الحصول على الترخيص السياحي.

ب - أما بالنسبة للمواقع القائمة والموضوعة بالاستثمار وغير المحققة لشروط الانتساب المؤقت فتعطى مهلة شهرين من تاريخ صدور التعليمات التنفيذية للقانون / 65 /للوصول إلى وضع العضوية المؤقتة.

- المادة - 8

أ - يتم قبول طلبات الانتساب مؤقتاً لأصحاب المواقع السياحية سواءً المصنفة أو المؤهلة تأهيلاً فنياً نهائياً أو تأهيلاً خدمياً وتنتسب إلى غرفة السياحة التي يتبع لها الموقع في مجالها الجغرافي شريطة حصولها على التأهيل الفني النهائي والتأهيل الخدمي كحد أدنى ويتمتع خلالها ممثل الموقع بحق التصويت في الفئة الثالثة دون حق الترشيح.

ب - يجب على العضو المنتسب مؤقتاً سداد ما يترتب عليه من اشتراكات ورسوم للغرفة وكذلك سداد المبالغ المتوجب تسديدها إلى صندوق الترويج السياحي )لدى إحداثه( .

- المادة - 9

-3- يعاد النظر في بداية كل عام ميلادي في أوضاع المواقع السياحية التي انتسب أصحابها إلى غرفة السياحة بموجب عضوية مؤقتة، على ضوء تقدمها في إنجاز مراحل الترخيص السياحي .

الفصل الثالث

 إحداث الشعب في الغرفة 

- المادة - 10

أ - عطفاً على الفقرة / 2 /من القانون / 65 /تحدث حكماً في كل غرفة محدثة الشعب التالية :

1. شعبة منشآت المبيت .

2. شعبة منشآت الإطعام .

3. شعبة منشآت الترفيه والأنشطة السياحية الدائمة ودور السينما والمسارح .

4. شعبة مكاتب السياحة .

5. شعبة مكاتب السفر .

6. شعبة مكاتب الترويج والإعلام السياحي والأنشطة السياحية الموسمية .

7. شعبة محال الصناعات والمهن التراثية وشركات المستلزمات الفندقية .

8. شعبة شركات النقل السياحي .

9. شعبة الأدلاء .

10 . شعبة الحاضنات .

ب - يتم الانتساب إلى الغرف حسب الشعب المحدثة وبناء على أحكام المادة 1 من هذه التعليمات.

ج - يجب ألا يقل عدد أعضاء الشعبة المحدثة عن عشرة أعضاء دائمين متمتعين بشروط العضوية المنصوص/. عنها في المادتين / 5 /و/ 6 /من القانون / 65

د - عندما يقل عدد أعضاء الشعبة عن عشرة أعضاء أو عندما لا يوجد أي عضو فيها تضم الشعبة إلى شعبة أخرى قريبة لها في الاختصاص بقرار من الوزير وحسب جدول التقارب التالي :

- تضم شعبة الحاضنات إلى شعبة مكاتب السياحة .

- تضم شعبة منشآت الترفيه والأنشطة السياحية الدائمة ودور السينما والمسارح إلى شعبة منشآت الإطعام .

- تضم شعبة مكاتب الترويج والإعلام السياحي والأنشطة السياحية الموسمية إلى شعبة منشآت المبيت .

- تضم شعبة الأدلاء إلى شعبة منشآت المبيت .

- تضم شعبة شركات النقل السياحي إلى شعبة مكاتب السفر .

- تضم شعبة مكاتب السياحة إلى شعبة مكاتب السفر .

ه - تضم شعبتا مكاتب السياحة ومكاتب السفر في شعبة واحدة حتى صدور القانون الجديد الخاص بمكاتب السياحة ومكاتب السفر ومكاتب الحج والعمرة الذي يحدد أسس الترخيص لكل منها ويكون لهذه الشعبة ممثلين في مجلس الإدارة أحدهما ممثل مكتب السياحة الحائز على أعلى الأصوات في الشعبة والثاني ممثل مكتب السفر الحائز على أكثر الأصوات ضمنها.

و - تضم مكاتب الحج والعمرة التي ستحدث بالقانون الجديد الخاص بمكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة إلى شعبة مكاتب السفر.

ز - تمثل الشعبة المنضمة إلى شعبة أخرى في مجلس تلك الشعبة عبر ممثلين عنها يتم انتخابهم من أعضاء الشعبة مع مراعاة أن يكون التمثيل في مجلس الشعبة بنسبة أعضاء كل شعبة وعلى أن يكون للشعبة المنضمة ممثل واحد على الأقل في مجلس الشعبة.

ح - يضم عدد ممثلي الشعبة المنضمة إلى شعبة أخرى في مجلس الإدارة إلى العدد المقرر للشعبة التي انضمت إليها ويقوم ممثلو تلك الشعبة بتمثيل آراء الشعبة الأصلية والشعبة المنضمة إليها.

ط - يراعى في عدد أعضاء مجلس الشعبة بحالات الانضمام التالي :

- 1 إذا انضمت شعبة واحدة إلى الشعبة الأساسية، يوزع العدد في مجلس الشعبة حسب نسبة عدد الأعضاء لكل شعبة، مع مراعاة أن يكون ممثل واحد على الأقل للشعبة المنضمة في مجلس الشعبة، ويبقى العدد الكلي للمجلس / 5 /أعضاء.

- 2 إذا انضمت شعبتان إلى الشعبة الأساسية، يصبح عدد أعضاء مجلس الشعبة / 7 /أعضاء ويوزع بنسبة عدد الأعضاء في الشعب الثلاث مع مراعاة وجود ممثل واحد على الأقل لكل شعبة منضمة.

- 3 إذا انضمت ثلاث شعب إلى الشعبة الأساسية يصبح عدد أعضاء مجلس الشعبة / 9 /أعضاء ويوزع بنسبة عدد الأعضاء في الشعب الأربعة مراعاة وجود ممثل واحد على الأقل لكل شعبة منضمة .

- المادة - 11

أ - مجلس الشعبة وهو المسؤول عن دعوة أعضاء الشعبة للاجتماع للبحث في المواضيع المتعلقة باختصاص الشعبة ويحدد عدد أعضائه ب ) 5 أو 7 أو 9( أعضاء أصلاء حسب حالا الانضمام المبينة أعلاه.

ب - يسمى ممثل الشعبة المنتخب في مجلس إدارة الغرفة رئيساً لمجلس الشعبة ويتم انتخاب باقي أعضاء مجلس الشعبة من قبل أعضائها.

ج - في حال انضمام شعبة أو أكثر إلى شعبة أخرى حسب جدول التقارب المحدد للشعبة الأساسية والشعب المنضمة.

د - في حال كون ممثلي الشعبة في مجلس الإدارة أكثر من ممثل واحد يسمى الحاصل على أكثر الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة رئيساً لمجلس الشعبة .
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- المادة - 12

أ - يجتمع أعضاء الشعبة بدعوة من رئيس مجلس الشعبة مرة على الأقل في السنة وفي الحالات التي تقتضي الدعوة للاجتماع أو بطلب من ثلث أعضائها، للبحث في القضايا المطروحة على أعضاء الشعبة.

ب - يجتمع مجلس الشعبة شهرياً وفي الحالات الطارئة بدعوة من رئيس مجلس الشعبة للبحث في القضايا المطروحة عليه ورفع مقترحه إلى مجلس إدارة الغرفة .

- المادة - 13

أ - يمثل رئيس مجلس الشعبة شعبته في اللجان ذات العلاقة باختصاص الشعبة لدى وزارات الدولة والجهات العامة الأخرى.

ب - يمثل رئيس مجلس الشعبة شعبته في النشاطات الداخلية والخارجية والمنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاص الشعبة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الغرفة .

الفصل الرابع

 تحديد فئات المنتسبين للغرفة 

- المادة - 14

أ - يجري تحديد فئات المنتسبين لغرفة السياحة وتصنيفهم من قبل مكتب الغرفة حسب نوعية الموقع في ضوء الاعتبارات المبينة في الجدول الآتي :

الموقع المعيار

منشآت المبيت وفروعها  نسبة الإشغال في المنشأة .

الكلفة الاستثمارية للموقع .

مستوى التصنيف .

عدد العمال الدائمين .

شركات النقل السياحي الخاص والمشترك وفروعها .

حجم الموجودات للشركة بما في ذلك عدد السيارات والحافلات .

عمر الحافلات والسيارات التي تملكها الشركة .

الجاهزية الفنية للحافلات والسيارات .

منشآت الإطعام والترفيه وفروعها  الكلفة الاستثمارية للموقع .

نسبة عدد العمال إلى عدد الكراسي المرخصة .

مستوى التصنيف .

مكاتب السياحة وفروعها  عدد الليالي السياحية التي حققها المكتب

دور السينما والمسارح  الكلفة الاستثمارية للموقع .
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 نسبة الإشغال .

ب - يحق لصاحب أو لممثل الموقع طلب تعديل تصنيف فئة الموقع في الغرفة في بداية كل دورة انتخابية حال توفر الشروط المطلوبة وتسديد الرسم المحدد لتعديل فئة التصنيف للعضو في الغرفة.

ج - تحدد حدود الشرائح لفئات المنتسبين والمتعلقة بالمعايير المبينة في الفقرة /أ /أعلاه في النظام الداخلي للغرفة وتخضع لموافقة وزير السياحة.

- المادة - 15

أ - يجوز انتساب وكلاء أو فروع الغرف والمنظمات والشركات السياحية أو شركات الطيران والنقل البحري الأجنبية العاملة في سوريا إلى غرفة السياحة في المحافظة الموجود مكتبها فيها بصفة مراقب بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وبموافقة مجلس إدارة الغرفة المعنية وبعد تصديق الوزير .

ب - يجوز انتساب ممثلي المصارف المرخصة والمعتمدة في سورية سواء العاملة أو الخاصة إلى غرفة السياحة بصفة مراقب.

- المادة - 16

يشارك المراقبون في اللجان التخصصية ذات الصلة بعملهم التي يشكلها مجلس الإدارة وبتقديم المقترحات لتطوير السياحة دون حق الترشيح والتصويت .

الفصل الخامس

الحاضنات

- المادة - 17

تقوم كل غرفة بإنشاء عدد من الحاضنات تضم كل حاضنة مكتباً للسياحة أو مكتباً للترويج السياحي مرتبطاً بها

ومحدثاً ضمنها ويشغل ضمنه عدد من الأعضاء المقبولين للعمل في الحاضنة .

- المادة - 18

يتم تشكيل مجلس إدارة الحاضنات في كل غرفة وفق التالي :

- 1 ي عتبر رئيس شعبة مكاتب السياحة رئيساً لمجلس إدارة الحاضنات.

- 2 رئيس الشعبة الأكبر عدداً في الغرفة عدا شعبة مكاتب السياحة / عض./و اً

- 3 ممثلي وزارة السياحة في مجلي الإدارة /عضوين./

- 4 رئيس شعبة الحاضنات /في حال وجودها ./

أو ممثل أقدم الحاضنات في حال كانت منضمة إلى شعبة أخرى / عض ./و اً
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- 5 خبير في مجال عمل الحاضنات يسميه مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع الوزارة من خارج مجلس

الإدارة/ . عض./و اً

- 6 ا لمدير المالي في الغرفة / عض ./و اً

- المادة - 19

تحدد مهام الحاضنات وفق التالي :

- 1 ا لسعي لاستقدام السياح إلى سورية وتسويق وتنظيم البرامج السياحية لهم وتنفيذها وتقديم الخدمات

اللازمة للمشاركين فيها.

- 2 ا لقيام بجميع الأعمال المناطة بمكاتب السياحة لتنفيذ خططها وبرامجها الترويجية والتسويقية.

- 3 ا لقيام بأعمال التسويق والترويج والإعلام والتنشيط السياحي.

- 4 ا لمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية التي تقيمها الوزارة أو غرفة

السياحة أو الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة.

- 5 ت دريب طلاب المؤسسات التعليمية والتدريبية السياحية في اختصاص مكاتب السياحة .

- المادة - 20

يفقد العضو المشغل في الحاضنة السياحية عضويته في الغرفة في حال انتهاء عمله في الحاضنة التي

كان يعمل بها ضمن الغرفة لحين تحقيقه أحد أشكال العضوية المحددة في نص القانون .

- المادة - 21

تحدد شروط عمل مكاتب السياحة أو مكاتب الترويج السياحي المحدثة ضمن الحاضنات وفق التالي :

أ - ي شترط ألا تتعامل في مجال عملها مع شركات أو جهات سياحية خارجية متعاملة مع مكاتب أو

جهات سياحية مرخصة.

ب - ت عمل بإشراف مجلس إدارة الحاضنات على أن يكون لها مردود مالي لصندوق الغرفة والأعضاء

العاملين فيها من الخريجين.

ج - ت وزع الأرباح لكل حاضنة بنسبة 50 %لصندوق الغرفة و 40 %للأعضاء المشغلين في الحاضنة

و 10 %لمجلس إدارة الحاضنات نظير الإشراف على أن يتحمل صندوق الغرفة خسائر العمل في

حال وجودها.

د - ي طبق على عمل المكتب المحدث ضمن الحاضنة ما هو مطبق قانوناً على عمل مكاتب السياحة

ومكاتب الترويج والإعلام والأنشطة السياحية المرخصة أصولاً من وزارة السياحة.

ه - ي فقد العضو المشغل في الحاضنة السياحية عضويته في الغرفة في حال انتهاء عمله فيها.

و - مدة القبول للأعضاء المنتسبين للحاضنات من سنتين إلى أربع سنوات .

- المادة - 22
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تحدد شروط الانتساب إلى الحاضنات وفق ما يلي :

- 1 أ ن يكون المرشح مستوفياً للشروط الواردة في المادة ) 1( من القانون / 65 /الفقرة الخاصة

بالحاضنات السياحية.

). - 2 أ ن يكون المرشح مستوفياً للشروط الواردة في المادة الخامسة الفقرة ) 2( من القانون ) 65

- 3 ي قبل في الحاضنات الخريجون المتميزون من المواقع التعليمية السياحية )اختصاص مكاتب

سياحة أو تسويق وترويج سياحي( الموجودة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو

خارجها.

- 4 ي خضع المتقدمون للانتساب للاختبار من قبل لجنة مختصة تشكلها غرفة السياحة بالتنسيق مع

الوزارة.

- 5 ي ضع مجلس إدارة الحاضنات خطة عمل للحاضنة ويقوم بمراقبة أداء الحاضنة وتقييم أداء

الأعضاء المشغلين فيها وتعرض على مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه الدوري شهرياً.

- 6 ي حق لمجلس إدارة الحاضنات اقتراح اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأعضاء المشغلين في

الحاضنة، في حال التقصير أو الإخلال بالمهام الموكولة إليهم أو القيام بتصرفات تسيء إلى

الغرفة.

- 7 ي تم اختيار المقبولين في الحاضنات من خريجي المواقع التعليمية السياحية بعد خضوعهم لفحص

من قبل لجنة مختصة بشكلها غرفة السياحة أو الاتحاد بالتنسيق مع وزارة السياحة، ويخضعون

لشروط عمل الحاضنات المنصوص عنها في النظام الداخلي للغرفة أو الاتحاد .

الفصل السادس

 الترشيح والتصويت والانتخاب 

- المادة - 23

أ - ي شترط للترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة الأولى أن يكون المرشح محققاً لشروط

. العضوية الدائمة التي نص عليها القانون / 65 /لعام 2002

ب - ت تم دعوة الهيئة العامة للمرة الأولى لكل غرفة من قبل الوزارة لانتخاب مجلس الإدارة خلال

ثلاثة أشهر من صدور التعليمات التنفيذية ويقوم بالانتخاب جميع الأعضاء المقبولين في عضوية

الغرفة )دائمين أو مؤقتين( والذين يصدر بقبولهم قرار من وزير السياحة يحدد فيه فئاتهم )ويحدد

أصوات كل منهم( حسبما ما هو محدد في النظام الداخلي.

ج - ي تم إعداد جداول الانتخاب للمرة الأولى من قبل الوزارة حسب الشعب بأسماء الأشخاص الذين

يتمتعون بصفة العضوية ويحق لهم الانتخاب وعلى نوع موقعه وعنوان محله الرئيسي وفئة

-9-

التصويت ويحرر على عدة نسخ وترتب الأسماء بحسب تسلسل الحروف الهجائية للقب كل ناخب

وتعلق نسخ منها في لوحة إعلانات وزارة السياحة ومديرية السياحة في المحافظة التي يقع الموقع

السياحي ضمن نشاطها الجغرافي.

د - ي حدد موعد انتخابات مجالس إدارات الغرف أو الاتحاد للمرة الأولى بقرار من الوزير وتدعى

الهيئة العامة في التاريخ المحدد لانتخاب مجلس الإدارة.

ه - ي جري توجيه الدعوة للانتخاب للمرة الأولى ضمن مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من اليوم

المحدد للانتخاب وذلك بنشرها مرة واحدة في ثلاث صحف من الصحف الأكثر انتشاراً، ويعد

تاريخ النشر الأول بدءاً لتحديد المهلة، وفي كل الأحوال يجب إعلان الدعوة أصولاً في مركز

الغرفة أو الاتحاد وديوان المحافظة وديوان الوزارة والمديرية.

و - ي تضمن إعلان الدعوة للانتخاب تحديد الاجتماعين الأول والثاني مرة واحدة وعند عدم اكتمال

النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإن الاجتماع الثاني سيجري بذات التوقيت والمكان من اليوم

التالي ويعتبر النصاب القانوني مكتملاً مهما كان عدد الحاضرين.

ز - ت شرف الوزارة على انتخاب مجلس إدارة الغرفة للمرة الأولى من خلال لجنة تضم ثلاثة ممثلين

عن الوزارة وثلاثة عن الأعضاء من غير المرشحين الأكبر سناً ويرأس أكبرهم جلسة الانتخاب.

ح - ت عد لجنة الانتخاب للمرة الأولى وعلى نفقة الوزارة مغلفات الاقتراع وتختمها بخاتم مديرية

السياحة ويوقعها رئيس اللجنة ومندوب الوزارة.

ط - ت قوم اللجنة بإحصاء مغلفات الاقتراع، وتفرز الأصوات وتعد المحاضر والضبوط الأصولية

والنظامية، وترفع نتائج الانتخابات إلى الوزير ليصار إلى إصدارها بقرار منه، وتعلق هذه النتائج

بعد إقرارها في لوحة إعلانات وزارة السياحة ومديرية السياحة في المحافظة التي تقع الغرفة

ضمن نشاطها الجغرافي.

ي - ي حق للجنة، ووفق ما تراه مناسباً إحداث أكثر من صندوق اقتراع تسهيلاً لعمليات الانتخاب.

ك - ت كون مداولات لجنة الإشراف على انتخابات الدورة سرية، وتصدر قراراتها بالأكثرية وعند

تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

ل - ت شرف الوزارة على انتخاب مجلس إدارة الاتحاد من خلال لجنة تضم ممثلين عن وزارة السياحة

بعدد غرف الاتحاد وممثل عن كل غرفة هو أكبر أعضائها سناً شريطة أن يكونوا جميعاً من غير

المرشحين ويرأس أكبر ممثلي الغرف سناً جلسة الانتخابات.

م - ت طبق الإجراءات المبينة أعلاه ذاتها على انتخاب مجلس إدارة الاتحاد للمرة الأولى .

المادة - 24 - ت تولى الوزارة نفقات الانتخاب لمجالس الغرف والاتحاد وكافة مستلزماتها للمرة الأولى وريثما

يتم إصدار النظام المالي والمحاسبي.
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المادة - 25 - ت جري اجتماعات المجالس للغرف والاتحاد ريثما يتم تأمين مقرات لها في مقرات مديريات

السياحة.

- المادة - 26

يشترط للترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرف أو الاتحاد في الدورة الانتخابية الثانية ما يليها :

- 1 أ ن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة مدة لا تقل عن أربع سنوات.

. - 2 أ ن يكون محققاً لشروط العضوية الدائمة التي نص عليها القانون رقم 65 لعام 2002

- 3 أ ن يكون مسدداً كافة الاشتراكات والذمم والرسوم السنوية المترتبة عليه للغرفة أو الاتحاد.

- 4 لا يحق لعضو مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين ترشيح نفسه لدورة ثالثة ويحق للوزير

تسميته ضمن الأسماء التي يسميها لعضوية مجلس الإدارة في حال الحاجة إلى خبراته.

- المادة - 27

تراعى في انتخابات مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد في الدورة الثانية وما بعد الإجراءات التالية :

أ - ي عد مكتب الغرفة أو الاتحاد جدولاً بأسماء الأشخاص الذين يتمتعون بصفة العضوية ويحق لهم

الانتخاب للدورات التالية شريطة أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة سنة واحدة وأن يكونوا

قد سددوا كامل الرسوم السنوية المترتبة عليهم.

ب - ي شتمل جدول الانتخاب على اسم ولقب كل ناخب توفرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق

الانتخاب، وعلى نوع موقعه وعنوان محله الرئيسي وفئة التصويت )عدد الأصوات للموقع(،

ويحرر على عدة نسخ منها في بهو الغرفة أو الاتحاد منذ تاريخ تحديد موعد الانتخاب، ويحق

للمرشحين استلام نسخة من هذه الجداول لقاء مبلغ يحدده مجلس إدارة الغرفة.

ج - ي حق لكل منتسب إلى الغرفة أُهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب على وجه غير قانوني أو حصل

خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده على أن

تقدم هذه الطلبات قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل، وتعطى إيصالات لمقدمي الطلبات من

قبل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب.

د - ت فصل اللجنة في الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز الساعة السابعة من مساء اليوم الذي يسبق

الانتخاب.

ه - ت شرف الوزارة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة من خلال لجنة تضم ثلاثة ممثلين عن

وزارة السياحة وثلاثة من الأعضاء غير المرشحين الأكبر سناً ويرأس أكبرهم جلسة الانتخاب.

و - ت شرف الوزارة على انتخاب مجلس إدارة الاتحاد من خلال لجنة تضم ممثلين عن وزارة السياحة

بعدد غرف الاتحاد وممثل عن كل غرفة هو أكبر أعضائها سناً شريطة أن يكونوا جميعاً من غير

المرشحين ويرأس أكبر ممثلي الغرف سناً جلسة الانتخاب .
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- المادة - 28

أ - ي جري توجيه الدعوة للانتخاب للمرة الثانية وما بعد ضمن مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من اليوم

المحدد للانتخاب وذلك بنشرها مرة واحدة في ثلاث صحف من الصحف الأكثر انتشاراً، ويعد تاريخ

النشر الأول بدءاً لتحديد المهلة، وفي كل الأحوال يجب إعلان الدعوة أصولاً في مركز الغرفة أو الاتحاد

وديوان المحافظة وديوان الوزارة والمديرية.

ب - ي تضمن إعلان الدعوة للانتخاب تحديد الاجتماعين الأول والثاني مرة واحدة وعند عدم اكتمال النصاب

القانوني في الاجتماع الأول فإن الاجتماع الثاني سيجري بذات التوقيت والمكان من اليوم التالي ويعتبر

النصاب القانوني مكتملاً مهما كان عدد الحاضرين.

ج - ت عد لجنة الانتخاب على نفقة الغرفة أو الاتحاد مغلفات الاقتراع وتختمها بخاتم الغرفة أو الاتحاد ويوقعها

رئيس اللجنة ومندوب الوزارة.

د - ي حظر دخول قاعة الانتخاب لغير الناخبين واللجنة المشرفة على الانتخاب بمن فيهم مندوب الوزارة

ووكلاء المرشحين ولجان الصناديق، ويجري الانتخاب بالاقتراع السري وفي غرفة سرية من قائمة

المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو الاتحاد، والمصدقة من قبل اللجنة المشرفة.

ه - ي جب أن يتوفر في عدد الناخبين الذين مارسوا حقهم في الانتخاب الأكثرية المطلقة فإذا لم تتوفر هذه

الأكثرية في الانتخاب الأول يعاد الاقتراع في اليوم التالي بذات التوقيت والمكان ويعتبر النصاب

القانوني مكتملاً مهما كان عدد الحاضرين.

و - ت قدم طلبات الترشيح إلى اللجنة بدءاً من تاريخ الإعلان عن موعد الانتخابات وتنتهي قبل خمسة أيام من

موعد الاقتراع الأول.

ز - ي بدأ الانتخاب في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة العشرين من ذات اليوم.

ح - ي حق، ووفق ما تراه اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات إحداث أكثر من صندوق اقتراع تسهيلاً

لعمليات الانتخاب.

ط - ت حدد اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات مكان الانتخاب ووفق ما تراه مناسباً.

ي - ي قبل الوكلاء عن المرشحين بمعدل وكيل واحد عن كل خمسة مرشحين لمراقبة عمليات الانتخاب والفرز

من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب .

- المادة - 29

تلتزم كل شعبة بتقديم أسماء المرشحين من أعضائها الأصلاء لانتخاب مجلس الإدارة بموعد محدد، على ألا

يقل عدد المرشحين عن عدد ممثلي الشعبة في مجلس الإدارة زائد واحد .

- المادة - 30

كيفية الاقتراع وفرز الأصوات وتنظيم ضبط الانتخاب ونتيجة الاقتراع :
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أ - على لجنة الانتخاب أن تتحقق من خلو صندوق الانتخاب نم أية ورقة، وأن تغلقه وتختمه بخاتم الغرفة

أو الاتحاد بالشمع الأحمر، ثم تتأكد من أن اسم الناخب وراد في جدول الناخبين وعليها أن تضع إشارة

أمام اسمه، وتدعوه للتوقيع إلى جانب اسمه.

ب -ي عد تصويت العضو باطلاً في إحدى الحالتين التاليتين :

1. إ ذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخاب.

2. إ ذا حملت الأوراق توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه.

ج - ت شطب الأسماء الأخيرة المدونة في أوراق الانتخاب في حال ورود أسماء أكثر من العدد المقرر انتخابه.

د - ي علن الرئيس انتهاء عملية الانتخاب في الموعد المقرر وتقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات فوراً بفتح

صندوق الانتخاب، وتشرع في فرز الأصوات.

ه - ت فصل اللجنة عند فرز الأصوات، في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وفي صحة الأوراق

وبطلانها، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون وفي هذا النظام وتكون مداولاتها سرية،

وتصدر قراراتها بالأكثرية، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

و - ت قوم اللجنة بجميع الإجراءات التي تكفل تطابق عدد المنتخبين مع عدد المغلفات ويتم إعادة الانتخاب لدى

وجود مغلفات زائدة عن عدد الناخبين.

ز - ي تم الانتخاب وفق ما جاء في هذه المادة والمادة / 31 /من هذه التعليمات وفي حال تساوي الأصوات

يرجح الأكبر سناً، وإذا تساووا في السن، اقترعت لجنة الانتخاب بينهم، وتكون العضوية لمن يفوز

بالقرعة.

ح - ي علن الرئيس أسماء الفائزين ويتم تنظيم محضر في نفس الجلسة على أربع نسخ عن عملية الانتخاب،

ترسل نسختان منها إلى الوزارة والمديرية والثالثة تحفظ لدى الغرفة، ويتم إرسال المحضر في يوم الدوام

الرسمي التالي للانتخاب.

ط - لا يجوز أن يمثل الموقع الواحد أكثر من شخص واحد، سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت .

- المادة - 31

بعد أن تنتخب الهيئة العامة للغرفة ممثليها يتم تحديد أعضاء مجلس إدارة الغرفة كما يلي :

أولاً  يعتبر الحاصل على اكبر عدد أصوات بانتخابات الهيئة العامة من كل شعبة من الشعب العشرة عضواً في

مجلس الإدارة .

ثانياً  في حال انتخاب إدارة لغرفة تضم محافظتين ولم تمثل إحدى المحافظتين في المجلس نتيجة الانتخاب فيتم

تسمية الحاصل على الأكثر أصواتاً من المحافظة التي لم تمثل في المجلس ليكون عضواً في مجلس الإدارة

بغض النظر عن الشعبة التي يمثلها ويتم تسمية العضو الأخير وهو الحاصل على أكبر عد من الأصوات بعد

تسمية الأعضاء الأحد عشر مهما كانت الشعبة التي يمثلها .
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 في حال انتخاب مجلس إدارة لغرفة تضم ثلاث محافظات ولم تمثل فيه محافظتين فيتم التالي :

 بعد أن يتم انتخاب الأعضاء العشرة لعضوية مجلس الإدارة من ممثلي كافة الفعاليات الممثلة في شعب الغرفة،

يتم توزيع المقعدين الآخرين على المحافظتين بحيث يعتبر الحاصل على أكبر عدد الأصوات في كل محافظة

عضواً في مجلس الإدارة .

 وفي حال عدم تمثيل محافظة واحدة فيتم تمثيلها عبر المرشح الحاصل على أكبر عدد الأصوات من المحافظة

المعنية ليكون عضواً بعد تسمية الأعضاء الأحد عشر مهما كانت الشعبة التي يمثلها .

ثالثاً  في حال حصول المرشحين الممثلين للمحافظات الأخرى على تمثيل للمحافظات في الانتخاب حسب أولا

يتم ما يلي :

أ - ي ؤخذ الحاصل على اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء العشرة الذين تم انتخابهم مهما كان

القطاع الذي يمثله ليكون عضواً بمجلس الإدارة.

ب - ي ؤخذ الحاصل على أكثر الأصوات من الشعبة ذات العدد الأكبر من الأعضاء بعد الأعضاء العشرة

التي تم انتخابهم ليكون عضواً في مجلس الإدارة شريطة ألا يكون والعضو الناجح حسب الفقرة )أ(

من شعبة واحدة وفي حال أن الاثنين من نفس الشعبة فيؤخذ الحاصل على أكثر الأصوات من

الشعبة التي تليها بعدد الأعضاء .

- المادة - 32

يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغها النتائج .

- المادة - 33

أ - عند عدم اقتران نتائج انتخابات مجلس الإدارة بتصديق الوزير وموافقته خلال أسبوعين من تاريخ

تبليغه النتائج فتتم دعوة الهيئة العامة لإعادة الانتخاب بعد أسبوع ويعد النصاب القانوني كاملاً مهما

بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة لإعادة الانتخاب،

وفي حال عدم تحقق الشرط المطلوب يتم تسمية مجلس الإدارة من قبل الوزير بعد استشارة مجلس

الاتحاد.

/ ب - ف ي حال حل مجلس الإدارة للغرفة أو الاتحاد وفق أحكام المادتين ) 17 و 34 ( من القانون رقم / 65

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة أو الاتحاد فيتم المجلس المنتخب المدة الباقية للمجلس.

ج - ي فصل الوزير في قانونية الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، ويعين بقية أعضاء المجلس

خلال شهر من تاريخ تبليغ الوزارة محضر الانتخاب.

د - ي باشر مجلس الإدارة الجديد أعماله، بعد اكتمال تشكيله بدعوة من أكبر الأعضاء سناً .

- المادة - 34
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يجوز للوزير المصادقة على تسمية مجلس إدارة الغرفة بالتزكية في حال تمت الدعوة لاجتماع الهيئة وفق

ما هو مبين في القانون وكان عدد الأعضاء الحاضرين لا يقل عن عدد الأعضاء المطلوب لمجلس إدارة

الغرفة أو في حال كون عدد المرشحين يساوي عدد أعضاء المجلس المطلوب انتخابهم .

- المادة - 35

- 1 إ ذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس الإدارة بسبب تغييره من المالك أو بسبب الاستقالة أو الوفاة

كان هذه العضو ممثلاً لموقع سياحي من القطاع الخاص فيؤخذ الذي يليه الحاصل على أكبر عدد من

الأصوات وذلك عن المدة الباقية للمجلس.

- 2 إ ذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس الإدارة بسبب تغييره من المالك أو بسبب الاستقالة أو الوفاة

وكان هذا العضو ممثلاً لموقع سياحي أو شركة تابعة للقطاع العام فترشح الجهة التي يتبع لها بدلاً

عنه لوزير السياحة تمهيداً لتسميته عضواً في مجلس الإدارة بقرار من الوزير وذلك عن المدة الباقية

للمجلس.

- 3 إ ذا شغر منصب عضو معين في مجلس الإدارة بقرار من الوزير بسبب تغييره فيسمى الوزير بديلاً

عنه بقرار منه .

الفصل السابع

 اجتماعات الهيئة العامة 

- المادة - 36

أ - ي جرى توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة ضمن مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من اليوم المحدد

للاجتماع وذلك بنشرها مرتين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز الغرفة أو الاتحاد، وفي حال

عدم وجود صحيفة في هذا المركز، يجري نشرها في إحدى صحف العاصمة، ويعد تاريخ النشر

الأول بدءاً لتحديد المهلة، وفي كل الأحوال يجب إعلان الدعوة أصولاً في مركز الغرفة أو الاتحاد

وديوان المحافظة وديوان الوزارة والمديرية.

ب - ي تضمن إعلان الدعوة لاجتماع الهيئة تحديد الاجتماعين الأول والثاني مرة واحدة وعند عدم اكتمال

النصاب القانوني في الاجتماع الأول في الاجتماع الثاني سيجري بذات التوقيت والمكان من اليوم

التالي ويعتبر النصاب القانوني مكتملاً مهما كان عدد الحاضرين .

- المادة - 37

أ - لا يعد اجتماع الهيئة العمة للغرفة أو الاتحاد، أو مجلس، أو مجلس الغرفة أو الاتحاد قانونياً إلا بعد تبليغ

ممثلي الوزارة لحضور الاجتماع.

ب - ي سمي الوزير ممثل الوزارة في اجتماعات مجلس الغرفة أو الاتحاد ويكتفي بممثل واحد.
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ج - ي كون لممثلي الوزارة في اجتماعات الهيئة العامة للغرفة أو الاتحاد أو اجتماعات المجلس حق المناقشة

وتقديم الاقتراحات.

- المادة - 38

تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة للغرفة أو الاتحاد من قبل رئيس مجلس الإدارة ويدعى للاجتماعات

أعضاء الهيئة العامة والمحاسب القانوني للغرفة دون أن يكون له حق التصويت .

- المادة - 39

يجب إبلاغ الوزارة أو مديرية السياحة بنسخة عن بطاقة الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ

إصدارها ليتسنى لها إيفاد ممثل عنها لحضور اجتماعات المجلس أو الهيئة العامة .

- المادة - 40

يحضر اجتماعه الهيئة العامة للغرفة أو الاتحاد الأعضاء الذين يتمتعون بصفة العضوية الذين سددوا كامل

التزاماتهم المالية تجاه الغرفة سنوياً يتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل شهر من تاريخ اجتماع الهيئة

العامة للغرفة أو الاتحاد، ولا يشمل هذا الشرط ممثلي الوزارة .

- المادة - 41

/ يدعو رئيس مجلس الإدارة للغرفة أو الاتحاد أو من ينوب عنهما أصولاً الهيئة العامة للاجتماع قبل / 15

يوماً من موعد الاجتماع ويجب أن تتضمن بطاقة الدعوة :

أ - مكان الاجتماع وزمانه.

ب - جدول الأعمال .

- المادة - 42

تتم دعوة الهيئة العامة للغرفة أو الاتحاد للانعقاد لاجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بدعوة من رئيس

مجلس إدارة الغرفة قبل / 15 /يوماً من تاريخ الاجتماع .

ويمكن توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة لاجتماعات طارئة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة أو بطلب

من ثلث أعضائها .

- المادة - 43

يجري تبليغ الدعوة بنشرها مرة واحدة في إحدى الصحف المحلية والتي تصدر في مركز الغرفة أو

الاتحاد، وفي حال عدم وجود صحيفة في هذا المركز يجري نشرها في إحدى صحف العاصمة، وفي كل

الأحوال يجب إعلان الدعوة أصولاً في مركز الغرفة أو الاتحاد وديوان المحافظة والوزارة ومديرية

السياحة ذات العلاقة .

- المادة - 44
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يترأس جلسات الهيئة العامة للغرفة أو الاتحاد رئيس مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد أو نائبيهما في حال

غيابهما أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه في حال غيابهما ويقوم أمين سر مجلس الإدارة بأمانة سر

الهيئة العامة .

- المادة - 45

تدون محاضر جلسات الهيئة العمة للغرفة أو الاتحاد في سجل محاضر الجلسات، ويوقع عليها كل من

الرئيس وأمين السر والمراقبين، ويجب أن يذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الهيئة العامة الحاضرين

والرئيس وأمين السر والمراقبين والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها القرار وتبلغ الوزارة

بصورتين عن محاضر جلسات الهيئة العامة، وصورة إلى مديرية السياحة وذلك خلال عشرة أيام من

تاريخ الاجتماع للتأكيد على قانونيتها .

- المادة - 46

أ - ي كون لكل اجتماع يعقده مجلس الإدارة للغرفة أو الاتحاد أو مكتب الغرفة أو الاتحاد، جدول أعمال ترفق

خلاصته بدعوة الحضور التي ترسل إلى الأعضاء وتوجه نسخة عنه لوزارة السياحة وإلى مديرية السياحة

المعنية.

ب - ي راعى في إعداد جدول الأعمال، أن تدرج أولاً القضايا المستعجلة بترتيب أهميتها وللمجلس أن يقرر

استعجال النظر في أية قضية.

ج - ي نظم سجل خاص لمجلس الإدارة في الغرفة أو الاتحاد، تحرر فيه محاضرات الجلسات بأرقام متسلسلة

وبحسب تتابع تواريخ الجلسات، يذكر فيه أسماء الحاضرين والغائبين ونتيجة المناقشات ونص القرارات

وذكر عدد الأصوات بالموافقة أو المعارضة أو الامتناع عن إبداء الرأي.

د - ت فتح الجلسة في الموعد المحدد للاجتماع، وباكتمال النصاب، ويتولى الرئيس إدارة الجلسات والمناقشات.

ه - ي جتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.

و - ت عد جلسة مجلس الإدارة قانونية، إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وفي حال عدم توفر النصاب،

توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع واحد، ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية،

وتكون الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويشترط فيها التقيد بجدول أعمال

الجلسة الأولى.

الفصل الثامن

 الهيئة التأسيسية لغرف السياحة والاتحاد 

وأنظمة الغرفة والاتحاد
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- المادة - 47

أ - ت شكل الهيئة التأسيسية لغرف السياحة ويحدد عدد أعضائها بقرار من الوزير ويراعى أن تضم عدداً كافياً

عن ممثلي النشاطات السياحية كافة التي ستتشكل منها غرف السياحة واتحاد غرف السياحة وممثلين عن

الوزارة مهمتها وضع نظام داخلي للغرف السياحية واتحاد الغرف تحدد فيه :

- 1 ضوابط تصنيف الأعضاء بحسب الفئات الثلاث المذكورة في المادة / 7 /من القانون والاعتبارات

المرتبطة بها.

- 2 أ سلوب تشكيل مجلس الشعب وعدد أعضاء تلك المجالس.

- 3 عدد ممثلي كل شعبة من شعب الغرفة في مجلس الإدارة.

- 4 كيفية تشكيل مجالس إدارة الحاضنات ضمن الغرف والاتحاد ووضع آلية عملها.

- 5 كيفية تعيين موظفي الغرفة والاتحاد وعددهم ومؤهلاتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم.

- 6 عدد ممثلي الغرف في الهيئة العامة للاتحاد .

 يتم إقرار النظام الداخلي لغرف السياحة واتحاد غرف السياحة للمرة الأولى من قبل الهيئة التأسيسية

المنوه عنها أعلاه ويرفع لوزير السياحة لاعتماده وتصديره أصولاً .

ب - ي توجب في حالات تعديل النظام الداخلي للغرفة أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد باقتراح التعديل ويتم إقراره من

قبل الهيئات العامة لجميع الغرف والاتحاد ورفعه لوزير السياحة لاعتماده وتصديره أصولاً.

ج - ي توجب في حالات تعديل النظام الداخلي للاتحاد أن يتم إقراره من قبل الهيئة العامة للاتحاد ورفعه لوزير

السياحة لاعتماده وتصديره أصولاً .

المادة - 48 - لا تعفي تسمية أي من أصحاب المنشآت أو النشاطات السياحية في الهيئة التأسيسية من تقديم

طلب الانتساب إلى غرفة السياحة وفق التعليمات التي ستصدر عن الوزارة بهذا الخصوص .

- المادة - 49

أ - ي تم إقرار النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى للغرف للمرة الأولى من قبل مجلس

الاتحاد، وترفع لوزير السياحة لاعتمادها وتصديرها أصولاً.

ب - ي توجب في حالا تعديل النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى للغرف، أن يقوم مجلس

إدارة الاتحاد باقتراح التعديلات ويتم إقرارها من قبل الهيئات العامة لجميع الغرف والاتحاد ورفعها

لوزير السياحة لاعتمادها وتصديرها أصولاً.

ج - ي توجب في حالات إقرار النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى للاتحاد، أن يقوم مجلس

إدارة الاتحاد باقتراح التعديلات ويتم إقرارها من قبل الهيئة العامة للاتحاد ورفعها لوزير السياحة

لاعتمادها وتصديرها أصولاً .

- المادة - 50
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أ - ت حدث شعبة في الاتحاد مقابلة لكل شعبة من شعب الغرف تضم ممثلي تلك الشعب في مجالس إدارة الغرف

ويرأسها ممثل الشعبة في مجلس الاتحاد وتدعى للاجتماع بدعوة من رئيسها.

ب - ت قوم هذه الشعب بالمهام الآتية :

- 1 متابعة أوضاع الشعب التي تمثلها على مستوى الغرف.

- 2 إ بداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل النشاط السياحي الذي تمثله الشعبة واقتراحها من

خلال مجلس الاتحاد.

- 3 رفع مستوى ممارسة المهنة التابعة لإشرافها.

- 4 ا لإسهام في الدراسات والأبحاث والإحصاءات لتطوير النشاط ورفع هذه الدراسات إلى مجلس الاتحاد.

- 5 دراسة المواضيع التي تحال إليها من مجلس الاتحاد وإبداء الرأي حيالها .

الفصل التاسع

 العقوبات 

- المادة - 51

تحال العقوبات المقترحة للمخالفات التي يرتكبها عضو الغرفة للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة

الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد إلى لجنة استشارية قانونية في الاتحاد لدراستها ورفعها مشفوعة بالرأي

لمجلس إدارة الاتحاد تمهيداً لرفعها للسيد وزير السياحة أصولاً لإقرار الإجراء المقترح بشأنها وفق ما

هو مبين في المادة / 9 /من القانون .

- المادة - 52

أ - إ ذا تم إشهار إفلاس عضو الغرفة مالك الموقع وممثله يفقد في هذه الحالة عضويته في الغرفة وتقوم

الوزارة حينئذ بتجميد الترخيص السياحي للموقع ريثما تعاد العضوية أو إلغائه حسب الحال.

ب - إ ذا تم إشهار إفلاس عضو الغرفة ممثل الموقع يفقد في هذه الحالة عضويته في الغرفة ويمكن للمالك

في هذه الحالة تسمية ممثل آخر للموقع.

ج - إ ذا كان الموقع ملكاً لشركة وتم إشهار إفلاس ممثل الموقع فيمكن للشركة في هذه الحالة أن تقوم

بتسمية ممثل آخر للموقع في الغرفة في حال أن إفلاس ممثل الموقع لا يؤثر على الشركة .

- المادة - 53

يجوز للوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الاتحاد وعند قيام العضو بأعمال أو نشاطات أساسية تلحق

الأذى بغيره من الأعضاء أو تخل بالأهداف التي قامت من أجلها الغرفة توجيه إنذار للعضو بالتراجع عن

مخالفاته ورد الضرر الذي لحق بغيره خلال / 15 /يوماً وفي حال عدم الاستجابة لمتطلبات مجلس إدارة الغرفة

أو الاتحاد خلال / 15 /يوماً فيتم تطبيق الإجراءات المبينة في المادة / 9 /من القانون .
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- المادة - 54

أ - ت شكل لجنة في وزارة السياحة بقرار من الوزير للنظر في المخالفات المرتكبة لأحكام ونصوص قانون

غرف السياحة برئاسة معاون الوزير المختص وعضوية مختصين من الوزارة ومن الغرفة ومن الاتحاد

وترفع قراراتها للوزير لتصديقها واعتمادها أصولاً.

ب - وفي حال وجود خلاف قانوني بين الغرفة أو الاتحاد والوزارة فيتم رفع الموضوع إلى مجلس الدولة عن

طريق وزارة السياحة .

- المادة - 55

يفقد عضو الغرفة ممثل أو مالك الترخيص لموقع سياحي حق عضويته في غرفة السياحة في حال صدر بحقه

حكم بجناية أو جنحة شائنة أو إساءة ائتمان واكتسب الحكم الدرجة القطعية ويمكن تمثيل الموقع في هذه الحالة

من قبل ممثل يفوضه مالك الترخيص للموقع أو يتنازل عن ترخيص موقعه لغيره ما لم تكن هناك مبررات

/ قانونية تمنع ذلك، حيث تقوم الوزارة بتجميد الترخيص السياحي للموقع حسب الأحكام الواردة في القانون / 65

2002 ريثما تعاد العضوية أو إلغاء الترخيص حسب الحال .. / 11/ تاريخ 20

الفصل العاشر

تسوية الأوضاع للمنشآت غير المستكملة لشروط الترخيص السياحي

- المادة - 56

تقوم الوزارة بتوجيه الإنذار للحاصلين على الترخيص السياحي وغير المتقدمين بطلبات الانتساب

لغرفة السياحة والذين تنطبق عليهم أحكام المادة / 5 /من القانون  الفقرة /ح/، لتقديم طلبات الانتساب مع

الأوراق الثبوتية المطلوبة خلال شهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة تجميد الترخيص السياحي للموقع أو

إلغائه وفق ما هو مبين في الفقرة /ط /من المادة / 5 /من القانون .

- المادة - 57

تقوم الوزارة بتوجيه الإنذار للحاصلين على شروط الانتساب المؤقت وغير المتقدمين بطلبات الانتساب

المؤقت بتقديم طلب الانتساب خلال شهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة الإغلاق .

- المادة - 58

تقوم الوزارة بتوجيه الإنذار للمنشآت القائمة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تسعَ لتوفيق أوضاعها

للقيام بالإجراءات المؤدية لتوفيق أوضاعها مع وضع الانتساب المؤقت خلال شهر من تاريخ التبليغ

تحت طائلة الإغلاق .

الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

- المادة - 59
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في حال إحداث غرفة جديدة تضم أصحاب مواقع منتسبين لغرفة قائمة يراعى التالي :

- 1 ي تم الإحداث بقرار من الوزير بناء على طلب يقدم من أصحاب تراخيص / 40 /موقعاً سياحياً يمثلون على

الأقل / 6 /شعب من شعب الغرفة وبحيث تكون المواقع موزعة بشكل متوازن على الشعب.

- 2 ي تم الإحداث في نهاية فترة مجلس إدارة الغرفة القائمة ويتم تنظيم الانتخابات للفترة التالية في الغرفة القائمة

والمحدثة بشكل منفصل.

- 3 ت تم إعادة رسوم الانتساب التي دفعها منتسبو الغرفة الحلية من أعضاء الغرفة المحدثة للسنة السابقة

للإحداث ناقص 10 %منها.

- 4 ت تم إعادة المساهمات التي قدمها أصحاب المواقع للغرفة التي كانوا منضمين إليها بهدف التأسيس وشراء

المقر، وفي حال عدم قدرة الغرفة الأساسية على إعادة المساهمات دفعة واحدة فيعتبر مجموع هذه

المساهمات ديناً على الغرفة يتوجب أداؤه للغرفة المحدثة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الغرفتين .

- المادة - 60

تحدد رسوم الانتساب ومقدار المساهمات أو التبرعات لتأمين المقرات ورسوم الاشتراك في النظام المالي

للغرفة والاتحاد وتعتبر الرسوم ديناً على الأعضاء في الغرفة أو الاتحاد يتوجب سدادها خلال شهر من تصدير

النظام المالي .

- المادة - 61

تقوم شعبة الأدلاء في غرفة السياحة بالتأمين الاجتماعي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين على الحوادث

والإصابات التي قد تلحق بالدليل أثناء قيامه بعمله بمرافقة المجموعات السياحية وذلك من ميزانية الغرفة .

- المادة - 62

أ - ي حدث في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات السجل السياحي ويعتبر هذا السجل أداة شهر للمواقع

السياحية المرخصة والذي يمكّن المهتمين بالسياحة من الحصول على المعلومات الوافية عن أية مؤسسة

سياحية عاملة ومرخصة في سورية، كما تعتبر مندرجاته نافذة في حق الغير.

ب - ت طبق كافة الأحكام المنصوص عنها في قانون التجارة المتعلقة بالسجل التجاري على السجل السياحي.

ج - ي حل السجل السياحي محل السجل التجاري في كل ما يتعلق بأعمال السياحة.

د - ي عتبر التسجيل في السجل السياحي شرطاً لممارسة العمل السياحي والحصول على الرخص المطلوبة

للمواقع السياحية .

- المادة - 63

تحدد المواقع الخاصة ببيع المنتجات السياحية وتعطى صفة السياحية بقرار من الوزير .

- المادة - 64

-21-

تعتبر في عداد شركات النقل السياحي البري شركات النقل السياحي الطرقي المرخصة سياحياً وكذلك

مؤسسات وشركات النقل بالخطوط الحديدية .

- المادة - 65

تعتبر عقود تأسيس المنشآت أو شركات القطاع العام أو المشترك المصدقة من المجلس الأعلى للسياحة

بمثابة تراخيص بالاستثمار .

- المادة - 66

تؤول إلى الغرف المحدثة جميع أملاك وأموال وحقوق الجمعيات والمنظمات القائمة التي أخذت الغرف

مهامها على أن تسأل عن التزاماتها المالية الأصولية بحدود ما آل إليها من صافي الأموال بعد التصفية .

- المادة - 67

تستمر كل من جمعيتي الأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والسفر بعملهما بتسيير أمور أعضائهما لحين

انتخاب مجالس إدارة الغرف .

- المادة - 68

يتم حل كل من جمعية مكاتب السياحة والسفر وجمعية الأدلاء السياحيين بعد تصفية حساباتهما وأملاكهما

وفق المادة / 66 /من هذه التعليمات، بقرار من وزير السياحة .

- المادة - 69

تراعى التعليمات أعلاه أثناء دراسة النظام الداخلي للغرف والاتحاد .

- المادة - 70

تبلَّغ هذه التعليمات من يلزم لتنفيذها .

وزير السياحة

الدكتور سعد الله آغه القلعة__



