الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة

قرار المجلس األعلى للسياحة
رقم 186

تاريخ 1985 / 7 / 31
والتعليمات التنفيذية رقم  /8/لعام  1986وتعديالتها
بخصوص اإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة
في قطاع السياحة

الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة

قـرار رقـم / 186 /
رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى للسياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  /41/لسنة 1972
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /7/لعام 1984

وعلى قرار المجلس األعلى للسياحة المتخذ في الجلسة رقم  92تاريخ 1985/7/31
يقرر ما يلي :
االستثمار في قطاع السياحة
المادة األولى :

يعتبر استثما اًر في قطاع السياحة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار :

آ ـ إنشاء وتوسيع وتحديث وتأثيث وادارة واستثمار منشآت المبيت السياحية والمنشآت الفندقية و إنشاءات التخييم
الثابتة والشقق المجهزة والمخصصة لالستعمال السياحي وأيضاً المطاعم والمالهي وحمامات المياه المعدنية التي يصدر
قرار من وزير السياحة باعتبارها سياحية .

ب ـ إصالح وترميم وتحويل مساكن ومباني أثرية يجب المحافظة عليها لتكون منشآت مبيـت سـياحية أو وحـدات فندقيـة
أو مطاعم أو مالهي وبما ال يتعارض مع قانون اآلثار .
ج ـ ـ شـراء المنشـآت ب ايــة اسـتعمالها مـن قبــل الجهـة الشــارية أل ـراض االسـتثمار الســياحي سـواء كانــت منجـزة أو نصـ

منجزة أو مستعملة .

المستفيدون من أحكام هذا القرار
المادة الثانية :

يستفيد من أحكام هذا القرار الجهات االستثمارية التالية التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيه:

آ ـ المؤسســات الفندقيــة ومنشــآت المبيــت الســياحية والمنشــآت الســياحية األخــرا التــي تقيمهــا و ازرة الســياحة وتســتثمرها

لحسابها .
ب ـ المنشـآت السـياحية علـى اخـتال

أنواعهـا سـواء كـان المـالكون أو المسـتثمرون لهـا أشخاصـاً طبيعيـين أو اعتبـاريين

مقيمين أو ير مقيمين  ،عربا سوريين أو عرب أو أجانب .

اإلعفاءات الضريبية والتسهيالت الممنوحة للمنشآت السياحية
المادة الثالثة :

يمــنم مــالكو ومســتثمرو الفنــادق ومنشــآت المبيــت الســياحية مــن المســتوا الــدولي والدرجــة الممتــازة والمطــاعم والمالهــي
والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشآت اإلعفاءات الضريبية والتسهيالت التالية :
آـ اإلعفاء مـن جميـع الضـرائب والرسـوم الماليـة والبلديـة مهمـا كـان نوعهـا وطبيعتهـا والمتوجبـة علـى تـرخي

واشـادة هـذه

المنشآت .

ب -الس ــماح باس ــتيراد مـ ـواد البن ــاء واألدوات والتجهي ــزات وس ــيارات العم ــل واألث ــاث ال ــالزم إلنش ــاء وتجهي ــز وتأثي ــث ه ــذه

المنشآت بالمستوا المطلوب معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهمـا كـان نوعهـا وطبيعتهـا علـى أن ال
تتجاوز إجمالي هذه المستوردات عن خمسين بالمائة (  ) % 50من إجمالي التكالي

االستثمارية التقديرية .

ج ـ السماح باستيراد ما يلـزم لتجديـد أدوات وأثـاث وتجهيـزات هـذه المنشـآت ب يـة محافظتهـا علـى المسـتوا المصـنفة فيـه

بناء على موافقة و ازرة السياحة ودون أن تستفيد هـذه المسـتوردات مـن اإلعفـاءات المنصـو

عليهـا بـالفقرة /ب /مـن هـذه

المادة على أن ال يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن ثالثة بالمئة (  )%3من رقـم األعمـال المتحقـق
للسنة السابقة .

د ـ يمنم مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية المشـمولة بأحكـام هـذه المـادة والمطـاعم والمالهـي والخـدمات

الســياحية المكملــة والمســتثمرة ضــمن هــذه المنشــآت المرخصــة اإلعفــاء مــن جميــع الض ـرائب والرســوم الماليــة واضــافاتها
ومتمماتهــا مهمــا كــان نوعهــا وطبيعتهــا والمتوجبــة علــى هــذه الفنــادق والمنشــآت الســياحية أثنــاء اســتثمارها وذلـ لمــدة ســبع
سنوات اعتبا اًر من تاريخ بدء استثمارها .
المادة الرابعة :

يمــنم مــالكو ومســتثمرو الفنــادق ومنشــآت المبيــت مــن الــدرجتين األولــى والثانيــة والمطــاعم والمالهــي والخــدمات الســياحية
المكملة من هذه الدرجات والتي تستثمر ضمن الفنادق والمنشآت اإلعفاءات الضريبية والتسهيالت التالية :
آـ اإلعفاء مـن جميـع الضـرائب والرسـوم الماليـة والبلديـة مهمـا كـان نوعهـا وطبيعتهـا والمتوجبـة علـى تـرخي

المنشآت .

واشـادة هـذه

ب ـ الســماح باســتيراد مـواد البنــاء واألدوات والتجهيـزات وســيارات العمــل الالزمــة للتشـ يل واألثــاث الــالزم إلنشــاء وتجهيــز

وتأثيث هذه المنشآت بالمستوا المطلوب معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كـان نوعهـا وطبيعتهـا
ش ـريطة عــدم وجــود مــا يماثلهــا فــي اإلنتــاج المحلــي جــودة بتقــدير و ازرة الســياحة علــى أن ال يتجــاوز إجمــالي المســتوردات

ثالثون بالمائة ( ) %30من إجمالي التكالي

االستثمارية التقديرية.

ج ـ السماح باستيراد ما يلزم لتجديد أثاث وتجهيزات هذه المنشآت ب ية محافظتها علـى المسـتوا المصـنفة فيـه بنـاء علـى
موافقــة و ازرة الســياحة ودون أن تســتفيد هــذه المســتوردات مــن اإلعفــاءات المنصــو

عليهــا فــي الفق ـرة (ب) علــى أن ال

يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة ثالثة بالمائة (  ) % 3من رقم األعمال المتحقق للسنة السابقة .

د – يم ــنم م ــالكو ومس ــتثمرو الفن ــادق ومنش ــآت المبيـ ـت الس ــياحية المش ــمولة بأحك ــام ه ــذه الم ــادة والمط ــاعم والماله ــي

والخــدمات الســياحية المكملــة والمســتثمرة ضــمن هــذه المنشــآت المرخصــة اإلعفــاء مــن جميــع الض ـرائب والرســوم الماليــة
واضــافاتها ومتمماتهــا مهمــا كــان نوعهــا وطبيعتهــا والمتوجبــة علــى هــذه الفنــادق والمنشــآت الســياحية أثنــاء اســتثمارها وذلـ
لمدة سبع سنوات اعتبا اًر من تاريخ بدء استثمارها .
المادة الخامسة :

آ ـ يعفــى مــن ض ـريبة الــدخل علــى األربــاح نســبة خمســين بالمئــة (  ) % 50مــن األربــاح الســنوية الصــافية الخاضــعة

للضريبة والناشئة عن استثمار المنشآت السياحية المعددة في هذا القرار

ب ـ تطبق أحكام الفقرة السابقة على مستثمري المنشآت السياحية بدءاً من تكلي

عام 1986

المادة السادسة :

أحـكـام أخـرى

ـتثناء مـن
آـ يتم االستيراد المنوه عنه في المادتين الثالثة والرابعة بشكل مباشر وفق القوانين واألنظمة السارية المفعول واس ً
أنظمة منع وحصر وتقييد االستي ارد بعد موافقة و ازرة السياحة
ب ـ تستعمل المواد المستوردة حص اًر لصالم المشروع الذي استوردت من أجله  ،وتطبق على المخـالفين أحكـام القـوانين

واألنظمة النافذة .
المادة السابعة :

آ ـ يســمم بفــتم حســاب بــالقطع األجنبــي لكــل منشــأة مــن المنشــآت المشــمولة بأحكــام هــذا القـرار لــدا المصــر التجــاري

السوري بحيث يسجل في الجانب الدائن منه جميع األموال الواردة من الخارج من مستثمرين عرب أو أجانـب والتـي تمثـل
مساهمتهم في رأس مال المنشأة  ،ويسجل في الجانب المدين منـه جميـع األمـوال المسـتخدمة لتمويـل االسـتيراد مـن المـواد
والتجهيزات واألدوات واألثاث الالزم إلقامة كل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار .

ب ـ مــع م ارعــاة مـا ورد فــي المــادتين الثالثـة والرابعــة مــن هــذا القـرار يســمم بتمويــل عمليـات االســتيراد الخاصــة بالمنشــآت

المشمولة بأحكام هذا القرار من تجهيزات وأدوات وأثاث ومواد الزمة الستثمار المنشـأة وتشـ يلها بحـدود خمسـين بالمائـة (
 ) % 50من القطع األجنبي المبدل لـدا المصـر التجـاري السـوري والنـاتع عـن عمليـات تشـ يل كـل منشـأة ويفـتم لهـذا
ال رض لدا المصر المذكور سجل خا

لكل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار .

ج ـ تس ــتثنى عملي ــات االس ــتيراد الخاص ــة بالمنش ــآت المش ــمولة بأحك ــام ه ــذا القـ ـرار م ــن ش ــرط ال ــدور عن ــد ف ــتم االعتم ــاد

المستندي .

د ـ يجــرا تســديد النفقــات بــالقطع األجنبــي العائــدة للمنشــآت الســياحية المشــمولة بأحكــام هــذا الق ـرار مــن حصــيلة القطــع
األجنبي المتجمعة في حساباتها لدا المصار من إسهامات رأس مال وايرادات التش يل
المادة الثامنة :

يمكــن أن تســتفيد مشــاريع المجمعــات الســياحية المتكاملــة بكامــل أجزائهــا مــن اإلعفــاءات الض ـريبية والم ازيــا والتســهيالت

الممنوحـة بموجــب أحكــام هـذا القـرار شـريطة أن ال تقـل نســبة تكــالي

منشـآت اإلقامــة مــن الـدرجات المحــددة فــي المــادتين

الثالثة والرابعة من هـذا القـرار عـن سـبعين بالمئـة ( ) % 70مـن إجمـالي التكـالي

وحسب تصنيفه

االسـتثمارية التقديريـة لمشـروع المجمـع

المادة التاسعة :

للمجلس األعلى للسياحة بناء على اقتراح و ازرة السـياحة مـنم إعفـاءات ضـريبية وميـزات وتسـهيالت إضـافية ل عفـاءات

الضريبية وللميزات والتسهيالت الممنوحة بموجب أحكام هـذا القـرار والمرسـوم التشـريعي رقـم( )46لعـام  1966وتعديالتـه
والمرســوم التش ـريعي رقـ ــم ( )348لعــام  1969وذل ـ لمشــاريع الخطــة الوطنيــة للســياحة وللمشــاريع التــي يــرا إعطاءهــا
الصفة السياحية

المادة العاشرة  :يصدر وزير السياحة التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة الحادية عشر :

يل ى قرار المجلس األعلى للسياحة رقم( )180تاريخ  1984 /12/ 17ويحل هذا القرار محله .
المادة الثانية عشر :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره عن المجلس .
دمشق في  1405 / 11 / 14هـ الموافق  1985 / 7 / 31م
رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى للسياحة
الدكتور عبد الرؤوف الكسم

التعليمات رقـم ( ) 8

التعليمات التنفيذية لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى للسياحة
رقم (  ) 186تاريخ . 1985/ 7 /31

وزير السياحة

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم ( )41لعام . 1972
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم(  )46لعام  1966المعدل بالقانون رقم( )36لعام . 1972
وعلــى الق ـرار رقــم(  )186تــاريخ  1985 / 7 /31الصــادر عــن الســيد رئــيس مجلــس الــوزراءس رئــيس المجلــس األعلــى

للسياحة ال سيما المادة العاشرة منه .

وعلى القرار رقم  224تاريخ  1985/4/22المتضمن تشكيل اللجنة المكلفة بوضـع التعليمـات التنفيذيـة الماليـة والتجـارة

الخارجية والمصرفية للقرار رقم( )186المذكور أعاله
وعلى محضر اجتماع اللجنة المؤرخ في . 1986/ 2/ 5
يقر التعليمات التالية :
الفصل األول
المادة األولى :

تعاريف

يقصد في مجال تطبيق أحكام المادة األولى من الـقـرار رقـم( ) 186تـاريـخ  1985/ 7 /31المدلوالت التالية :

أ ـ الفندق :

هو منشأة سياحية مجهزة بوسائل الراحة ومخصصة للمبيت والخـدمات السـياحية األخـرا تبعـاً لتصـني

عدداً من ال ر ال يقل عددها عن حد أدنى حسب تصني

المنشـأة  ،تضـم

المنشأة وموقعها تحدده األنظمـة المعتمـدة مـن و ازرة السـياحة

 ،كما يجب أن يكون الفندق مجه اًز بالتجهيزات والمفروشات التي تحددها األنظمة المذكورة  ،وتعتبـر مـن عناصـر الفنـدق
إضـافة إلــى الخــدمات ونشــاطات الن ـزالء والــرواد  ،النشــاطات الترفيهيــة والثقافيــة والتجاريــة التــي تشــكل جــزءاً منــه وتســتثمر
ضمنه وكذل أجنحة المبيت المنفصلة ( بن الو ) والمشادة ضمن حدوده .
ب ـ فندق اإلقامة :

هـو منشــآه سـياحية مجهـزة بوســائل ال ارحـة مخصصــة للمبيـت وللخــدمات الســياحية األخـرا تبعـاً لتصـني

المنشــأة  ،تضــم

عدداً من الشقق المفروشة المستقلة المعدة للتأجير المؤقت  ،وذل وفق األنظمة المعتمدة من و ازرة السياحة

وتعتبر من عناصر فندق اإلقامة النشاطات الترفيهية والثقافية والتجارية التي تشكل جزءاً منه وتستمر ضمنه .

ج ـ الدار المفروشة :

هــي منشــأة ســياحية وفــق تعريـ

الفنــدق الـوارد فــي الفقـرة ( آ ) أعــاله ويقــل عــدد ال ــر فيـ ــها عــن (  ) 10عشـرة ــر

وتتوفر فيها الشروط وفق األنظمة المعتمدة من و ازرة السياحة .
د ـ الشقق المجهزة لالستعمال السياحي :

هــي دارة ســياحية مســتقلة متمي ـزة باألناقــة والرفاهيــة الكاملــة ومجه ـزة بــأتم المعــدات الفندقيــة الحديثــة بصــورة تتناســب مــع

اتسا عها  ،وتؤمن فيها خدمات المبيـت وفـق النظـام الفنـدقي ويمكـن أن تلبـي خـدمات اإلطعـام والشـراب  ،ويشـترط أال يقـل
عدد رفها عن خمس ر .

هـ ـ ـ الشــالي: :هــي مســكن فــردي تســتعمل كمنشــأة مبيــت ســياحية وتشــمل ــر للمنامــة والجلــوس واالســتقبال والخــدمات

الصحية وفق األنظمة المعتمدة من و ازرة السياحة .
وـ الموتيل :

هــو منشــأة مبيــت تقــع علــى الطــرق الدوليــة أو فــي المنــاطق الســياحية  ،تقــدم مختل ـ

الخــدمات الضــرورية لن ـزالء قــدموا

بسياراتهم ( راحة ـ إيواء ـ طعام ).
ويمكن أن يقدم خدمة للسيارات  ،ويتأل
زـ البنغالو :

هــو مبنــى منفصــل مخص ـ

وزرة السياحة .
من ر منفصلة أو متصلة وفق المواصفات التي تعتمدها ا

للمبيــت يبنــى ضــمن حــدود مجمــع أو مركــز ســياحي ويتبــع لــه مــن حيــث اإلش ـ ار

واإلدارة

والخــدمات ويضــم واحــدة أو أكثــر مــن وحــدات المبيــت المســتقلة تتــوفر فيهــا الشــروط والمواصــفات التــي تحــددها األنظمــة

المعتمدة من و ازرة السياحة .
ح ـ المخيم :

هــو منشــأة مبيــت ســياحية مشــادة علــى قطعــة أرض ومجه ـزة إلقامــة وحــدات مبيــت ( خــيم أو كرافانــات ) وتحتــوي علــى

خدمات مشتركة ( أدواش ـ مطـابخ ـ مسـتودع ـ دورات ميـاه  -أمـاكن لل سـيل ) لكـل مجموعـة مـن وحـدات المبيـت ويمكـن
أن تتوفر فيها بعض الخدمات الترفيهية مثـل ( ملعـب تـنس ـ مسـبم ـ حديقـة أطفـال  ..الـخ ) وفـق األنظمـة التـي تعتمـدها
و ازرة السياحة .
ط ـ حمام المياه المعدنية :

هــو المركــز الســياحي المشــاد قــرب مصــادر الميــاه المعدنيــة والمخص ـ

الســتقبال الــزوار ب ايــة االســتجمام واالستشــفاء

واالستفادة من الخدمات المقدمة ضمن نطاق السياحة العالجية وفق األنظمة المعتمدة من و ازرة السياحة .
ي ـ المطعم :

منشأة سياحية معدة لتقديم الطعام والشـراب وتناولهـا فـي نفـس المنشـأة  ،وتعتبـر فـي عـداد المطـاعم النـوادي أو المنتـديات

العامة التي تقدم لروادها الطعام والشراب التي تقام فيها المـآدب والحفـالت كفعاليـة رئيسـية إضـافة إلـى مـا قـد تمارسـه مـن
أنشطة أخرا  ،وفق األنظمة النافذة .

ـ الملهى :

هــو النــادي الليلــي الــذي تقــدم فيــه األطعمــة والمشــروبات وتقــدم فيــه العــروض الفنيــة ويتمتــع بمواصــفات المطــاعم  ،وفــق
األنظمة المعتمدة من و ازرة السياحة .
ل ـ االستراحة :

هي منشأة سياحية قريبة من الطرق العامة وتشمل على الخدمات التالية :
( وحدات مبيت ـ خدمات الصيانة ـ تصليم سيارات ـ محطة وقود ـ مطعـم ـ مشـرب) ويمكـن أن تحتـوي علـى م اركـز للبيـع

 ،وفق األنظمة التي تعتمدها و ازرة السياحة.
م ـ المبنى األثري :

هو المبنى أو المسكن األثري الذي يتم إصالحه وترميمه وتحويله إلى منشأة مبيت سـياحية أو وحـدة فندقيـة أو مطعـم أو

نادي ليلي وبما ال يتعارض مع قانون اآلثار .
ن ـ المجمع السياحي :

وحدة سياحية متكاملة على قطعة أرض تشمل عدداً من المنشـآت المعـددة فـي الفقـرات أعـاله والمنشـآت األخـرا المتممـة

التي توافق عليها و ازرة السياحة  ،وال يقل عدد األسرة لمنشآت المبيت في ــها عن (  ) 300ثالثمائة سرير .

الفصل الثاني

المنشآت المستفيدة من أحكام القرار رقم ( )186لعام 1985
ـ المادة الثانية :

تستفيد من أحكام القرار رقم (  )186لعام  1985الجهات االستثمارية التالية التي تتوفر فيها الشروط الواردة فيه وهي :
آ ـ المؤسس ــات الفندقي ــة ومنش ــآت المبي ــت الس ــياحية والمنش ــآت الس ــياحية األخ ــرا الت ــي تقيمه ــا و ازرة الس ــياحة وتس ــتثمرها

لحسابها .

ب ـ المنشــآت الســياحية علــى اخــتال

أنواعهــا سـواء كــان المــالكون أو المســتثمرون لهــا أشخاصـاً طبيعيــين أو اعتبــاريين

مقيمين أو ير مقيمين  ،عرباً سوريين  ،أو عرب أو أجانب  ،والذين يستثمرون إحدا المنشآت التالية :

 )1الفنادق من المستوا الدولي والدرجات الممتازة و األولى والثانية وفق المواصفات المعتمدة من و ازرة السياحة .
 )2فنادق اإلقامة من الدرجات الممتازة واألولى والثانية وفق المواصفات التي تحددها و ازرة السياحة

 )3الدور المفروشة من الدرجات الممتازة واألولى والثانيـة وفق المواصفات التي تحددها و ازرة السياحة .

 )4الشقق المجهزة لالستعمال السياحي المعرفـة فـي (د) مـن المـادة األولـى أعـاله والخاضـعة ألحكـام المرسـوم التشـريعي

رقم ( )198لعام  1961وفق المواصفات التي تحددها و ازرة السياحة .

تجمع الشاليهات من الدرجات الممتازة واألولى والثانية والذي يحتوي على

)5

( )10عش ـرة شــاليهات أو ( )40أربعــين س ـرير كحــد أدن ـى والــذي يخضــع إلدارة موحــدة و يــر قابلــة للتجزئــة أو اإلف ـراز

ويحتوي على خدمات متممة ( مطعم ـ ملعب ـ مسبم ـ خدمات شاطئ  ..الخ ) .
 )6الموتيالت التي تحتوي على ( )10عشرة ر أو ( )20عشرين سرير كحـد أدنـى  ،مـن الـدرجات الممتـازة واألولـى

والثانية وفق المواصفات التي تحددها و ازرة السياحة .

 )7المخيمات التي تحتوي على ( )50خمسين وحدة مبيت كحد أدنى .
 )8المراكز السياحية المشادة قرب حمامات المياه المعدنية .
 )9المباني األثرية التي توظ

)10

سياحياً وفق ما ورد في الفقرة (م) من المادة األولى أعاله .

المطاعم من المستوا الدولي والدرجات الممتازة واألولى والثانية .

 )11المالهــي ( الن ـوادي الليليــة ) المعرفــة فــي الفق ـرة ( ) مــن المــادة األولــى أعــاله والمصــنفة فــي المســتوا الــدولي أو

الدرجات الممتازة واألولى والثانية

 )12االستراحات السياحية المعرفة في الفقرة (ل) من المادة األولى أعاله والمصنفة بالدرجات الممتازة واألولى والثانية

.

الفصل الثالث

أحكام االستيراد

أوالً  :المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها للفنادق ومنشآت المبيت بعد الحصول على التأهيل الفني األولي

ـ المادة الثالثة :

( عدلت هذه المادة استناداً للتعليمات رقم  / 13 /تاريخ . ) 1988/ 5 /23

آ ـ يس ــمم باس ــتيراد مـ ـواد البن ــاء واألدوات والتجهيـ ـزات واألث ــاث الــالزم إلنش ــاء وتجهي ــز وتأثي ــث ه ــذه المنش ــآت بالمس ــتوا
المطل ــوب  ،عل ــى أن ال يتج ــاوز إجم ــالي قيم ــة ه ــذه المس ــتوردات ع ــن ( )%50خمس ــين بالمائ ــة م ــن إجم ــالي التك ــالي
االســتثمارية التقديريــة للمنشــآت الســياحية مــن المســتوا الــدولي والدرجــة الممتــازة و ( )%30ثالثــين بالمائــة مــن إجمــالي
التكا لي االستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من الدرجتين األولى والثانية مع اشتراط عدم وجود مـا يماثلهـا جـودة فـي
اإلنتاج المحلي بتقدير و ازرة السياحة لمنِشآت الدرجتين األولى والثانية .
ب ـ يســمم باســتيراد مـواد التشـ يل والمـواد ال ذائيــة والمشــروبات قبــل البــدء باالســتثمار لت طيــة حاجــة هــذه المنشــآت لمــدة
ثالثــة األشــهر األولــى مــن بــدء االســتثمار ش ـريطة أن ال تتجــاوز قيمتهــا عــن نســبة  %10مــن مجمــوع قيمــة المســتوردات
الواردة في الفقرة (آ) أعاله .

ج ـ يــتم تمويــل المســتوردات ال ـواردة فــي الفق ـرتين أعــاله ممــا هــو متــاح للمنشــأة مــن القطــع األجنبــي س ـواء كــان بموجــب

اعتمـادات مســتنديه تفــتم مــن حسـاباتها المفتوحــة لــدا المصــر التجــاري السـوري أو بتســهيالت ائتمانيــة أو مــن القــروض
الخارجية .
ـ المادة الرابعة :

االستثمارية التقديرية بما يلي :

تحدد بنود التكالي

أ ـ األرض :
1ــ إذا كانــت لمالـ المشــروع فتؤخــذ ضــمن التكــالي
بالمائة من القيمة الكلية التقديرية لتكالي

االســتثمارية التقديريــة للمشــروع وبمــا ال يتجــاوز ( )%20عش ـرين

المشروع .

 2ـ إذا كانـت األرض مـؤجرة لمسـتثمر أو لشـري إمـا بييجـار سـنوي أو بنسـبة محـددة مـن األربـاح فـال تـدخل قيمــة األرض

في حساب التكالي

التقديرية للمشروع .

ب ـ البناء والديكور .
ج ـ التجهيزات .

د ـ األثاث والمفروشات .

هـ ـ سيارات العمل .
و ـ مستلزمات التش يل .
ويلتزم المال أو المستثمر بالخطة والمواعيد المقدمة من قبله حين الترخي
ـ المادة الخامسة :

.

إن نســبة ( )%50الخمســين بالمائــة المطلوبــة لفنــادق ومنشــآت المبيــت مــن المســتوا الــدولي والدرجــة الممتــازة  ،وكــذل
نســبة ( ) %30ثالثــين بالمائــة المطلوبــة لفنــادق ومنشــآت المبيــت مــن الــدرجتين األولــى والثانيــة  ،تعتبــر متكاملــة فيمــا بــين
بنود بعضها البعض  ،بحيث يحق للمال أو المستثمر أن يستورد ما يحتاجه من مواد وتجهيـزات ضـمن النسـب المـذكورة
آنفاً .

ثانياً :المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها للمطاعم والمالهي
( النوادي الليلية ) وحمامات المياه المعدنية

ـ المادة السادسة :

بعد الحصول على التأهيل الفني األولي .

يسمم باستيراد مواد البناء واألدوات والتجهيزات واألثاث الالزم إلنشاء وتجهيـز وتأثيـث هـذه المنشـآت بالمسـتوا المطلـوب

عل ــى أن ال يتج ــاوز إجم ــالي قيم ــة ه ــذه المس ــتوردات ع ــن ( )%50خمس ــين بالمائ ــة م ــن إجم ــالي التك ــالي

االس ــتثمارية

التقديري ــة للمنش ــآت الس ــياحية م ــن المس ــتوا ال ــدولي والدرج ــة الممت ــازة و ( )%30ثالث ــين بالمائ ــة م ــن إجم ــالي التك ــالي

االستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من الدرجتين األولـى والثانيـة مـع اشـتراط عـدم وجـود مـا يماثلهـا جـودة فـي اإلنتـاج
المحلي بتقدير و ازرة السياحة لمنشآت الدرجتين األولى والثانية  ،كمـا يتوجـب علـى هـذه المنشـآت تسـديد الرسـوم الجمركيـة
والضرائب المالية واضافاتها المتوجبة على االستيراد بما في ذل رسوم الترخي

باالستيراد .

ـ المادة السابعة :

يســمم باســتيراد ســيارة عمــل ( ســيارة شــاحنة ) يــر معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة والضـرائب الماليــة األخــرا بمــا فــي ذلـ

رسوم الترخي

باالستيراد .

ـ المادة الثامنة :

يســمم باســتيراد الم ـواد واألدوات والتجهي ـزات واألثــاث الــالزم لتجديــد المنشــآت المــذكورة أعــاله للمحافظــة علــى المســتوا
المصنفة به بناء على موافقة و ازرة السياحة شريطة قيامها بسـداد الرسـوم الجمركيـة والضـرائب الماليـة واضـافاتها المتوجبـة
باالسـتيراد وعلـى أن ال يتجـاوز إجمـالي قيمـة هـذه المسـتوردات فـي كـل سـنة

علـى االسـتيراد بمـا فـي ذلـ رسـوم التـرخي

عن ( )%3ثالثة بالمائة من رقم األعمال المتحقق للسنة السابقة .

كل ذل مع مراعاة أحكام المواد  11و  12و  13و  14و  15و  16و  17من هذه التعليمات
ثالثاً  :السيارات المسموح باستيرادها للفنادق ومنشآت المبيت
ـ المادة التاسعة :

بعد الحصول على التأهيل الفني األولي

آ ـ يسمم باستيراد سيارة شاحنة ص يرة ( م لقة أو مكشوفة ) أو أكثر وذل حسب حجم المنشأة وفق ما يلي

1ـ سيارة شاحنة واحدة لمنشآت المبيت التي ال يزيد عدد األسرة فيها عن ( )150مائة وخمسين سرير .
2ـ سيارة شاحنة عدد ( )2اثنتان لمنشآت المبيت التي يزيد عدد األسرة فيها عن ( )150مائة وخمسين سرير .
ب ـ يسمم باستيراد سـيارة نقـل ركـاب ( بـا

أو ميكروبـا

) واحـدة للفنـادق التـي ال تقـل عـدد األسـرة فيهـا عـن ()80

ثمانين سري اًر لمنشآت المبيت في المدن وعن ( )50خمسين سرير للمنشآت الواقعة خارج حدود المدينة .
ويمكن السماح باستيراد سـيارة نقـل ركـاب ( بـا

أو ميكـرو بـا

) ثانيـة للمنشـآت الواقعـة خـارج حـدود المـدن إذا زادت

عدد أسرتها عن (  ) 100مائة سرير .
ج – يسمم باستيراد السيارات الشاحنة وسيارات نقل الركاب ( با

أو ميكروبا

) الالزمة للمجمعات السياحية والتـي

تحددها األنظمة المعتمدة من و ازرة السياحة .

د ـ تــتم الموافقــة علــى اســتيراد الســيارات المــذكورة أعــاله بعــد التأهيــل الفنــي األولـي وال تســتورد إال بعــد التصــني

األولـي

للمنشأة ووضعها باالستثمار .
ـ المادة العاشرة :

يشترط في السيارة الشاحنة ما يلي :

آ) أن يكون صندوق الحمولة فيها معداً لنـوع العمـل الـذي ستخصـ

وأساسي .

لـه  ،علـى أن يكـون الصـندوق مكشـوفاً بشـكل عـام

ويمكـن أن يكــون صــندوق الحمولـة م لقـاً بشــكل اســتثنائي للسـيارات المعــدة لخــدمات النقــل العائـدة للمنشــآت الســياحية مــن

أجل نقل المواد التموينية  ،التي قد تتعرض للتل

عندما يكون صندوق الحمولة مكشوفاً .

ب) عندما يكون صندوق الحمولة في هذه السيارة م لقاً يجب أن يتوفر فيها الشروط التالية :

 1ـ أن تكون ير شبيهة بالسيارة السياحية .

 2ـ أن يوجد حاجز كامل فيها بين صندوق الحمولة و جسم رفة السائق .
 3ـ أ اليتجــاوز وزنهــا القــائم ( )3500ثالثــة آال
تاريخ .) 1979/ 5/ 5

وخمســمائة كيلــو ـرام طبق ـاً لتعمــيم و ازرة النقــل رقــم ( 56/4298

ج ) أن تقتصــر منطقــة عملهــا وتجوالهــا علــى المحافظــة التــي تقــع فيهــا المنشــأة ويمكــن إضــافة محافظــات أخــرا توافــق
عليها و ازرة السياحة .

د ) أن يكتب على جانبي السيارة وبشكل واضم ومقروء  :فئة السيارة ـ مصدر موافقتها ـ منطقة عملها وتجوالها .

هـ) أن يجرا النقل فيها حص اًر س لصالم المنشأة التابعة لها .

رابعاً :المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها

ـ المادة الحادية عشرة :

)一

ألعمال التجديد للفنادق ومنشآت المبيت

يسمم باستيراد ما يلزم لتجديد أدوات وأثاث وتجهيزات هذه المنشآت ب ية محافظتهـا علـى المسـتوا المصـنفة فيـه

 ،بناء على موافقة و ازرة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والمالية ،
وعلى أال تتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن
( )% 3ثالث ة بالمائة من رقم األعمال ( إجمالي إيرادات المنشأة السياحية ) للسنة السابقة
ويجوز تدوير مخصصات االسـتبدال والتجديـد ويـتم تنظـيم عمليـة االسـتبدال والتجديـد وفـق برنـامع زمنـي متفـق عليـه مـع
و ازرة السياحة .

ب) يسمم باستيراد مستلزمات التش يل والمواد ال ذائية والمشروبات الالزمة لتش يل المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار

و ير المنتجة أو المتوفرة محلياً

(( وفــق القائمــة المبينــة أدنــاه )) وذل ـ بعــد موافقــة و ازرة الســياحة علــى كــل طلــب ودون أن تســتفيد هــذه المســتوردات مــن

اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والمالية .
قائمة بمستلزمات التشغيل والمواد الغذائية والمشروبات المسموح باستيرادها

1ـ مستلزمات التشغيل :


مواد خزفية بأنواعها ( صحون وفناجين وأباريق ) .



مواد زجاجية للخدمة ( كاسات ـ ممالم ـ أباريق ) .



أدوات مائدة ( شو ـ مالعق ـ سكاكين ـ فضيات ) .



أ طية طاوالت ومناش

لزوم المائدة ـ أ طية أسرة ووجوه وسائد (بياضات مختلفة )



ح ارمــات صــوفية وص ــيفية ـ مناشـ ـ

بالفنادق  ،مواد تنظي

حم ــام بقياس ــات مختلفــة ـ ورق تواليــت ـ مناديــل ورقي ــة س صــابون خ ــا

مختلفة .

 2ـ المواد الغذائية :

رز ـ سكر ـ شاي ـ بن ـ زيـت نبـاتي ـ سـمن ـ معكرونـة ـ سـباكيتي ـ زبـدة ـ حليـب مجفـ

معلبات ( خضار ـ خشا

ـ أجبـان مسـتوردة ـ زيـت زيتـون ـ

ـ مربيات ـ فطر ـ هليون ـ بالميتو ـ أرضي شوكي )  .نسـكافية ـ زيـت ذرة ـ مكسـرات بأنواعهـا ـ

شوربات مجففة ( بودرة ومكعبات ) ـ بوظة بودرة ـ صلصات بأنواعها ( جافة وسائلة ) توابل ـ بهارات ـ كاتشاب ـ خردل
أسما ( قريدس وأنواع ير متاحة محلياً ) ف ارريع ـ لحم بقر ـ جامبون (لحم خنزير ) .
 3ـ المشروبات :

نبيـذ بأنواعـه ـ ويســكي بأنواعـه ـ بيـرة ـ شـمبانيا ـ جـين ـ فودكـا ـ عــرق ـ تونيـ ـ كونيــا ـ ميـاه معدنيـة ـ معلبـات ـ عصــير

بأنواعه ـ مشروبات ازية .
ج) يتم تسديد قيمة هذه المسـتوردات الـواردة فـي الفقـرتين (آ) و(ب) أعـاله بموجـب اعتمـادات مسـتندية مـن حسـابات تلـ

المنشــآت المفتوحــة لــدا المصــر التجــاري الســوري بــالقطع األجنبــي المحــتفظ بــه بنســبة ( ) %50خمســون بالمائــة مــن
إيرادات استثمارها الناتجة عن عمليات تش يلها
( أضيفت هاتيـن الفقرتين ( ب ـ جـ ) استناداً للتعليمات رقـم  / 13/تـاريـخ . ) 1988 /5 /23
ـ المادة الثانية عشرة :

خامساً  :أحكام منح إجازات االستيراد

يتم منم إجازات االستيراد الالزمة من قبل دوائر التجارة الخارجية المختصة الستيراد المواد المبينة في الفصل الثالث من

هذه التعليمات لصالم المنشآت المعنية  ،استثناءاً من أحكام منع االستيراد وأحكام حصر وتقييـد االسـتيراد بيحـدا جهـات
القطاع العام ومن نظام االستيراد المباشر من بلد المنشأ ومن شرط الحصول على موافقة بعض الجهات العامة .
ـ المادة الثالثة عشرة :

ترفــق طلبــات االســتيراد المقدمــة إلــى دوائــر التجــارة الخارجيــة مــن قبــل المســتفيدين مــن أحكــام الق ـرار رقــم  /186/لعــام

 1985بموافقــات خطيــة صــادرة عــن وزيــر الســياحة  ،تتضــمن الموافقــة علــى اســتيراد الم ـواد والكميــات المحــددة بطلبــات
االستيراد وأن تل المواد الزمة إلنشاء وتجهيز وتأثيـث المنشـأة السـياحية المعنيـة  ،وأن المنشـأة السـياحية طالبـة االسـتيراد

مشمولة بأحكام القرار رقم  /186/لعام  1985وتثبت على موافقات و ازرة السياحة المرفقة بالطلـب بـأن قيمـة مسـتورداتها
هي في حدود النسب المحددة بالقرار المذكور
ـ المادة الرابعة عشرة :

يتوجب على مقدمي طلبـات اسـتيراد المـواد والتجهيـزات واألثـاث الـالزم لتجديـد المنشـأة للمحافظـة علـى المسـتوا المصـنفة

فيه  ،إرفاق ميزانية مصدقة عن السنة السابقة من الدوائر المالية المختصة توضم رقم األعمال المتحقق .
ـ المادة الخامسة عشرة :

ترفق طلبات االستيراد المقدمـة إلـى دوائـر التجـارة الخارجيـة مـن قبـل المسـتفيدين بأحكـام القـرار رقـم  /186/لعـام 1985
بموافقات خطية صادرة عن وزير السياحة تتضمن بأن استيراد المواد والتجهيزات واألثاث المبينة في الطلب الزمة لتجديد
واستمرار استثمار وتش يل المنشأة المعنيـة  ،ويبـين فيهـا رقـم األعمـال المتحقـق فـي السـنة السـابقة  ،وتثبـت علـى موافقـات

و ازرة السياحة المرفقة بالطلب والمقدمة لدوائر التجارة الخارجية بأن قيمة تل المسـتوردات هـي فـي حـدود النسـب المحـددة
بالقرار رقم  /186/لعام . 1985
ـ المادة السادسة عشرة :

يثبــت علــى إجــازات وموافقــات االســتيراد الممنوحــة أص ـوالً مــن قبــل دوائــر التجــارة الخارجيــة للمنشــآت الســياحية المعنيــة ،

شــرط تس ــديد القيمــة بموجــب اعتمــادات مســتندية ومــن حصــيلة حس ــابات تل ـ المنشــآت المفتوحــة بــالقطع األجنب ــي لــدا
المصر التجاري السوري ومستثناة من نظام الدور في فتم االعتمادات المستندية .
ـ المادة السابعة عشرة :

آ) يتم تأمين احتياجات المنشآت السياحية المشمولة بأحكـام القـرار رقـم /186 /لعـام  1985المقامـة فـي القطـر العربـي

الس ــوري م ــن قب ــل الس ــوريين المقيم ــين الس ــتيراد المـ ـواد والتجهيـ ـزات والس ــيارات واألث ــاث بموج ــب بـ ـوال

برس ــم التحص ــيل

بتسهيالت ائتمانية لمدة ال تقل عن  / 180/يوماً .
ب) تسلم بوال

الشحن الواردة عن طريق المصر التجاري السوري لقاء دفع سلفة قدرها ( )%50خمسون بالمائة من

معادل القيمة بالليرات السورية  ،وذل كسلفة لحين تصفية العملية أصوالً .

ج) تعاد السلفة المشار إليها في الفقرة السابقة أصوالً بعد انقضاء مدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمنشأة السياحية .
الفصل الرابع

ـ المادة الثامنة عشرة :

رقابة المواد المعفاة والتأكد من حسن استعمالها

يجب على المستفيدين من اإلعفاءات والتسهيالت المبينة في القرار  186لعام  1985التقيد بما يلي:

آ ) مس الدفاتر التجارية النظامية .
ب) مسـ ـ دف ــاتر وس ــجالت نظامي ــة تعتم ــد م ــن قب ــل و ازرة الس ــياحة لتس ــجيل األث ــاث والتجهيـ ـزات الثابت ــة المس ــتفيدة م ــن

اإلعفاءات والتسهيالت وتنظيم استعمالها .

ج) المحافظة على مستوا الدرجة التي صنفت المنشأة فيها عند منم اإلعفاء وتأدية ال رض الذي أنشئت من أجله .
د) االستمرار في االستثمار لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة اعتبا اًر من بدء االستثمار وبصورة مباشـرة أو يـر مباشـرة

أي اعتبا اًر من تاريخ صدور قرار التصني
ـ المادة التاسعة عشرة :

األولي أو بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ التأهيل الفني أيهما أقرب .

تتولى الجهات المختصة لدا الدوائر الجمركيـة والماليـة والبلديـة مسـ القيـود الالزمـة للضـرائب والرسـوم التـي تـم اإلعفـاء

منها للمطالبة بها عند االقتضاء .
ـ المادة العشرون :

على المستفيدين من اإلعفـاءات والتسـهيالت المبينـة فـي القـرار رقـم  186لعـام  1985تقـديم تعهـد وفـق النمـوذج المرفـق
رقم ( )1إلى و ازرة السياحة يتعهدون فيه بشكل خا
آ) مسـ الـدفاتر والسـجالت المنصـو

رقم (. )2

باآلتي :

عنهـا فـي الفقـرتين آ ـ ب مـن المـادة الثامنـة عشـرة أعـاله ووفـق النمـوذج الم ارفــق

ب) تقـديم جميــع الســجالت و يرهــا مــن المســتندات التــي تــم بموجبهــا اســتيراد تجهيـزات الفنــدق أو المنشــأة لــدا طلبهــا مــن
إدارة الجمار .
ـ المادة الحادية والعشرون :

وفي مجال مراقبة صـحة اسـتعمال المـواد المدخلـة معفـاة مـن الرسـوم  ،أوجبـت األنظمـة الجمركيـة علـى األمانـة الجمركيـة

المختصة مراعاة ما يلي :
آ) فــتم س ــجل خ ــا

استعمالها .

تس ــجل في ــه المـ ـواد المس ــتوردة باإلعف ــاء تفصــيالً م ــع إيض ــاح مق ــدار الرس ــوم المعف ــاة وبي ــان أمكن ــة

ب) حفظ نسخ عن بيانات كل منشأة في مصن

خا

وبشكل متسلسل .

ج) مراقبة صحة قيـام المسـتفيد مـن اإلعفـاء بمسـ السـجالت التجاريـة المطلوبـة المحــددة فـي الفقـرتين أ ـ ب مـن المـادة
الثامنة عشرة أعاله .

د) مطابق ــة الس ــجل المفت ــوح ف ــي األمان ــة الجمركي ــة م ــع الس ــجالت المفتوح ــة م ــن قب ــل الجهـ ـة المس ــتفيدة م ــن اإلعف ــاءات

والتسهيالت وذل من قبل رئيس الكش

الجمركي والكشا

هـ) إ ن عدم تطبيق الفقرتين (ج ـ د ) من المادة الثامنة عشرة  ،الواردة أعاله  ،يوجب الرجوع على المالكين والمسـتثمرين
بالتكافل والتضامن بمبالغ اإلعفاءات والتسهيالت التي سبق أن حصلت عليها تل المنشآت والمشاريع السياحية .
الفصل الخامس
ـ المادة الثانية والعشرون :

اإلعفاءات الضريبية

تقسم اإلعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والميزات الممنوحة للمنشآت السياحية وفقاً لما يلي :

آ ـ اإلعفــاءات الممنوحــة للفنــادق ومنشــآت المبيــت الســياحية مــن المســتوا الــدولي والدرجــة الممتــازة والمطــاعم والمالهــي

والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشآت :

1ـ اإلعفاء من جميع الضرائب والرسـوم الماليـة والبلديـة مهمـا كـان نوعهـا وطبيعتهـا والمتوجبـة علـى تـرخي

واشـادة هـذه

المنشـآت شـريطة حصـول المنشـأة علـى التأهيـل الفنـي األولـي مـن و ازرة السـياحة بيحـدا المسـتويات أو الـدرجات المـذكورة
أعاله ويستثنى من ذل :
آـ ضريبة رسم الطابع والضرائب األخرا المتوجبة على عقود التمويل .

 2ـ ـ اإلعفــاء مــن جميــع الض ـرائب والرســوم الجمركيــة والماليــة مهمــا كــان نوعهــا وطبيعتهــا والمتعلقــة باســتيراد م ـواد البنــاء
واألدوات والتجهي ـزات وســيارات العمــل واألثــاث الــالزم إلنشــاء وتجهيــز وتأثيــث هــذه المنشــآت بالمســتوا المطلــوب ش ـريطة
عدم تجاوز قيمة المستوردات عن  %50خمسين بالمائة من إجمالي التكالي

االستثمارية التقديرية .

3ـ ـ اإلعفــاء مــن جميــع الض ـرائب والرســوم الماليــة واضــافاتها ومتمماتهــا مهمــا كــان نوعهــا وطبيعتهــا والمتوجبــة علــى هــذه

الفنادق والمنشآت السياحية أثنـاء اسـتثمارها لمـدة سـبع سـنوات اعتبـا اًر مـن تـاريخ بـدء اسـتثمارها  ،والـذي يحـدد بعـد مضـي

ثالث سنوات على التأهيل الفني األولي للمنشأة  ،أو تاريخ صدور قرار اللجنة األولية للتصني

أيهما أقرب

4ـ ـ اإلعفــاء مــن ض ـريبة الــدخل المتوجبــة علــى األربــاح بنســبة ( )%50خمســين بالمائــة مــن األربــاح الســنوية الصــافية

الخاضعة للضريبة  ،والناشئة عن استثمار المنشآت السياحية وذل بعـد انتهـاء فتـرة السـبع سـنوات وبـدءاً مـن تكليـ

عـام

. 1986

ب ـ اإلعفاءات الممنوحة للفنادق ومنشآت المبيت السياحية من الـدرجتين األولـى والثانيـة والمطـاعم والمالهـي ( النـوادي
الليلية ) والخدمات السياحية المكملة من هذه الدرجات والتي تستثمر ضمن هذه الفنادق والمنشآت.

ـ ـ تطبــق جميــع اإلعفــاءات المشــار إليهــا بــالفقرة الســابقة مــع م ارعــاة عــدم تجــاوز قيمــة المســتوردات عــن ( )%30ثالثــين

بالمائة مـن إجمـالي التكـالي

االسـتثمارية التقديريـة مـع اشـتراط عـدم وجـود مـا يماثلهـا جـودة فـي األسـواق المحليـة وبتقـدير

و ازرة السياحة .
ج ـ اإلع فــاءات الممنوحــة للمطــاعم والمالهــي ( النـوادي الليليــة ) وحمامــات الميــاه المعدنيــة التــي يصــدر قـرار مــن وزيــر
السياحة باعتبارها سياحية .

تعفى من ضـريبة الـدخل علـى األربـاح نسـبة ( ) %50خمسـين بالمائـة مـن األربـاح السـنوية الصـافية الخاضـعة للضـريبة

والناشــئة ع ــن اس ــتثمار المط ــاعم م ــن المس ــتويات الس ــياحية المح ــددة بقـ ـرار وزي ــر الس ــياحة رق ــم ( )593ت ــاريخ /12/20
 1984والمالهي ( النوادي الليلية ) وحمامات المياه المعدنيـة مـن المسـتويات السـياحية والتـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن
وزير السياحة وذل بدءاً من تكلي

عام . 1986

د ـ اإلعفاءات والمزايا الممنوحة للمنشآت السياحية المشمولة بأحكام القرار رقم
( )186لعام  1985والمستثمرة قبل صدوره سواء كانت مستفيدة من أحكام المرسوم التشـريعي رقـم ( )46لعـام 1966

وتعديالته أم ير مستفيدة .
تســتفيد الفن ــادق ومنشــآت المبيــت الســياحية مــن المســتوا ال ــدولي والــدرجات الممت ــازة واألولــى والثانيــة  ،والمطــاعم مــن
المســتويات الســياحية المحــددة بق ـرار وزيــر الســياحة رقــم ( )593لعــام  ، 1984والمالهــي ( الن ـوادي الليليــة ) وحمامــات
المياه المعدنية من المستويات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة من اإلعفاءات والميزات التالية :

1ـ اإلعفاء من ضريبة الدخل بنسبة ( )%50خمسين بالمائة من األرباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة وذل بدءاً

من تكلي

عام  1986فيما إذا جرا تسوية وضع هذه المنشآت خالل هذا العـام  ،واال فـين اإلعفـاء يـتم بـدءاً مـن السـنة

التي يتم فيها تسوية الوضع وذل وفق التعليمات التي ستصدر عن و ازرة السياحة بشأن تسوية األوضاع .

 2ـ استيراد سيارة شاحنة وميكرو با

ير خاضعين ل عفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المالية األخرا وذل وفق

الشروط المحددة في ثالثاً من الفصل الثالث أعاله .

 3ـ تســتفيد مـن حــق اسـتيراد مــا يلزمهـا لتجديــد األثــاث والتجهيـزات ب يــة محافظتهـا علــى المسـتوا المصــنفة فيـه بنــاء علــى

موافقـة و ازرة الســياحة  ،شـريطة قيامهــا بسـداد الرســوم الجمركيــة والضـرائب الماليــة واضـافاتها المتوجبــة علــى االســتيراد بمــا

باالستيراد  ،وعلـى أن ال يتجـاوز إجمـالي قيمـة هـذه المسـتوردات فـي كـل سـنة عـن ( )%3ثالثـة

في ذل رسوم الترخي

ب المائة من رقم األعمال المتحقق للسنة السابقة  ،وذلـ مـع م ارعـاة أحكـام المـواد  11و  12و  13و  14و  15و 16
و  17من هذه التعليمات.

هـ ـ ـ تل ـى هــذه اإلعفــاءات بالكامــل ويتوجــب ســداد الرســوم الجمركيــة والض ـرائب الماليــة التــي تــم إعفــاء تل ـ المنشــآت

السياحية منها والمحددة في هذه التعليمات في إحدا الحاالت التالية
 1ـ عدم المحافظة على مستوا الدرجة التي صنفت المنشأة فيها عند منم اإلعفاء وتأدية ال رض الـذي أنشـئت مـن أجلـه
 ،وفقاً لقرار التصني

الصادر عن و ازرة السياحة وال ينصـر هـذا المفهـوم علـى المنشـآت السـياحية التـي يتـدنى مسـتواها

المصــنفة بــه إلــى مســتوا أدنــى متمتــع باإلعفــاء أص ـالً وفــق أحكــام الق ـرار ( )186لعــام  1985ويطبــق إل ــاء اإلعفــاء
من أحد المستويات المستفيدة أصالً إلى مستويات ير مستفيدة .

بالكامل بصورة خاصة عند هبوط مستوا التصني

2ـ ال تستفيد من أي من اإلعفاءات والتسهيالت والميزات المنصو

عنها في القـرار ( )186لعـام  ، 1985النشـاطات

التجارية الناجمة عن استثمار المحالت التجارية الموجودة ضمن الفنـدق أو المنشـأة السـياحية وان كانـت تشـكل جـزءاً منـه

.

ويقصد بذل عدم استفادتها من أحكام االستيراد والتسهيالت المصرفية واإلعفاء الضريبي

و ـ يعفى مستثمرو ومالكو المنشـآت المشـمولة بأحكـام القـرار رقـم ( )186لعـام  1985مـن الضـرائب والرسـوم المتوجبـة
على إجازات االستيراد الخاصة باإلنشاء والتجهيز .
ز ـ ال تستفيد إجازات االستيراد الالزمة لتجديد المنشأة أو تش يلها مـن اإلعفـاء مـن الضـرائب والرسـوم المنصـو

في الفقرة (و) السابقة .

عنهـا

الفصل السادس

أحكام التعامل مع المصرف التجاري السوري
ـ المادة الثالثة والعشرون :

آ ـ يســمم بفــتم حســاب بــالقطع األجنبــي لكــل منشــأة مــن المنشــآت الســياحية المشــمولة بأحكــام الق ـرار رقــم ( )186لعــام

 1985بحيث يسجل في الجانب الدائن منه جميع األموال الواردة من الخارج من مستثمرين عرب أو أجانب والتـي تمثـل
مســاهمتهم فــي رأس مــال المنشــأة ويســجل فــي الجانــب المــدين منــه جميــع األم ـوال المســتخدمة لتمويــل االســتيراد مــن م ـواد

وأدوات وتجهيزات وأثاث وسيارات العمل الالزمة الستثمار كل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام القرار المذكور

ب ـ مــع م ارعــاة م ــا ورد ف ــي المــادتين الثالثــة والرابعــة مــن القـ ـرار الم ــذكور يســمم بتمويــل عمليــات االســتيراد الخاصــة
للمنشآت المشمولة بأحكامه من مواد وأدوات وأثاث وتجهيزات الزمة السـتثمار المنشـأة وتشـ يلها بحـدود ( )%50خمسـين

بالمائة مـن القطـع األجنبـي المبـدل لـدا المصـر التجـاري السـوري والنـاتع عـن عمليـات تشـ يل كـل منشـأة  ،ويفـتم لهـذا
ال رض لدا المصر المذكور سجل خا

لكل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام القرار رقم ( )186لعام 1985

ج ـ يفــوض مصــر ســورية المركــزي كــل منشــأة مــن المنشــآت الســياحية المســتفيدة مــن أحكــام الق ـرار رقــم ( )186لعــام

 ، 1985وال ســيما الفق ـرة (ب) مــن المــادة الســابعة منــه بش ـراء العمــالت األجنبيــة مــن النـ ـزالء مــن يــر العــرب الســوريين
لحســاب المصــر التجــاري الســوري  ،ســداداً لقيمــة الفـواتير اســتناداً ألحكــام األنظمــة النافــدة الصــادرة عــن و ازرة االقتصــاد

والتجارة الخارجية ثم تقوم المنشاة بتوريد هذه العمالت إلى المصر التجاري السوري يومياً .

د ـ تقــوم المنشــآت الســياحية المســتفيدة مــن أحك ــام الق ـرار ()186لعــام  1985بتزويــد المصــر يومي ـاً بجــداول مرفقــة

باإلشعارات ونسخ عن فواتير كل منشأة حيث يقوم المصـر المـذكور بتـدقيقها وشـراء ( )%50خمسـين بالمائـة مـن قيمـة
الف ـواتير بالعملــة األجنبيــة وبالســعر الســياحي وقيــد الخمســين بالمائــة الباقيــة فــي حســاب المنشــاة المفتــوح لــدا المصــر
بالعملة األجنبية .
هـ ـ يقوم المصر المركزي بالتدقيق الالحق لعمليات تسديد قيم الفواتير من خالل اإلشعارات المرفقـة بهـا بصـورة دائمـة

وبأسلوب دوري .

و ـ يجـري تسـديد النفقـات بـالقطع األجنبـي العائـدة للمنشـآت السـياحية المشـمولة بأحكـام القـرار ( )186لعـام  1985مـن
حصيلة القطع األجنبي المتجمع في حساباتها لدا المصار من إسهامات رأس المال وايرادات التش يل ويقصد بالنفقات
 ،األعب ـ اء الماليــة المترتبــة علــى المنشــآت الســياحية والناجمــة عــن عمليــات اســتثمار وتش ـ يل المنشــآت والمتوجــب ســداد
قيمتها بالقطع األجنبي بما في ذل تسديد االلتزامات المترتبة على المنشأة والناجمة عن سداد القروض وفوائدها .
ز ـ يسمم بفتم حساب بالقطع األجنبي لكـل شـركة سـياحية قيـد التأسـيس يـن

مشـروع عقـد تأسيسـها علـى إقامـة منشـأة

أو أكثر من المنشآت المشمولة بأحكام القرار رقـم ( )186لعـام  1985وتنـوي تلقـي مسـاهمات أرسـمالية بـالقطع األجنبـي
مــن مســتثمرين عرب ـاً أو أجانــب وذل ـ بموافقــة خطيــة مــن قبــل وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة بنــاء علــى طلــب وزيــر
السياحة .

يستخدم هذا الحساب إليداع المساهمات الرأسمالية بالقطع األجنبي والمحولة أصوالً من المساهمين العرب واألجانـب فـي

الشركة المعنية وحسب ما هو مبين في الفقرة (آ) أعاله من هذه المادة .

( أضيفت هذه الفقرة استناداً للتعليمات رقم ( )14تاريخ ) 1987/3/26
الفصل السابع

ـ المادة الرابعة والعشرون :

مشاريع المجمعات السياحية

يمكــن أن تســتفيد مشــاريع المجمعــات الســياحية المتكاملــة بكامــل أجزائهــا مــن اإلعفــاءات الض ـريبية والتســهيالت الممنوحــة

بموجب أحكام القرار ( )186لعام  ، 1985شريطة توفر الشرطين التاليين :
آ ـ أن يكون المشروع بكامل أجزائه قد حصل على التأهيل الفني األولى .

ب ـ أال تقــل نســبة تكــالي

منشــآت المبيــت عــن ( )%70ســبعين بالمائــة مــن إجمــالي التكــالي

ويقصد بمنشآت المبيـت المنشـآت مـن المسـتويات التـي تتمتـع بـالميزات واإلعفـاءات المنصـو

االســتثمارية التقديريــة

عليهـا فـي القـرار ()186

لعام  ، 1985وفـي حـال عـدم تحقـق هـذه النسـبة فعليـاً عنـد انتهـاء تنفيـذ المجمـع يصـار إلـى تجزئتـه إلـى منشـآت ويطبـق
بشأن كل منها أحكام القرار ( )186لعام  1985وأحكـام النصـو

النافـذة ويـتم اسـترداد قيمـة فـروق الم ازيـا التـي منحـت

للمجمع استناداً ألحكام المادة الحادية عشرة من القرار المذكور .

الفصل الثامن

ـ المادة الخامسة والعشرون :

الجهات ذات العالقة بالتوسط

آ ـ تت ــولى إدارة التنمي ــة الس ــياحية م ــع الم ــديريات المختص ــة ب ــالو ازرة  ،ك ــل حس ــب اختصاص ــه  ،تحدي ــد كمي ــات المـ ـواد

والتجهيزات واألثاث وعدد سيارات العمل المشار إليها في التعليمات أعاله  ،والمقدمة من صاحب العالقة أصوالً بموجـب
جداول رسمية مصدقة من قبل مهندس مشر ومعتمد للمشروع .

ب ـ تتوسط و ازرة السياحة لدا الجهات الرسمية ذات العالقة لتسهيل منم الموافقات أصوالً .
الفصل التاسع
أحـكـام عـامـة

ـ المادة السادسة والعشرون :

تطبق أحكام هذه التعليمات على المنشآت التالية :
آ) المنشآت التي يتم تأهيلها تأهيالً فنياً أولياً بعد تاريخ نفاذ القرار( )186في العام . 1985

ب) المنشآت المؤهلة تأهيالً فنياً أولياً والتي لم توضع في االستثمار قبل صدور القرار المذكور .

ج) المنشآت المشتراة ب اية استعمالها من قبل الجهة الشارية أل راض االسـتثمار السـياحي سـواء كانـت منجـزة أو نصـ

منجزة أو قيد االستثمار  ،دون تؤثر عملية شراء المنشـأة قيـد االسـتثمار علـى تـاريخ بـدء االسـتثمار المعـر فـي الفقـرة آ ـ

 3من المادة الثانية والعشرين من هذه التعليمات .

د) المنشــآت الســياحية التــي يــتم تس ـوية أوضــاعها وفق ـاً ألحكــام الق ـرار رقــم  /186/لعــام  1985وق ـ اررات و ازرة الســياحة

الخاصة بتصني

المنشآت .

ـالمادة السابعة والعشرون :

تبلغ هذه التعليمات لمن يلزم .
دمشق في  1986 /3/12م

وزيـر السياحـة

الدكتور المهندس نورس الدقر

(( نموذج رقم )) /1/

(( تـعـهـد ))

بعــد إطالعنــا علــى أحكــام المرســوم التش ـريعي ذي الــرقم  /46/للعــام  1966المعــدل بالقــانون ذي الــرقم  /36/الصــادر
بتاريخ  1972 /8/23ال سيما المادتين  7و  8منه  ،وقرار المجلس األعلى للسياحة رقم  /186 /لعام . 1985

نصــرح بــأن جميــع المـواد ( المســتوردة والمدخلــة ـ المطلــوب اســتيرادها وادخالهــا مــن قبلنــا تطبيقـاً ألحكــام المرســوم والقـرار

المشار إليهما ،وبموجب الفاتورة ( البروفورما ) المرافقة الستدعائنا المسجل لديكم
بالرقم  /………………/والتاريخ……..……/ .………/ ..
الزمة لمشروع الـ …………………………….………………..

الموافق من قبلكم على تسميته بـ ……………………………………..
والذي نشيده على العقار ذي الرقم  / .……………………/العقارات ذوات األرقام / .……………………/
مــن منطق ــة …………………… فــي مدين ــة  / …………………/بالمس ــتوا المطلــوب (وان ــه ال يوجــد م ــا يماثله ــا
جــودة ف ــي اإلنتــاج المحلــي ) وأنهــا ستســتعمل حص ـ اًر فــي ( بنــاء ـ تجهيــز وتأثيــث ) هــذا المشــروع متحملــين المســؤولية
القانونية الكاملة أمام الدوائر والجهات الرسمية المختصة عن أي سوء استعمال أو نق

قانوني وذل بعد استالمها وتجهيز المشروع المذكور بها .
أصحاب المشروع

أو فقدان لهذه المواد دون مبـرر

قرار المجلس األعلى للسياحة
رقم 198

لعام 1987

الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية
وشروط إقامتها في الساحل والداخل
( خارج المخططات التنظيمية )

القرار رقم  / 198 /لعام 1987
الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية
وشروط إقامتها في الساحل والداخل
( خارج المخططات التنظيمية )
القرار رقم / 198 /

رئيس مجلس الوزراء  ،رئيس المجلس األعلى للسياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  41لسنة 1972

وعلى قرار المجلس األعلى للسياحة المتخذ في جلسته رقم  / 97 /تاريخ 1987/9/30
يقرر ما يلي :
الفصل األول
تعاريف
المادة  – 1يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القرار المعنى الوارد بجانب كل منها:
المجلس  :المجلس األعلى للسياحة

الو ازرة  :و ازرة السياحة
المنشأة السياحية :أي مـن المشـاريع السـياحية االفراديـة ذات الصـفة االسـتثمارية التـي تـؤمن المبيـت أو الطعـام أو الترفيـه

والتسلية والرياضة وهي على سبيل المثال ال الحصر ( فندق – موتيل – مطعـم – مخـيم – مدينـة مالهـي – نـادي ليلـي
– سينما سيارات – استراحة على الطرق الدولية ومن الدرجة األولى ) .
المجمع السياحي :مجموع المنشآت السياحية التي يتم فيها تأمين المبيت واإلطعام والترفيه والرياضة والتسويق والخدمات
اإلدارية و ير ذل من مستلزمات الخدمة في المجمعات السياحية وال تقل فيها نسبة تكالي

بالمئة من إجمالي التكالي

االستثمارية .

القسم االستثماري  :هو األرض التي تخص

إلقامة مجمع سياحي وال ير قابلة ل فراز .

القس ــم التنظيم ــي  :ه ــو األرض المتبقي ــة بع ــد إقام ــة المجم ــع الس ــياحي به ــد
لالصطيا

أو اإلشتاء عليها  ،والقابلة ل فراز .

منسوب الترخي

منشآت اإلقامة عن سبعين

تنظيمه ــا وتقس ــيمها واقام ــة وح ــدات مبي ــت

 :هو منسوب األرض األفقية الناتجة عن تسوية أرض العقار وفي حـال وجـود عـدة مسـتويات أو ميـل

في األرض يعتبر منسوب الترخي

المنسوب الوسطي للمساحة المبنية .

المساحة الطابقية  :مجموع مساحة األسق
المساحة المبنية  :مساحة السق

في جميع الطوابق .

في الطابق األرضي .

الساحل  :جميع األراضي الواقعة على الساحل السوري خارج المخططات التنظيمية المصـدقة وضـمن عمـق ثالثـة آال

متر من شاطئ البحر باستثناء المناطق المستملكة لصالم الو ازرة .

الشاطئ :هو الحد الذي يصل إليه البحر في المد المرتفع  ،والذي تحدده و ازرتا النقل والسياحة .
المشروع :هو مجموعة األعمال التي تهد

إلى إقامة منشأة أو منشآت سياحية أو مجمعاً .
الفصل الثاني

شروط إقامة المجمعات والمنشآت السياحية
المادة  – 2يسمم بيقامة مجمع سياحي ذا صفة اسـتثمارية خـارج المخططـات التنظيميـة العامـة وعلـى األ ارضـي التـي ال

تقل مساحتها اإلجمالية عن ثالثين أل

متر مربع وتتأل

من عقار واحد أو مجموعة عقارات متالصقة باسـتثناء مـا يقـع

منه ا على الساحل فيكتفى بمساحة إجمالية قـدرها خمسـة عشـر ألـ
التالية :

متـر مربـع ويـتم ذلـ بموافقـة الـو ازرة وضـمن الشـروط

 – 1أن يقــيم المال ـ علــى جــزء ال تقــل مســاحته عــن  %40أربعــين بالمائــة مــن المســاحة اإلجماليــة ل ـ رض مشــروعاً

سياحياً عبارة عن مجمع سياحي ذا صفة استثمارية.
 - 2يسمم بتنظيم الجزء الباقي من األرض بهد

بناء وحدات مبيت لالصطيا

واإلشتاء معدة ل فراز .

 – 3يلتزم مال األرض بتأمين المرافق العامة لكامل القسم التنظيمي وهي الطرق واألرصـفة والمجـاري والكهربـاء والميـاه

واإلنارة العامة ومحطة معالجة المياه المالحة وشبكة الهات

كما يلتزم بتنفيذ المباني التجارية والخدمية .

 – 4يجب أن ال تقـل نسـبة االسـتيعاب فـي الهكتـار ضـمن حـدود القسـم االسـتثماري المحـددة فـي الفقـرة  /1/السـابقة عـن
خمسين سرير في الهكتار وال تزيد عن المائة .
 – 5أن ال تزيد عدد وحدات المبيت في القسم التنظيمي عـن خمـس وعشـرين وحـدة مبيـت لكـل هكتـار تحسـب كـل وحـدة

أربعة أسرة .

 – 6أن يخص

نسبة ثلث مساحة القسم التنظيمي للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة وأن يتم التنـازل عنهـا

مجاناً ل مال العامة والجهات العامة المختصة .

 – 7أن التزيد المساحة المبنية في القسم التنظيمي عن نسبة خمس عشرة بالمائة من صافي مساحة هذا القسم .
 – 8تحدد نسبة المساحة الطابقية إلى صافي مساحة القسم التنظيمي بنسبة واحد إلى أربعة . %25
 – 9تحدد وجائب الرجوع عن الحدود الخارجية ألرض المشروع بعشرة أمتار .

المادة  – 3يسمم بيقامة المنشآت السـياحية ذات الصـفة االسـتثمارية علـى أ ارضـي ال تقـل مسـاحتها اإلجماليـة عـن ألـ

متر مربع  ،ويتم ذل بموافقة الو ازرة وضمن الشروط الواردة في المادة الرابعة والخامسة من هذا القرار .

الفصل الثالث

الشروط الواجب توفرها في موقع المنشأة
المادة  – 4تحدد الشروط الواجب توفرها في موقع المنشأة السياحية بما يلي :

آ  -أن ال يكون موقع المنشأة ضمن حدود :
 – 1حرم المطارات والموانئ .
 – 2حرم المواقع العسكرية .

 – 3مسافة الحماية من المنشآت المسببة للتلوث والمحددة من قبل الجهة المعنية بذل .
 – 4منطقة منع بناء ألية جهة كانت .

ب – أن تؤخذ موافقة الجهات المختص ة في الدولة على موقع المنشأة في الحاالت التي تقع فيها المنشأة ضمن حدود :
 – 1حرم الينابيع والبحيرات الطبيعية واالصطناعية .
 – 2مسافة الحماية للطرق بجميع درجاتها

 – 3مسافة الحماية والحرم للمناطق والمواقع األثرية .
ج –  – 1تأمين ربط المنشأة مع شبكة الطرق المعتمدة .
 – 2تأمين المصدر المائي بصورة كافية الستعماالت الشرب وسقاية األشجار والمناطق الخضراء .
 – 3تأمين معالجة المياه المالحة بصورة مناسبة منعاً للتلوث .

الفصل الرابع

منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على
المنشآت والمجمعات السياحية
المادة  – 5يحدد منه اج الوجائب العمرانية المفروضة على المنشآت السياحية المشادة على القسم االستثماري والمنشآت

السياحية المحددة بالمادة الثالثة كما يلي :

 – 1الحد األدنى لوجائب الرجوع عن الجوار خمسة أمتار وعن حدود األمال العامة عشرة أمتار .
 – 2أن ال تزيد المساحة المبنية في القسم االستثماري عن  %15من مساحته .

 – 3تحدد نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة القسم االستثماري بنسبة  %40أربعين بالمائة .
 – 4يحدد االرتفاع األعظمي للبناء بـ  / 15/متر خمسة عشر متـ ار مـن منسـوب التـرخي

علـى أن ال يزيـد عـن أربعـة

طوابق .

 – 5يســمم بالمنشــآت الســياحية م ـن الــدرجتين الدوليــة والممتــازة بارتفــاع أعظمــي قــدره  /25/خمســة وعشــرون مت ـ اًر عــن

منسوب الترخي

على أن ال يزيد عن سبعة طوابق .

 – 6يسمم ببناء قبو على كامل مساحة القسـم المبنـي وال تـدخل فـي حسـاب المسـاحات الطابقيـة المسـاحات المخصصـة
للمستودعات والتجهيزات الفنية والمطابخ ومواق

السيارات .

 – 7يفرض بناء السطم األخير بشكل مائل وبحد أدنى للميل قدره عشرين بالمائة على أن ال يـؤدي ذلـ إلـى زيـادة فـي

عدد الطوابق ويقاس االرتفاع المحدد في الفقرات السابقة من منسوب الترخي
 – 8تأمين مواق

إلى منتص

السطم المائل .

للسيارات على أن ال تقل عن  %10من كامل مساحة المشروع .

المادة  – 6يحدد منهـاج الوجـائب العمرانية المفروضـة على القسـم التنظيمي كما يلي :
للمال اختيار أحد األسلوبين التاليين :

آ  -تقسيم القسم التنظيمي إلى مقاسم يعد كل منها لبناء وحدات مبيت منفصلة ضمن الشروط التالية :
 – 1أن يخص

نسبة  %2من إجمالي مساحة القسم التنظيمي للمباني التجارية والخدمية وأن ال تزيد المساحة المبنية

فيه على  %50خمسين بالمائة وعلى طابق واحد بارتفاع أعظمي أربعة أمتار ونص

.

 – 2أن ال تقل مساحة المقسم الواحد عن أربعمائة متر مربع .
 – 3يفــرض علــى كــل مقســم تــر وجائــب أماميــة وخلفيــة وجانبيــة ال تقــل كــل منهــا عــن أربعــة أمتــار عــن حــدود الج ـوار
وخمسة أمتار عن حدود األمال العامة باستثناء المقسم التجاري .

 – 4تحدد المساحة المبنية على كل مقسم بما ال يزيد على خمسة عشر بالمائة من مساحته
 – 5تحدد المساحة الطابقية إلى مساحة المقسم بنسبة واحد إلى أربعة . % 25
 – 6يحدد االرتفاع االعظمي للبناء بسبعة أمتار ونص

عن منسوب الترخي

على أن ال يزيد عن طابقين .

 – 7يفرض بناء السطم األخير بشكل مائل بميل ال يقل عن عشرين بالمائة على أن ال يؤدي ذلـ إلـى زيـادة فـي عـدد
الطوابق ويقاس االرتفاع المحدد في الفقرة السابقة من منسوب الترخي

إلى منتص

ارتفاع السطم المائل .

ب – بناء القسم التنظيمي على شكل تجمع أو تجمعات طابقية متصلة معدة للسكن ضمن الشروط التالية :
 – 1يخص

 %4من المساحة الطابقية المسموح ببنائها أل راض التجارة والخدمات .

 – 2أن ال يتجــاوز االرتفــاع األعظمــي للبنــاء عش ـرة أمتــار ونص ـ

المتــر عــن منســوب التــرخي

طوابق .
 – 3يضا

متر واحد لهذا االرتفاع في حال توظي

أجزاء من الطابق األرضي توظيفاً تجارياً .

 – 4يفرض بناء السطم األخير كما ورد في الفقرة السابقة من المادة الخامسة .

وال يزيــد علــى ثالثــة

الفصل الخامس

الشروط الخاصة المفروضة على المشاريع المقامة على الساحل
المادة  – 7باإلضافة إلى ما نصت عليه المواد السابقة تفرض على المشاريع المقامة على الساحل الشروط التالية :

آ  -يمنــع إقامــة أي بنــاء ضــمن حــدود األمــال العامــة البحريــة وضــمن مس ــافة  / 150 /متــر عــن حــدود الشــاطئ
للشواطئ الرملية وشواطئ الزلط باستثناء ما يلي :
 – 1المنشآت العائدة للمرافئ ونوادي اليخوت وال طس والتزلع المائي .

 – 2مراكز خدمات الشاطئ ( مظالت – أدواش – مالعب ) على أن ال تقل المسافة بينها وبين الشاطئ عـن خمسـين
مت اًر .

ب – ال يسري شرط المسافة المبين في الفقرة السابقة بالنسبة للشواطئ الصخرية .

ج – تحدد ارتفاعات األبنية من أي نوع كانت كما يلي :

 – 1طابق واحد بارتفاع أربعة أمتار ل بنية الواقعة ضمن مسافة تقل عن مئتين وخمسين مت اًر عن حدود الشاطئ .
 – 2طابقين بارتفاع سبعة أمتار ونص

مت اًر عن حدود الشاطئ .

المتر ل بنيـة الواقعـة علـى بعـد يزيـد عـن  / 25 /متـ اًر وال يزيـد عـن / 350 /

 – 3ثالثــة طوابــق بارتفــاع أعظمــي عشـرة أمتــار ونصـ

الشاطئ .

 – 4يزاد ارتفاع الطابق األرضي حتى أربعة أمتار ونص

المتــر ل بنيــة التــي يزيــد بعــدها عــن  / 350 /متـ اًر عــن حــدود
المتر

 / 4.5 /في حال كونه مخصصاً للتجارة .

 – 5تخضــع المنشــآت الســياحية ذات الصــفة االســتثمارية التــي يزيــد بعــدها عــن  / 350 /متـ اًر عــن الشــاطئ مــن حيــث

االرتفاع للشروط المنصو

عنها في المادة الخامسة من هذا القرار .

الفصل السادس

إجراءات طلب إقامة مشاريع سياحية والترخيص لها
المادة  – 8آ  -لكل مال أرض صالحة لالستفادة مـن أحكـام هـذا القـرار ولديـه الر بـة بتحقيـق ال ايـة المحـددة منـه أن

يتقدم بطلب إلى الو ازرة مرفقاً بالوثائق والمستندات والمخططات التالية:
-1

وثيقة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار.

 -2مخطط موقع بمقياس (  ) 1/25000أو (  ) 1/10000أو

(  ) 1/5000أو ( ) 1/2000حســب المتــوفر مبــين عليــه حــدود العقــار وعالقتــه مــع الجـوار ( ربــط طرقــي – منشــآت
مجاورة  0000الخ ) .
-3مخطط ج رافي ( طبو رافي ) بمقياس (  )1/1000أو

( ) 1/2000ومخطط عقاري بالمقياس المتوفر وبيان استعمال العقار الحالي ( شجر – زراعي ).
 -4مخطط تنظيمي أولي بمقياس (  ) 1/1000يبين توزيع الكتل واستعماالتها وكافة التفاصيل الالزمة لتوضـيم الفكـرة
( مقاطع في األرض الشديدة الميول ).
 -5برنامع زمني يعين مراحل تنفيذ المشروع .

 -6تعهد من صاحب المشروع باستثمار المنشأة أو المنشآت السياحية االستثمارية لفتـرة زمنيـة ال تقـل عـن خمسـة عشـر
عامـاً مــن تــاريخ بــدء االســتثمار الفعلــي للمنشــأة وفــق ال ايــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا تحــت طائلــة إ ــالق وخــتم المكــان فــي
حال ت ير صفة االستعمال وتمنع تسوية مخالفة ت يير االستعمال من أية جهة كانت .

-7تعهــد مــن صــاحب المنشــأة بتــأمين كافــة الم ارفــق والخــدمات الالزمــة للمنشــأة علــى نفقتــه الخاصــة دون مطالبــة الجهــة

المرخصة بذل .

 -8يتعهــد صــاحب المشــروع بعــدم إف ـراز الجــزء المخص ـ

للمشــروع الســياحي االســتثماري ويكل ـ

بوضع إشارة بذل على صحيفة العقـار قبـل منحـه التـرخي

كمـا يتعهـد بعـدم نقـل ملكيتـه إال ل ايـة اسـتثماره لـنفس ال ايـة

المــرخ

بتقــديم وثيقــة تشــعر

أل جلهــا وبعــد موافقــة الــو ازرة وتوضــع إشــارة بــذل علــى صــحيفة العقــار  ،أمــا فــي المنــاطق يــر المحــددة و يــر

المحــررة فيقــدم تعهــد مــن صــاحب المنشــأة بــذل وفــي حــال المخالفــة يل ــى التــرخي

المخالفة وتمنع تسوية المخالفة من أية جهة كانت .
ب -إجراءات الت رخي

 :تتم الموافقة والترخي

وي لــق ويخــتم المكــان لحــين إ ازلــة

إلقامة المنشآت السياحية والمجمعات السـياحية وفـق اإلجـراءات التاليـة

:
1ـ يقدم الطلب مرفقاً بيضبارة تحتوي على كافة الوثائق المطلوبة السـابقة آنفـاً إلـى مديريـة أو دائـرة أو شـعبة السـياحة فـي

المحافظة .

2ـ تشكل في كل محافظة لجنة دائمة لدراسة الطلبات وفق ما يلي :
 -عضو المكتب التنفيذي المخت

رئيساً

 -مدير السياحة في المحافظة أو من تكلفه الو ازرة بتمثيلها عضوا ومقر اًر

 -مــدير الخــدمات الفنيــة فــي المحافظــة أو ممثــل عــن المديريــة مــن المهندســين المختصــين بتخطــيط المــدن ممــن تت ـوافر

لديهم الخبرة الالزمة

عضواً

 مدير الشؤون الفنية في محافظة دمشق أو في م اركـز المحافظـات بالنسـبة للمشـاريع التـي تقـع ضـمن حـدودها اإلداريـةعضواً

 -مهندس خبير في تخطيط المدن أو العمارة من العاملين لدا القطاع العام يسمى من قبل المحافظ

عضواً.

3ـ تدقق اللجنة في األوراق والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترخي

وتدرس بالتحديد إمكانية إقامـة المشـروع علـى

الموقع المقترح و ترفـع تقريرهـا إلـى المحـافظ مشـفوعا بمالحظاتهـا و مقترحاتهـا و ذلـ خـالل مـدة  /30/ثالثـون يومـا مـن
تاريخ إيداع الطلب في ديوان مديرية أو دائرة أو شعبة السياحة في المحافظة

 4ـ يرفع المحافظ تقرير اللجنة مشفوعا برأيه إلى الو ازرة التي تبت بطلبات الترخي

وفقا إلحكام هذا القرار و ذل خـالل

مدة شهرين من تاريخ ورود تقرير اللجنة إلى الو ازرة
 5ـ بعــد التــرخي

للمنشــأة الســياحية مــن قبــل الــو ازرة تحــال اإلضــبارة إلــى محافظــة دمشــق أو مجلــس المدينــة أو البلــدة أو

الوحدة اإلدارية ذات العالقة بالنسبة للمنشات الواقعة ضـمن حـدودها اإلداريـة و إلـى المكتـب التنفيـذي للمحافظـة بالنسـبة

للمنشآت الواقعة خارج الحدود اإلدارية للوحدات اإلدارية لمنم الترخي

بالبناء و ذل خالل ثالثين يوما من تـاريخ ورود

اإلضبارة
المادة  – 9تصديق المخططات :

آ  -تعتبــر الــو ازرة الجهــة المختصــة المشـرفة علــى تــدقيق وتصــديق المخططــات التطبيقيــة والتفصــيلية أل ارضــي المشــاريع
المنصو

عنها في هذا القرار وكذل المخططات المعمارية والتنفيذية لمبانيه وتصديق هذه المخططات بقرار مـن وزيـر

الســياحة دون الرجــوع إلــى أيــة جهــة أخــرا وتكــون بعــد تصــديقه نافــذة ومقبولــة إلنجــاز المعــامالت الرســمية بمــا فــي ذل ـ
معاملة الحصول على إجازة البناء من وحدات اإلدارة المحلية ومعاملة التسجيل في السجل العقاري .
ب – يتم تصديق المخططات على مرحلتين :

المرحل ــة األولـ ــى  :وتشـ ــمل المخطـ ــط التنظيمـــي األولـ ــي لكامـ ــل المشـ ــروع والمخطـــط التنظيمـ ــي التفصـ ــيلي والمخططـ ــات
المعمارية والتنفيذية للقسم االستثماري أو المنشأة السياحية .
المرحلــة الثاني ــة  :تش ــمل المخطط ــات التنظيميــة التفص ــيلية للقس ــم التنظيم ــي والمخطط ــات المعماري ــة والتنفيذي ــة لوح ــدات

المبيت .

ج – ال تصدق مخططات المرحلة الثانية أو أي جزء منها إال بعد تنفيذ كامل أعمال الهيكل للمرحلة األولى .
د – ال يجــوز تســجيل التقســيم فــي الســجل العقــاري للمشــروع إال بعــد تصــديق المرحلــة الثانيــة بموجــب كتــاب يصــدر عــن
الو ازرة .
الفصل السابع

أحكام واشتراطات عامة

المادة – 10

آ  -يسمم للجمعيـات التعاونيـة السـياحية الخاضـعة إلشـ ار

الـو ازرة بتنفيـذ المشـاريع المنصـو

عليهـا فـي هـذا القـرار ،

وتمليـ وحـدات المبيـت ألعضـائها علـى أن تبقـى المنشــأة السـياحية االسـتثمارية والمبـاني التجاريـة الواقعـة خـارج المنشــآت

االستثمارية بملكية الجمعية التي تتولى أيضاً تقديم الخدمات العامة من صيانة وادارة لكامل المشروع .

ب – يعتبر مال وحدة المبيت ملزماً حكماً بعضوية الجمعية وتنتهي عضويته فيها بزوال ملكيته .
المادة – 11

آ  -تعتبــر نفقــات الم ارفــق العامــة التــي تصــيب كــل وحــدة مبيــت فــي القســم التنظيمــي دين ـاً لــو ازرة الس ـياحة علــى مال ـ

األرض وتوضع بذل إشـارة رهـن علـى صـحيفة كـل مقسـم فـي السـجل العقـاري وتـرقن بنـاء علـى كتـاب مـن و ازرة السـياحة
بعد تأمين سائر المرافق العامة ويعفى وضع اإلشارة وترقينها من أي رسم .

ب – يتوجــب علــى صــاحب المشــروع المباش ـرة بتنفيــذ الم ارفــق العامــة خــالل ســتة أشــهر مــن تــاريخ تصــديق المخططــات

التنظيمية من قبل الو ازرة ويلتزم بينجاز تنفيذ هذه المرافق خالل سنتين .
المــادة  – 12عنــد عــدم وجــود جهــة عامــة أو شــركة أو جمعيــة تعاونيــة ســياحية تقــوم بأعمــال الصــيانة وادارة المشــروع

وتقديم الخدمات العامة المشتركة وفق نظام توافق عليـه الـو ازرة قبـل تصـديق المخططـات التنظيميـة للمشـروع يعتبـر مـالكو
وحــدات المبيــت أعضــاء فــي جمعيــة تعاونيــة خدميــة مشــكلة حكم ـاً لهــذه ال ايــة عنــد تصــديق المشــروع تعمــل وفق ـاً لنظــام
داخلي موحد يصدره وزير السياحة .

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المــادة  – 13تحــدد حــدود كــل مــن الشــاطئ واألمــال العامــة البحريــة الواقعــة علــى الســاحل بموجــب مخططــات تنظــيم

بالمشاركة بين كل من و ازرة السياحة وو ازرة النقل في حال عدم توفرها
المـــادة  – 14تســتفيد المش ــاريع المنصــو

عنهــا فــي هــذا القـ ـرار مــن أحك ــام اإلعفــاءات والتســهيالت الممنوحــة بقــرار

المجلس رقم  /186/لعام  1985باستثناء وحدات المبيت المحدثة والمعدة ل فراز وفق أحكام هذا القرار .
المـــادة  – 15يل ــى قــرار المجلــس رق ــم  /43/لع ــام  1974وقـ ـ ارره رق ــم  /63/لع ــام  1975وقــ ارره رق ــم /173ب لع ــام

. 1982

المادة  – 16تل ى كافة األحكام المخالفة لهذا القرار أينما وردت .
المادة  – 17ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في  1408/2/7هـ الموافق لـ  1987/9/30م
رئيس مجلس الوزراء

رئيس المجلس األعلى للسياحة
الدكتور عبد الرؤوف الكسم

