الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة

قـرار رقـم 0022 /

/

ضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت اإلطعام السياحية و اإلعالن عنها و أحكام تطبيقها
وزير السياحة
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم  05لعام 4552
ً
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم  /24/لعام .4794
و على أحكام المرسوم التشـريعي رقم  /471/لعام .4794
و على أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم  42تاريخ 4540/9/49
و على أحكام المرسـوم رقم  /452/لعام . 4549
و على قرار أسعار المواد المقدمة في المطاعم رقم  4995تاريخ . 4549/44/44
و على محضر اجتماع لجنة التسعير المركزيـة رقـم /

4925

 /تـاريخ  4549/ 44 /7والمصـد

أصولاً .
وعلى مذكرة العرض رقم

 4999تاريخ

 4549 / 44 / 42المقترنة بالموافقة .

يقرر ما يلي :
المادة  -1يلتزم أصحاب ومستتممر الماتا ا الستياحية فةاأتة أهاا

تا و مستتاياا ا فا

ت

ن أسعار فدل الخدمات المقدمة أي منشآا ا وأق ا آاي :
 يتم الإعلان عن الأسعار بلائحة أســعار كبيرة ااضت أتي مةتا فتارز و فشتة

ت ق ومميتز

أو بوضع قـوائم الأسـعار المطبوعـة علـى سـتاند لـائز ومميـز عنـد بهـو الـدخو  :و فمتا
ُيمةن ويؤكد قراءاا ا للزفا فشة س

وواضح.

 وض لاا ح ا أسعار لى الااو ت وأق النماذج التي
مناسب ًا له

يتراص صتاحو أو مستتممر المنشت ة

و يتا اختيار اصاميا النماذجين ( ال حة الةبيرة و لاا ح أسعار الااو ت) متن قبت صتاحو
المنش ة وأتق متا يتراص مناستب ًا لته لتى أ يةتا فتاللتتين العرفيتة و (ا هةليزيتة أو الررهستية )
شرياة ااافق ا أسعار أي اللاا ح المصممة م أسعار ال حتة المصتدقة(المتادة  -التاز
–السعر ) من قب الازارة أو مديرية السياحة أي المحاأظة المختصتة و ت يعتبتر ا
ا أسعار ف حة ا أسعار المصدقة من الازارة أو مديرية السياحة إ

ت

تن

ه ًا ن ا أسعار

 التقيد فا أسعار المعتمدة وفز ما ورد في الجدول الت شتير

(لمةاهتات وأوزا المتااد

المستتتخدمة) الملحــز بهــذا القــرار كحتتد ا لتتى ت يجتتاز اجتتاوزص أتتي حتتال ااتتافق المتتااد
المقدمتتة متت ا تتأوزا وا أستتعار المعتمتتدة أتتي الجتتدول الت شتتير الملحتتق ( المةتتا
الر يسي للمادة ).
 يترك أصحاب ومستممر المنشآت السياحية :
 اسمية المااد المقدمتة أتي منشتآا ا ( وجبـا

مقبلـا

سـلطا

مشـروبا

 )......وفز ما يرونه مناسباً لهم .
 استتعير المتتااد المقدمتتة أتتي منشتتآا ا احتتح الحتتد ا تتأ لى التتاارد أتتي الجتتدول
الت شير الملحق فالقرار فما  :يشج المناأسة واقديا الخدمة فالسعر ا أهستو و
وأق أأض الشروط ومعايير الجادة و يةر احقيق رغبة ورضا الزفا ن القاصدين
ل يص المنشآت
 أي حال رغبة صاحو أو مستممر المنشاة يمةن ا

ن ستعر وجبتة ياميتة أو أكمتر أو

( رض اليام) أو وجبات ا أطرال ند مدخ المنش ة وضمن صالة ا طعام وأتق متا يتراص
صاحو أو مستممر المنش ة مناسب ًا له.


الإعلان عن أسعار (بد خدمة) ماا ا الخدمة السريعة
ق و فتصميا مميز (.فو

مكوناتها) فشة
 يـتم ترجمــة محتــو

اسم الطبـز وصـورة الوجبـة و

مكان استلام الطلبا ) .

لــذئ اللــوائص مــن قبــث صــاحن أو مســتحمر المنشـ ة الســياحية و علــى

مسؤوليته شريطة تطابز الأسعار في لـذئ اللـوائص مـع اللائحـة الرئيسـية المصـدقة مـن
حيث ( المادة الوزن السعر . )....
 يتا اضمين

حتة ا أستعار المصتدقة و لتاا ح ا أستعار المختتارة متن أصتحاب ومستتممر

المنشآت السياحية ما يلي:
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 اسم المنش ة
 مستو

ت ليث المنش ة أو مستو

تصنيفها بالنجوم

 رقم وتاريخ الت ليث أو التصنيف الممنوح للمنش ة
 ورقم قرار الأسعار وتاريخه
 أرقام الهواتف العائدة للمنشاة ورقم الواتس آب الخاص بها وكافة طر

التواصث

الممكنة مع المنش ة .
 أسماء الوجبا

والأطبا

على اختلاف أنواعها المقدمة في

والأطعمة والمشروبا

منش ة الإطعام مع وزن كث منها وكميت ا أي حال الحاجة والسعر الإفرادي لها وفز ما
ورد في المواد (. )7-9-2
 تقدم لذئ الطلبا

وفز رغبة الزبون حصراً الأسعار تتضمن الخدمة .

 يدفع ثمن بد لذئ الخدما

بعد تقديم الفاتورة المعتمدة .

 عبارة :الأسعار لا تتضمن الرسوم مع تحديد الرسوم حسن مستو
المنش ة ( رسم الإنفا

الاستهلاكي ()%0

الأربع والخمس نجوم )%5.0( +

لمنشآ

لمنشآ

النجمتين والحلاث نجوم ()%45

رسم إعادة الإعمار

 في حا اقتصار طلن الزبون على المشروبا
المشروبا

ت ليث أو تصنيف

يتم إضافة ( )%40عن أسعار

المعتمدة (مطاعم مطاعم وجبة سريعة) .

 المبلغ الذي يتقاضائ صاحن المنش ة في حا تبديث رأس الاركيلة .
 لاتف الشكاو

الخاص بوزارة السياحة (. )544-429

 لاتف الشكاو

الخاص بمديرية السياحة المختصة .

 لاتف خدمة العملاء والمواطنين _. )544-421
 خدمة الواتس آب للشكاو
 ا

على الرقم 5722 429 429

ن أسعار فدل الخدمات المقدمة أي منش ا ا أار صدور القرار وبما لا يتجاوز

الحدود العليا للأسعار ضمن الجدول الت شير

الملحز بالقرار ريحما يتم تصديز لوائص

الأسعار من قبلهم خلا مدة عشر أيام كحد أقصى .
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 يتم الإعلان عن أسعار المواد المغايرة (ب وزانها للأوزان المعتمدة في الجدول الت شير
الملحز بالقرار بعد الإعلان عن اسعار المواد المطابقة مباشرة وبلون مغاير لأسعار
المواد المطابقة بالوزن .
 التقدم إلى الوزارة أو مديرية السياحة المختصة بلوائص الأسعار المقترحة من قبث أصحاب
ومستحمري المنشآ

السياحية في حا

تخصصي خ ل مدة

شرة ايام من ااريخ صدور هيا القرار .

 ا

تقديمها للبيتزا أو في حا

فلصاقة مميزة و قة عن أرقام لواتف الشكاو

كانت ذا

مطبخ

العائدة للـوزارة ( )429ولمديريـة

الســـياحة المختصـــة ورقـــم لـــاتف الـــواتس اب(  )5722429429وفـــز مـــا يـــرائ صـــاحن أو
مستحمر المنشاة مناسبا له لى أ اةا هيص اللصاقة مميزة و

قة و واضحة للزفا ن.

المتادة 2تطبـز الأسـعار الــواردة فـي الجتدول الت شتتير الملحـز بهـذا القــرار كحـد أعلـى علــى
المنشآ

السياحية (مطاعم -المطاعم ضمن الفناد ) في جميع محافظا

القطر مـن سـوية

أربع نجوم وما دون.
المتتادة  -3تعتبــر الأســعار الصــادرة وفــز الجــدو الملحــز بــالقرار ســارية المفعــو وواجبــة
السـياحية فـور الإعلـان عنهـا مـن قبـث الـوزارة وفـز مـا ذكـر

التطبيز من قبث أصحاب المنشآ

أعلائ و يعتبر دم الحصال لي ا مبرر ًا لعدم التابيق أو العم ف ا أو ف حةام هيا القرار.
المادة  4-4في حا اقتصر
(الوجبا

الأطبا

صا ت الشا
المشروبا

طلبا

الزبائن علـى المشـروبا

فقـ

دون الأطعمـة والاراكيـث

المقبلا  )....يتم منص (الماا ا  ,ماا ا الاجبة السريعة ) أقت

والمقتاهي زيـادة فـي سـعر المشـروبا

المعتمدة في الجدول الت شير

المقدمـة بمـا نسـبته % 40عـن أسـعار

الملحز بالقرار.

 –4-2يمكن تقاضي نسبة زيادة ( )%42عن ا أسعار الااردة أي الجدول التاشير
بهذا القرار في حا

(تقديم الأطعمة  -المشروبا

السياحية القائمة في المجمعا
السياحية أو بمنشآ

دو

التجارية أو الفعاليا

المبيت ) .
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الملحز

و الوجبا  )...في المطاعم
الحانوية الملحقة (بالمجمعا

 -2-2في حا

كان المطعم يدار أو يستحمر من قبث شركة إدارة دولية معتمدة من قبث

الوزارة( عدا السوية الدولية

 0نجوم ) يتم منحه زيادة في الأسعار بمقدار  %42عن

ا أسعار الااردة أي الجدول التاشير

والمعتمدة لنفس السوية المؤلث أو المصنف بها

المطعم .

 -4-4في حا

كان المطعم يحقز ما ورد في الفقرتين السابقتين بآن واحد ( يدار أو يستحمر

من قبث شركة إدارة دولية معتمدة من قبث الوزارة ( عدا السوية الدولية  0نجوم ) ويقع
ضمن المجمعا

التجارية أو الفعاليا

الحانوية الملحقة (بالمجمعا

السياحية أو بمنشآ

المبيت ) يتم منحه زيادة في الأسعار بمقدار  %20عن ا أسعار الااردة أي الجدول التاشير
والمعتمدة لنفس السوية المؤلث أو المصنف بها المطعم .
لى أ يلتزم صاحو أو مستممر المنش ة فا شارة إلى مقدار الزيادة وأق ما ورد أي أحةام
هيص المادة ضمن قاا ا ا أسعار ويمن اقاضي ا أي حال دم ذكر ذلك أي ال حة
المادة -5تحرر الأسعار في المطاعم ذات الماتبخ التخصصتي (لنـدي – صـيني – إيطـالي)...
فعد حصال ا لى الت هي السياحي أصا ً وأق التعميا رقا  /44/لعام  )2212كما تحـرر أسـعار
البيتزا في المطاعم لى أ يتا ا
لى مااأقة الازارة لى هيص ا أسعار

ن أسعارها وأق ما ورد أي المادة ( )1فعد الحصتال
,

المادة  -6يلتتزم أصتحاب ومستتممر الماتا ا الستياحية فةاأتة أهاا
حة ر يسية واحدة أق

تا ومستتاياا ا فتصتديق

ل أسعار من قبث الوزارة أو مديرية السياحة المختصة و يتم التقـدم

لتصديز لائحة الإعلان فور الإعلان عن صدور قوائم الأسـعار الجديـدة (مـن خلـا موقـع الـوزارة
الالكتروني أو من خلا وسائث الإعلان المقـروءة أو المسـموعة ) وخ ت ل متدة ت اتجتاوز ( شترة
ايام من ااريخ ا

ن صدور قاا ا ا أسعار ) والتزم مديريتة الختدمات والجتادة الستياحية

ومديرية السياحة المختصة فالتصديق خ ل متدة  3أيتام متن اتاريخ ورود طلتو اصتديق قا متة
ا أسعار و يعتبر دم مراجعة المديرية ست م ال حة المصدقة مبرر ًا لعدم ا
المادة  – 7يتقيد أصحاب ومستممر الماا ا السياحية فةاأة أهاا

5

ا ومستاياا ا فما يلي:

 -1ا أسعار وا أوزا المعتمدة لة مادة من المااد المدرجة ضمن الجدول الت شير

الملحتق

فالقرار .
 -4التتاز المعتمتتد لةت مــادة مــن المــواد المدرجــة ضــمن الجتتدول الت شتتير الملحــز بــالقرار
( المكون الرئيسي للمـادة) وفـي حـا الرغبـة بتقـديم نفـس الوجبـة أو الطبـز أو المقبلـا
فاز أق أو أكمر من الاز المعتمد وأق الجدول الت شتير الملحتق ف تيا القترار (المكـون
الرئيســي للمــادة) يقــوم صــاحن أو مســتحمر المنش ـ ة بالتقــدم إلــى الــوزارة أو مــديرياتها
العاملــة فــي المحافظــا

بلــوائص أســعار معدلــة وفــز الــوزن الجديــد وبمــا يحق ـز التطــابز

والتوافز مع الوزن والسعر المعتمد
-2

دم اقديا أية مادة اختلف فمةاه ا الر يسي ن المااد الااردة أي الجتدول الت شتير
الملحتتق فتتالقرار دو الحصتتال لتتى مااأقتتة التتازارة ( لتتى الحتتد ا تتأ لى لبتتدل الخدمتتة
الممةتتتن اقاضتتتيه ل تتتيص المتتتادة) ويتقـــدم أصـــحاب المنشـــآ
مديرياتها العاملة في المحافظا

الســـياحية إلـــى الـــوزارة أو

المعنية (عن طريـز غرفـة السـياحة المعنيـة) ببطاقـة

التكلفة للمادة المرغوب تقديمها للزبائن ليتم تسعيرلا وفز الأصو من قبث الوزارة .
 -2اقتتديا الرتتاااير المابا تتة ( تتن طريتتق فرهتتامب الةمبيتتاار المعتمتتد ) متتيكار أي تا استتا
المنشاة ورقا السج السياحي والضتريبي و الرتااارة المعتمتدة متن وزارة الماليتة و التـي
تتضمن ( نسخة للزبون  +نسخة للمطعم ).
 -0التقيد فتقديا ما يالبه الزفا تماماً دون إضافا

.

 -9تحقيز منشآتهم للمااصرات الرنية و الخدمية و معايير الجادة المعتمدة من الازارة لكث
سوية و لكث درجة

و حسـن نـوع المنشـ ة (مطعـم مطعـم وجبـة سـريعة و صـالة

شاي  )....و بما يتطابز مع أحكام القرارا

النافذة.

 -9تحقيــز منشــاتهم لشتتروط و معتتايير النظاأتتة الشخصتتية للعمتتال و هظاأتتة المنش ت ة بكافــة
أركانها وأقسامها

و تجهيزاتها و حصو عمالها على البطاقا
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الصحية.

 -8حفظ المواد الغذائيـة فـي البـرادا

و المجمـدا

والمسـتودعا

والمطـابخ وأتق الشتروط

والمعايير الصحية المالافة
 -4الشروط و المعايير و التعليمات الصحية .
 -45عدم اقديا الخبز المد ام للزبائن فيها .
 -44عدم استخدام اللحوم التي تجلن إلى المنش ة بشكث مجمد مسبقاً( دجاج  -لحـوم حمـراء)
في تحضير كافة أنواع الأطعمة والوجبا

ويتوجن على أصحاب المنشآ

استخدام اللحا

الاتتازج الماتتافق للشتتروط والتعليمتتات الصتتحية متت إمةاهيتتة اجميتتدص وارتتر يتتزص ضتتمن
المنشت ة  ,ويجــن أن يكــون الاســتجرار صــحيحاً وبموجــن فــواتير نظاميــة ويتتتا ازويتتد كاأتتة
اللحتتتام فبااقتتتة اعريتتتف ابتتتين اتتتاريخ وصتتتال ا إلتتتى البتتترادات أو المجمتتتدات واعليمتتتات
استخدام ا ورقا الاجبة ومدة ص حيت ا ل ستخدام .
 -44الإعلان

ن (استخدام اللحام ( غنا  ,جت ,دجتاج ) فشتة طتازج و تدم استتخدام اللحتام

المجمدة )فشة واضح للزفا ن .
 -13التعمــيم رقــم / 459ص تــاريخ  4549/9/42و المتعلــز ب صــو التســمية و العنايتتة فااج تتات
المنشآت السياحية و المحي
 -42الدلالــة علــى مســتو

السياحي للمنشاة فشة

ق) .

المنشتت ة التتت هيلي أو التصتتنيري فتتالنجام ضتتمن اللاحتتة ا ستتمية

للمنش ة و بما يمكن الزبون من قراءتها بشكث واضص .
 -40الالتزام بارتداء اللباس اللائز الموحد من قبث العاملين بالمنش ة .

المادة  -8يلتزم أصحاب المنشآ
فتقديا ا أراكي

السياحية فتابيق ا شتراطات والتعليمات الصحية الخاصة

أي منشآا ا فعد احقيق ا شتراطات المالافة للتقديا وأق أحةام المرسام
و اعليمااه التنرييية الصادرة فالقرار رقا 23

رقا  62لعام  2224الخاص فمن التدخين

لعام  (2212والمعدلة فالقرار رقا /2163م  .و لعام )2211
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ن السيد ر يس مجلس الازراء

والتعليمات الصادرة ن وزارانا (فالقرار رقا  425لعام  2211أيما يخص الماا ا والقرار رقا
 741لعام  2211أيما يخص المقاهي ) وأق ا آاي:
 القيام بفحص الأركيلة بشكث دائم والت كد من هظاأت ا داخلي ًا وخارجي ًا باستخدام أدواالتنظيف الخاصة بها
-

تمتع العاملين الذين يقدمون الأراكيث للزبائن بالنظافة الشخصية اللائقة و ارتدائهم
اللباس الموحد الخاص بالمنش ة .

-

حفظ التنباك والمعسث في مكان لائز بعيداً عن أشعة الشمس وعن الرطوبة .
والاحتفاظ ببطاقة التعريف الخاصة بالمعسث
الصحية اللازمة (تاريخ الإنتاج

تاريخ الانتهاء

و التنباك وضرورة
اسم المادة

تمتعها بالشروط

وزن المادة نوع المادة

. )............

المادة  – 4في حا القيام بتبديث رأس الأركيلة (معسث أو تنباك) دون تبديلها بشكث كامث يتم
تقاضي مبلغ يعاد

 %05من قيمة سعر تقديم الأركيلة الوارد أي الجدول الت شير

فالقرار وفز مستو

المنش ة الت ليلي أو التصنيفي .

الملحق

المادة  12تكلف لجان الضابطة القضائية المركزية ولجان الضابطة القضائية العاملة في
مديريا

السياحة في المحافظا

ولجان الرقابة المشتركة فتابيق القااهين وا أهظمة الناأية

والتحقق من :
 مطابقة الأسعار المعلنة في المنش ة مع اللوائص المصدقة ومع الأسعار المعتمدة منالوزارة

وفز

ورد

ما

في

المواد

()7-9-9—2-2-4
 مطابقة الأسعار بين الفواتير المقدمة ولوائص الاسعار المعلنة في المنش ة المعتمدةمن الوزارة وفز ما ورد في المواد

(. )7-9-2-2-4

 عدم تقاضي أي سعر زائد عن السعر المعلن في لوائص الأسعار وفز ما ورد في المواد(. )7-9-2 -2 -4
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 تقديم الفواتير النظامية وفز النموذج المعتمد من الوزارة ووفز ما ورد في المادة ( 9).
 الإعلان عن الأسعار وفز ما ورد في المادة (. )4 -التقيد بالمواصفا

الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة لكث سوية من سويا

الت ليث والتصنيف وفز ما ورد في المادة (. )9
 -التقيد بالشروط والتعليما

الصحية الخاصة بعمث المنش ة وفز ما ورد في المادتين

()1–9
 -التقيد التام بطلبا

الزبائن وعدم إضافة أية طلبا

غير المطلوب من قبث الزبون

وفز ما ورد بالمادة ()9
 تمتع المواد الغذائية بالصلاحية اللازمة والت كد من طريقة حفظ اللحوم في البراداوالمجمدا

وفز الأصو ووفز ما ورد في المادة ( .) 9

 -تمتع المنش ة بشروط ومعايير النظافة وحصو

العما

على البطاقا

الصحية

اللازمة وفز ما ورد بالمادة()9
 -تطبيز كافة القرارا

والتعليما

الصادرة عن الوزارة المتعلقة بكافة نواحي عمث

المنش ة والالتزام بها .
 الإعلان عن أرقام لاتف الشكاوي ولاتف خدمة العملاء والمواطنين ولاتف الواتسآب وفز ما ورد بالمادة . /4 /
وفي حا

المخالفة لأي من المواد المذكورة في لذا القرار أو لأي بند من بنود لذئ المادة

يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحز المنشاة المخالفة وإحالتها للجها

المختصة أصولاً

المادة  -11أي حال اةرار المخالرات المراةبة متن قبت أصتحاب ومستتممر المنشتآت الستياحية
يتا ااخاذ ا جراءات ال زمة وأتق أحةتام المتادة  /12/واابيتق التعليمتات الصتادرة

تن التازارة

ف يا الخصاص (انبيه ,إهيار ,إغ ق )
المتتادة  -12فــي حــا تكــرار المخالفــا
الوضع الخدمي أو جودة الخدما

المرتكبــة أو ورود شــكاو

بحــز المنش ـ ة تتعلــز بس ـوء(

المقدمة أو معاملة الزبائن) يتم إلـزام المنشـ ة المخالفـة

(فالحصال لى فااقة العم السياحي للعاملين أي تا وإجتراء دورات ادريبيتة اخصصتية لرأت

9

مستاى مل ا وأدا ا ضتمن منشتآا ا لتدى مديريتة التتدريو والت هيت أتي وزارة الستياحة )
واتخاذ الإجراءا

القانونية اللازمة بحز المنش ة المخالفة وفز التعليما

المادة  - 13يتا اتخاذ العقوبا
الستترية بضــب

الصادرة عن الوزارة

الأشد وفز أحكام لـذا القـرار أتي حتال قيتام الرقافتة الستياحية

أيــة مخالفــة مكــررة مرتكبــة مــن قبــث أصــحاب ومســتحمري منشــآ

الإطعــام

السياحية
المادة  -14يعلن وينشر لذا القرار من خلا موقع الوزارة الالكتروني ووسـائث الإعلـان المرئيـة
والمقروءة والمسموعة فور
صدورئ.
المادة  -15يبلغ لذا القرار من يلزم لتنفيذئ وتلغى كافة الأحكام و القرارا

في

/32

المخالفة .

2216/ 11

وزير الســياحة
المهندس بشر رياض يازجي
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