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 / 201قرار رقم /  
 

 وزير السياحة
 .1972/ لعام 41بناًء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /
 وتعديالته. 1961/ لعام 198وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /
 01974/ لعام 59وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /

 01985/ لعام 186وعلى أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم /
 0 1987/ لعام 198وعلى أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم /

للجنىىة المشىىكلة  11/3/1992/ص تىىاري  329وعلىىى مح ىىر ااجتمىىا  رقىىم 
 .5/8/1991هى تاري  /96/91بالقرار رقم 

  
 يقرر ما يلي:

 تعتمد المواصفات الفنية لمنشآت المبيت السياحية وفق الجدول المرفق.  -1المادة 
 تعاريف: -2المادة 

المنشىىىال السىىىياحية المجسىىى ل بوسىىىاخل الراحىىىة وم صصىىىة للمبيىىىت يقصـــد بالفنـــدق :
 المؤقىىت وال ىىدمات السىىياحية األ ىىرت تبعىىا لتصىىنيض المنشىىال وت ىىم عىىددا
من الغرض ا يقل عن حد أدنى حسىب تصنيض المنشال وفق ما هو مبين 
فىىىىي الجىىىىدول المرفىىىىق بسىىىىجا القىىىىرار نكمىىىىا يجىىىىب أن يكىىىىون الفنىىىىدق مجسىىىى ًا 
بىىىىىالتجسي ات والمفروشىىىىىىات وال ىىىىىدمات التىىىىىي تقىىىىىدم  لل بىىىىىاخن المقيمىىىىىين أو 
العىىىابرين وتعتبىىىر مىىىن عناصىىىر الفنىىىدق ـ ىىىافة ـلىىىى ال دمىىىىات ونشىىىىا ات 

نشىىىىا ات الترفيسيىىىة وال قافيىىىة والتجاريىىىة التىىىي تشىىىىكل جىىى ءا منىىىه النىىى اء وال
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وتست مر  منه وكجلك أجنحة المبيت المنفصلة )بنغالوه( والمشادل  من 
 حدوده وين بق هجا التعريض على الفنادق بكافة أنواعسا .

منشىىال تقىىى علىىى ال ىىرق الدوليىىة أو فىىي المنىىا ق السىىىياحية تقىىدم م تلىىض الموتيــل :
ال عام –اإليواء -ل رورية لن اء قدموا بسياراتسم بقصد الراحة ال دمات ا

 وعليه أن يقدم أي ا  دمة السيارات وحماية لسا بجات الوقت .
منفصىلة أو متصىلة مفروشىة ومجسى ل ويجىب أن  ضيتالض الموتيل من غىر 

تتوفر له سالمة الد ول من  ىالل شىارات  رقيىة وا ىحة وتىامين الرقابىة 
ي لياًل ونسىارًا مىى ـمكانيىة ااحتفىاف بمفىاتير الغىرض من  الل مد ل رخيس
 من قبل الن اء . 

منشىال تعتمد بالدرجة األولى على تقديم  ىدمات ال عىام أك ىر مىن  نزل)استراحة(:
 دمىىىىة لءيىىىىواء وبالتىىىىالي فسىىىىي منشىىىىىال  مصىىىىنعة لءيىىىىواء المتوا ىىىىى يقىىىىدم 

ل باخن ـلى لل باخن و صوصا العابرين منسم غرفا مفروشا ويحقق وصول ا
غىىىرفسم فىىىي كىىىل سىىىاعات الليىىىل والنسىىىار بواسىىىى ة السىىىىيارات بحيىىى  يىىىؤمن 
بشىىىكل رخيسىىىي موقىىىض  ىىىاص ومحىىىروس ن ويكىىىون لىىىه بشىىىكل عىىىام  ابعىىىه 
 المحلي يشكل الم عم غالبا استراحة متمي ل ب عامسا الجواق للعابرين . 

منشىىال وفيفتسىا األساسىية هىي اإليىواء تقىوم بتىاجير  الدور المفروشــة )بنســيو:(:
غرض مفروشة للن اء بحي  يقل عدد الغرض بسا عن عشرل غرض وتتوفر 
بسا الشىىرو  الواردل فىي الجىدول المرفىق نيمكىن للنى اء ااحتفىاف  بمفىاتير 

 غرفسم  يلة فترل اإلقامة .
سىىا أمىا مشىىتركة أو فرديىة يقوم المسىت مر بتىامين  دمىىة الغىرض والتنفيىض وحمامات 

 أما ال عىام فإنىه يقتصر بشكل عام على وجبة ـف ار وحسب ال لب .
تصىىنض الفنىىادق المحىىددل فىىي الجىىدول المرفىىق والملحىىق بسىىجا القىىرار بىىالنجوم  -3المــادة 

 نويرم  ـلى كل منسا بعدد من النجوم ال ماسية.
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الفنىىىادق فىىىي هىىىجا القىىىرار يقابىىىل مصىىى لر النجىىىوم المت ىىىجل أساسىىىا لتصىىىنيض  -4المـــادة 
مصىى لر الىىدرجات المنصىىوص عليسىىا فىىي البنىىد / / مىىن المىىادل السادسىىة مىىن 

 وفق ما يلي : 1961لعام  198المرسوم التشريعي رقم 
 

ما يقابله بالدرجات في المرسوم التشريعي 
 مصطلح النجوم في هذا القرار 1961لعام  198

  مسة نجوم المستوت الدولي
 أربى نجوم الدرجة الممتا ل
  ال  نجوم الدرجة األولى
 نجمتان الدرجة ال انية

 نجمة ) الدرجة ال ال ة)وتقسم ـلى فخات(
 

ي بىىق الجىىدول المرفىىق واألسىىس الىىواردل فىىي هىىجا القىىرار علىىى جميىىى مشىىىاريى -5المــادة 
فيىىه والتىي تتقىدم ب لبىىات للتىر يص والتاهيىل اعتبىىارا  نىةالفنىادق ومنشىآت المبي

 ره. من تاري  صدو 
يىىىىتم توفيىىىىق أو ىىىىا  المشىىىىاريى فىىىىي التنفيىىىىج والمؤهلىىىىة سىىىىابقا وفىىىىق القىىىىرارات -6المــــادة 

واألنفمىىة السىىابقة بموجىىب األسىىس الىىواردل  فىىي هىىجا القىىرار باسىىت ناء الحىىاات 
 التي يتعجر فنيا تنفيجها بتقدير السيخة العامة لتنفيج المشاريى السياحية .

خمىىىىة وفىىىىق أحكىىىىام هىىىىجا القىىىىرار وجلىىىىك وفىىىىق يىىىىتم توفيىىىىق أو ىىىىا  الفنىىىىادق القا-7المــــادة 
 الشان . التعليمات التي تصدر عن الو ارل بسجا

تصىىىدر الىىىو ارل قىىىرار احقىىىا يت ىىىمن الجىىىدول ال ىىىاص بال ىىىدمات السىىىياحية -8المـــادة 
 والتجسي ات لمنشآت المبيت .

تبقى المنشآت غير المشىمولة باحكىام هىجا القىرار  ا ىعة ألنفمىة التصىنيض -9المادة 
 وال اصة بسا . النافجل

 تلغى األحكام والقرارات الم الفة .-10المادة 
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 ينشر هجا القرار ويبلغ من يل م لتنفيجه .-11المادة 
 م. 19/3/1992دمشق في 

 
 وزير السياحة
 عدنا: قولي

 


