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 387القرار رقم 
 1992/  6/  24تاريخ 

 
 
 

 مواصفات الخدمات السياحية والتجهيزات
 لمنشآت المبيت السياحية

 فنادق ـ موتيالت ـ نزل ـ دور مفروشة
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 /387قـرار رقـم / 

 وزير السياحة
 . 1972/ لعام 41بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /

 وتعديالته . 1961/ لعام 198/وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 
 1985/ لعام 186وعلى أحكام قرار المجلس األعلى للسياحة رقم /

 .1986/ لعام 8وتعديالته التنفيذية رقم  /
الخاص بالمواصفات الفنية  19/3/1992/تاريخ  201وعلى القرار رقم /

 للفنادق ومنشآت المبيت السيما المادة الثامنة منه .
 

 :  يـقـرر مـا يـلـي 
يعتمددددد الجدددددو  المريددددق للتجايددددطات والخدددددمات الم لوبددددة يددددي  -1المــــاد  

 –نددط   –مددوتيالت  –منشددآت المبيددت السددياحية التاليددة    ينددادق 
 دور مفروشة ( .

ي بدق الجددو  المريدق والشدرو  الدواردة ييده علدى جميدق الفندادق  -2الماد  
اعتبددارا  ومنشددآت المبيددت المبينددة ييدده التددي  يددتم تفهيلاددا وتصددنيفاا 
 من تاريخ نفاذ هذا القرار و بقا  للتعليمات الصادرة بذلك .

يحدددددد مسددددتوف التصددددنين للفنددددادق ومنشددددآت المبيددددت المشددددمولة  -3المــــاد  
بفحكامددده بعدددد حياطتادددا علدددى الشدددرو  االطاميدددة الفنيدددة الدددواردة يدددي 

وكدذلك الشدرو  االطاميدة  19/3/1992/ تاريخ 201القرار رقم /
مات الدواردة يدي الجددو  الملحدق بادذا القدرار ويدق للتجايطات والخدد

 ما يلي   
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 الفنادق : -آ
 مستوى التصنيف الحد األدنى للعالمات

 خمس نجوم 240
 أربق نجوم 210
 ثالث نجوم 185
 نجمتان 155
 نجمة يئة /آ/ 125
 نجمة يئة /ب/ 110

 الموتيالت : -ب 
 مستوى التصنيف الحد األدنى للعالمات

 رجة الممتاطةالد 210
 الدرجة األولى 175
 الدرجة الثانية 145

 النزل : االستراحة : –ج 
 مستوى التصنيف الحد األدنى للعالمات

 الدرجة األولى  175
 الدرجة الثانية  145
 الدرجة الثالثة   115

 الدور المفروشة : البانسيون : -د
 مستوى التصنيف الحد األدنى للعالمات

 لممتاطة  الدرجة ا 125
 الدرجة األولى  110
 الدرجة الثانية  90
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/ 10-5يضدددان للمنشدددفة يدددي التفهيددد  أو التصدددنين مدددا بدددين  / –3المـــاد  
عالمدددات عندددد تدددفمين خددددمات أو تجايدددطات اضدددايية تدددوير الراحدددة 

 والرياهية للنطي  .
يتم التوييق أوضاع الفنادق ومنشآت المبيدت األخدرف والمشدمولة  -4الماد  

مه وذلك ويق التعليمات التي تصدر من الوطارة باذا الشفن بفحكا
. 

 تلغى األحكام والقرارات المخالفة . -5الماد  
 ينشر هذا القرار ويبلغ من يلطم لتنفيذه . -6الماد  

 
 1992/ 24/6دمشق 

 وزيـر السياحـة
 عدنان قولي


