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                                                  SYRIAN ARAB REPUBLICالجمهورية العربية السورية

                                                                                       MINISTRY OF TOURISMوزارة السياحة       

 

 /  500قـرار رقـم /  
 

 أحكام تطبيقها و اإلعالن عنهاالسياحية والمبيت ضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت 

 وزير السياحة

 بناًء على :

 2004لعام  50أحكام القانون األساسي للعاملني في الدولة رقم 

 . 1972/ لعام 41وأحكام املرسوم التشريعي رقم /

 .1961/ لعام 198املرسوم التشـريعي رقم / أحكامو

 .2015/ لعام 14التجارة الداخلية وحماية املستهلك رقم /وأحكام قانون 

 . 2016/ لعام 203رقم /التشريعي  املرسـوم أحكام  و

 . 1992( لعام 387( و )201)رقم  ينوأحكام القرار

 أصوالً واملصدق   2016/ 12/   4/ تاريخ     2722/   و على محضر اجتماع جلنة التسعير املركزية 

 .وعلى مقتضيات املصلحة العامة 

 قرر ما يلي :ي
 

من الدرجة ( ةوفنادق االقاممنشآت املبيت السياحية  ) احلدود العليا الجور بدل اخلدمات املقدمة في -أوال -1املادة 

 حكمهمللنزالء السوريني ومن في  ( أربع جنوم ) الدرجة املمتازةو (ثالث جنوم )والدرجة االولى (جنمتان)الثانية 

ويترك ألصحاب ومستثمري املنشأت والفنادق املذكورة ، وفق اجلداول التأشيرية املدرجة  بالليرات السورية

ذلك مبا يشجع املنافسة ويرفع من سوية اخلدمات املقدمة ويعزز ثقة الزبائن مبستوى  منتقاضي بدال أقل 

 اجلودة املقدم .
 

 

 إقامة/ (أربع جنومالدرجة املمتازة ) نشآت منامل/ : 

 

بـدل هـذه حد أعلـى ل/ ل. س ك2000يتم تقاضي مبلغ /اختيارياً وضمن هذه املنشآت الفطور الصباحي  -

 .الالئقة سياحياً  بالشروط خلدمةتقدمي هذه ا يكفلأقل من ذلك مبا أو اخلدمة 

 بالليرة السوريةاحلد األعلى للسعر  اإلشغال في الغرف
00011 الغرفة املفردة  

 12500 الغرفة املزدوجة
م25ال يقل عن  جناح لشخص واحد  14500 

م35ال يقل عن  جناح لشخصني  16000 
غرفتني 2م 45ال تقل عن  جناح مبساحة  18500 

ثالث غرف 2م55جناح مبساحة ال تقل عن   19500 
اإلضافي السرير  3000 
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  إقامة/ (ثالث جنوم  )األولى الدرجة من املنشآت / : 
 

 احلد األعلى للسعر بالليرة السورية اإلشغال في الغرف
 7500 الغرفة املفردة

 8500 الغرفة املزدوجة
2م25ال يقل عن  جناح لشخص واحد  9500 

2م35ال يقل عن  جناح لشخصني  10500 
غرفتني 2م 45جناح مبساحةال تقل عن   11500 

ثالث غرف 2م55جناح مبساحة ال تقل عن   14500 
 1500 سرير إضافي

 
 

 إقامة / ( ناجنمتنشآت من الدرجة الثانية )  امل / : 
 

 

 

ً لجورتتقاضى منشآت املبيت السياحية بكافة درجاتها وأنواعها وفئاتها أ: ثانيا  املقدمة فيها اخلدمات بدل ا

 : اآلتي وفق األمريكي بالدوالر  السورينيغير  للنزالء

جنـوم ( ثـالث ( والدرجـة االولـى ) متضمنة الفطـور الصـباحياربع جنوم منشآت املبيت من الدرجة املمتازة ) -أ 

 والدرجة الثانية ) جنمتان ( وفق اجلداول التأشيرية التالية :

 

  ثـالث جنـوم ( والدرجـة الثانيـةاربـع جنـوم ( والدرجـة االولـى ) املبيت من الدرجة املمتـازة )  منشآت أجنحة- ب

 :( وفق اجلداول التأشيرية التالية) جنمتان

 

 

 بالليرة السورية  احلد األعلى للسعر  األشغال في الغرف
 مشترك حمام مع  مع حمام 

 4400 5000 الغرفة املفردة
 5400 6000 الغرفة املزدوجة

 6000 7000 غرفة بثالث أسرة
 7500 8400 غرفة بأربع أسرة

اإلضافي السرير  1000 800 

 جنمتان ثالث جنوم أربع جنوم اإلشغال في الغرف
 مع حمام مشترك حمام

 35 30 55 100 الغرفة املفردة
 50 40 70 120 الغرفة املزدوجة

 60 55 85 - غرفة لثالثة أشخاص
 70 60  -  - غرفة ألربعة أشخاص

 8 8 16 18 في الغرفة أو اجلناح السرير اإلضافي

 جنمتان ثالث جنوم أربع جنوم مساحة اجلناح
 55 70 115 لشخص واحد 2م 25مساحة ال تقل عن 
 60 85 130 لشخصني2م 35مساحة ال تقل عن 
 ــــــ 100 235 غرفتني 2م 45مساحة ال تقل عن 

 ــــــ ــــــ 255 غرفتني 2م 55مساحة ال تقل عن 

 ــــــ ــــــ 275 ثالث غرف 2م 55مساحة ال تقل عن 
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دينية  ) وفق آليـة العمـل املعتمـدة مـن الـوزارة (  حال كان شاغلي منشآت املبيت مجموعات سياحيةفي   -ج 

 وكان التعامل بعدد األشخاص لشاغلي هذه املنشآت فيتم تقاضي بدل اخلدمات وفق اجلدول التالي:
 

 
 

 وفق اآلتي :( أجوراً لبدل اخلدمات املقدمة فيها  الدرجة الدولية )خمس جنوم من ملبيتا تتقاضى منشآت - ثالثاً 

 .لنزالء السوريني ومن في حكمهمل بالليرات السورية -آ 

 .نزالء غير السورينيلبالدوالر األمريكي ل -ب

شريطة مشروبات ساخنة ..../  -طور صباحيف :في حتديد/ البدل واخلدمات املشمولة به وفق رغبة ادارتهاوذلك 

 .وفق أحكام هذا القرار  هاعن اإلعالنبوااللتزام  تلبدالا على الوزارةاحلصول على موافقة 
 

 : احلدود العليا الجور بدل اخلدمات املقدمة في –رابعاً 

   املبيت ( على اجور بدل اخلدمات املقدمة في منشآت  % 35نسبة )  إضافةعد ب املبيت التراثيةمنشآت

 .الدرجة السياحية املماثلة لها ب

 بعد  منشآت املبيت السياحية وفنادق االقامة الواقعة ضمن مناطق االصطياف والساحل السوري

( على أجور بدل اخلدمات الواردة في اجلداول التأشيرية املذكورة خالل موسم  %20اضافة نسية زيادة ) 

 اراً من بداية شهر حزيران ولنهاية شهر أيلول .باعت  االصطياف الذي يبدأ

 مكاتب ليست  مع فعاليات أخرى ببناء واحد مشترك ( االقامة فندق –املنشأة )  في حال كان بناء (

من احلدود /  %20إجراء حسم / يتم وليس مستقالً ببناء خاص بهللفندق أو طابق ضمن مبنى (  عائدة

 ا احملددة وفق أحكام هذا القرار .العلي

ذلك مبا يشجع املنافسة  منويترك ألصحاب ومستثمري املنشأت والفنادق املذكورة تقاضي بدال أقل 

 ويرفع من سوية اخلدمات املقدمة ويعزز ثقة الزبائن مبستوى اجلودة املقدم .

غير مشمولة  خدمات إضافية ، .. (أنواع الغرف ،  ، ) املساحةملنشآت املبيت من حيث خاصة  في حال وجود حاالت

 أصوالً. دراستها واعتماد بدل اخلدمات الالزمة لهاياحة ليصار الى الى وزارة الس بطلبمبا سبق فإنه يتم التقدم 
 

على اجلداول  %24تتجاوز  النسبة زيادة بكافة أنواعها و من الدرجة املمتازة )أربع جنوم ( متنح منشآت املبيت -2ملادة ا

السياحية   املبيت كان مجموع عالمات معايير اجلودة احملقق من قبل منشآت ) / في حال  املذكورةالتاشيرية 

 هذا اجملال وفق آلية فيمع عدد العالمات احملقق  مبا يتوافق ويقع ضمن اجملال املعتمد لكل سوية ) الفئة أ ( 

احلاصلة على معايير اجلودة  للمنشآت ويتم اإلشارة إلى الدرجة السياحية" العمل املعتمدة من قبل الوزارة

 . L الرمز إليها بنجومية املنشأة مضافاً 

 

 

 جنمتان ثالث جنوم أربع جنوم عدد األشخاص
 )ب (  ) أ (

 18 دوالر20 دوالر 25 دوالر 30 شخص الواحد
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 مبايلي :  بكافة أنواعها ودرجاتهاالسياحية منشآت املبيت  أصحاب ومستثمرو يلتزم   -3املادة 
 

حسب نوع املنشأة ودرجة تأهيلها أو تصنيفها  اإلعالن عن أسعار بدل اخلدمات املقدمة في منشآتهم -1

حدود االسعار الواردة ضمن وفي بهو املنشاة )اللوبي ( عدد األشخاص  ...( –نوع اجلناح  –) نوع الغرفة ووفق

خالل (  ضمنها وكل فئةدرجة اخلاص بكل ) وعدم جتاوز حدها األعلىاملذكورة أعاله  اجلداول التأشيريةفي 

 :بالشكل التالي  / يوم من تاريخ صدور هذا القرار15مدة /
 

ة )رئيسـو الئحـة أسـعار (  KIOSK) أو شاشة عرض الكترونية مبقياس مناسب مضاءة بشكل مستمر 

 ً بالالئحة  ويُكتفىلكافة سويات املنشآت ووزارة ال قبل من املعتمد نموذجالوفق  (مطبوعة مصدقة أصوال

 .الدرجة الثانية )جنمتان( ملنشآتاملطبوعة ة الرئيس
 

  املنشأة وفق ما يراه مناسباً لـه أو مستثمر من قبل صاحب  )الشاشة االلكترونية(م ويتم اختيار تصمي

بـاللغتني العربيـة و ووضوح قراءتها بسهولةمن لنزيل ابشكل الئق ومميز ُُيكن  يكون التصميم) على أن 

 الرئيسـية املطبوعـة مـع الالئحـة اهـاألسـعار الـواردة في شريطة تطـابق (  اإلنكليزية أو الفرنسية )و

 .(ة السياحة في احملافظة اخملتصةمن قبل الوزارة أو مديري)  املصدقةو
 

من الدرجة الدولية خمس جنـوم او الدرجـة املمتـازة أربـع جنـوم بتقـدمي كافـة  كانت منشآتهم حال في -2

من الدرجة االولى ثالث جنوم / ساعة ، وفي حال كانت منشآتهم 24اخلدمات املطلوبة لزبائنهم على مدار /

 ....(-كهرباء  –خنة ) مياه سااإلعالن عن كافة اخلدمات املقدمة في منشآتهم  باو الدرجة الثانية جنمتان 

 لتقدمي هذه اخلدماتالفترات الزمنية على أن تتضمن بالطريقة التي يرونها مناسبة  في ركن االستقبال

 .زيل من قراءتها بسهولة نمبا ُيكن الو

 . متتع املنشأة بشروط ومعايير النظافة وحصول العمال على البطاقات الصحية الالزمة -3

في قسم االستقبال من خريجي كليات السياحة او املعاهد الفندقية أو االلتزام بأن يكون العاملني  -4

الستقبال الالئق للنـزالء تزام بالالواة اخلاص والفندقي أو املراكز السياحية  كز التدريب السياحيامر

 وفق األصول الفندقية .

قسم  عاملي يز لباسيومتااللتزام بارتداء اللباس املوحد اخلاص باملنشأة من قبل كافة العاملني فيها  -5

االسـمية اخلاصـة  بوضـع الالئحـة االلتـزامباقي أقسام املنشأة و غيرهم من عاملياالستقبال عن 

 .عمال املنشأة من كل عامل ب

 : اإلعالن ضمن الغرف -6

  ( ....مشروبات –اطعام  –عن كافة اخلدمات  التي تقدم في منشآتهم الى النزيل بناًء على طلبه)مصبغة

 خاصة بالغرف.ضمن الئحة 

 ضـافة ( وملديريـة السـياحة اخملتصـة باال011 -137)ن هواتف الشكاوى العائدة للوزارة االعالن بلصاقة ع

 ( وفق مايراه صاحب أو مستثمر املنشأة مناسباً له . 0934 137 137الى رقم هاتف خدمة الواتس آب )  
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  :بنسب مختلفة وفق احلاالت اآلتيةللمجموعات السياحية  احلسومات على اجلداول التأشيرية منح -7

 مواقـع )للسوريني ومن في حكمهم( املنظمة مـن قبـل  ة الداخليةيموعات السياحمتنح اجمل

أو املنظمـات الشــعبية أو املهنيـة أو الطالبيـة أو مجموعـات السـياحة  العمل السـياحي

منشـآت لنـةفي األسـعار املعن ع حسماً العائلية التي اليقل عدد أفرادها عن أربعة أشخاص 

 ( على الفاتورةآت املبيت شريطة توقيع ) النزيل وفق االتفاق اجلاري مع ادارة منش املبيت

 يتجاوزاحلد املقرر مبوجب التعليمات الصادرة عـن حسماً ال  اجملموعات السياحية الدولية متنح

 الوزارة

  يتجـاوز بحـده األعلـى حسـماً ال )وفق عدد األشـخاص (  الدينيةاجملموعات السياحية متنح (

 احلدود العليا املقررة مبوجب أحكام هذا القرار. من (50%

مصرف سوريا املركزي املتعلق بآلية تسديد الصادر عن  2016/ل لعام 1514رار أحكام القااللتزام ب -8

 .لفواتير إقامتهم بالقطع األجنبي النزالء غير السوريني وغير املقيمني في القطر ومن في حكمهم

فيها  اسم   اً مدونمبوجب نظام حاسوبي مؤمتت و من وزارة املاليةالنظامية املعتمدة مي الفواتير تقد -9

نسـخة و للنزيـلنسـخة ) حي والضـريبي علـى أن تكـون بنسـختني املنشاة ورقم السجل السيا

 .( للفندق

ً ب -10 في دمات االطعام املقدمة خل تقاضى اصحاب ومستثمري منشآت املبيت السياحية بدال

 التي التتجاوز : العليا ضمن احلدودنشآتهم م

( 2600)رقم بالقرار  ةامللحق ةول التأشيريافي اجلد ةلوارد( على بدل اخلدمات ا %25اضافة ما نسبته ) -

 ( . السياحية ) املماثلة لها بدرجة النجومية 2016لعام 

املشروبات ........( التي  -د ( على األسعار الرائجة ضمن األسواق لكافة ) املوا %50اضافة ما نسبته )  -

 منشآت املبيت .يقوم النزيل باحلصول عليها من امليني بارات اخلاصة بغرف 

 .ويرفع من سوية اخلدمات املقدمة مبا يشجع املنافسةتقاضي بدالً أقل من ذلك  ويترك لهم

املنشـآت تضمني الئحة األسعار املصدقة ولوائح األسعار اخملتـارة مـن قبـل أصـحاب ومسـتثمري  -11

 ما يلي : السياحية

  درجةالتأهيل املنشأة  أو درجة تصنيفها بالنجوم –اسم املنشأة 

  رقم قرار األسعار وتاريخه 

  نوع اجلناح, حسب مساحته ، سعر اجلناحنوع الغرفة , السعر االفرادي للغرفة , 

  املـواد و كافة اإلضافات على األسعار الواردة في / 9-8/ املادتنياحلسومات الواردة في

 / من هذا القرار 3-4-5-6-7/

  هـاتف الشـكاوى  –رقم الـواتس آب اخلـاص بهـا  -ملنشاة اخلاصة باأرقام الهواتف

هـاتف  -( ومديريـة سـياحة اخملتصـة  011-137اخلاص بكل مـن وزارة السـياحة ) 

 الـرقم علـىاملفعـل خدمـة الـواتس آب  –( 011-148خدمة العمالء واملـواطنني )  

 137 137 0934 
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 : ال تتضـمن الرسـوم مـع حتديـد الرسـوم ) رسـم تتضمن اخلدمة و األسعار  عبارة

األربع ملنشآت ( %10)،  ملنشآت النجمتني والثالث جنوم ( %5)اإلنفاق االستهالكي 

فنادق الـثالث ( رسم إدارة محلية) %2+ )رسم إعادة اإلعمار ( %0.5)واخلمس جنوم + 

 جنوم واألربع جنوم( .

وفـق مـن قبـل الـوزارة أو مديريـة السـياحة اخملتصـة  ة واحدة فقط لألسـعارتصديق الئحة رئيس -12

فور اإلعالن عن صدور قوائم األسعار اجلديـدة  االسعارويتم التقدم لتصديق الئحة النموذج املعتمد 

وخـالل مـدة ال اإلعالن املقروءة أو املسـموعة (  لوزارة االلكتروني أو من خالل وسائل)من خالل موقع ا

تتجاوز ) خمسة عشرة يوماً  من تاريخ اإلعالن عن صدور قوائم األسعار (  وتلتزم مديريـة اخلـدمات 

أيـام مـن تـاريخ ورود  طلـب  3واجلودة السياحية ومديرية السياحة اخملتصة بالتصديق خالل مـدة 

 راجعة الستالم الالئحة املصدقة مبرراً لعدم اإلعالن ملاتصديق قائمة األسعار  وال يعتبر عدم 

الشروط الفنية واخلدمية احملددة مبوجب الدرجة بوضع بهو االستقبال اللوبي اخلاص باملنشأة  -13

واحملافظة على نظافة املدخل واجراء الصيانة الفورية الالزمة له في حال احلاجةالسياحية للمنشأة 

 . في حال كان مشتركاً مع فعاليات أخرىحتى الرئيسي للمنشأة بشكل دائم 

 وفترة اقامةالنزيل تتجاوز مدة في حال كانت منشأتهم من الدرجة الثانية ) جنمتان ( -14

( يوما وفي حال توافر الرغبة املشتركة  مع النزيل  ُيكن الصحاب ومستثمري هذه املنشآت 30)  

ما )املدة_السعر بعدإجراء احلسم إبرام عقد يتضمن الشروط التي يتم التوافق عليها بينه

العقد منتهيا هذا يعتبر  , كما _اخلدمات املقدمة .. (وتلتزم إدارة هذه املنشآت بشروط وبنود العقد

وُينح كافة النزالء املقيمني في هذه املنشآت ملدة النزيل (. –بانتهاء مدته أو برضا الطرفني ) املنشأة 

لتسوية أوضاعهم مع إدارة هذه  ملدة شهرقبل صدور هذا القرار فترة زمنية  ( يوما30جتاوزت )

 املنشآت وفق ما سبق.

فيما يخـص حفـا املـواد الغذائيـة واسـتخدام  2016/ لعام 2600االشتراطات الواردة بالقرار رقم / -15

 اللحوم ضمن منشآتهم .

بأصـول التسـمية والعنايـة بواجهـات  ) واملتعلـق  14/7/2016/ص تاريخ  206التقيد بالتعميم رقم  -16

 سـمية مناسـبة والئقـةانشاة بلوحـة واإلعالن عن اسم امل(املنشآت السياحية واحمليط السياحي 

نيف بالنجوم ضمن هذه اللوحة ومبا ُيكن الزبـون مـن قراءتهـا التص وأالتأهيل  درجةوالداللة على 

 .بسهولة

ً احلصول على االلتزام ب -17 وتدوينه ضمن الفواتير املعمول بها في املنشأة  السجل السياحي أصوال

 وكافة مطبوعاتها ولوائح اسعارها.

 االلتزام بوضع منظومة مراقبة وتسجيل في بهو ومدخل الفندق اخلارجي . -18

استخدام سجل الكتروني ) برنامج خاص بالنزالء ( من قبل منشآت املبيت من الدرجة االلتزام ب -19

املمتازة ) اربع جنوم ( والدرجة األولى ) ثالث جنوم (  مطابق للسجل الورقي اخلاص باجلهات اخملتصة، 

 ويكتفى بالسجل الورقي في فنادق الدرجة الثانية ) جنمتان ( . 
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طة القضائية املركزية وجلان الضابطة القضائية العاملة في مديريات السياحة في تكلف جلان الضاب -4املادة 

 احملافظات وجلان الرقابة املشتركة بتطبيق القوانني واألنظمة النافذة والتحقق من :
 

  مطابقة ( ورةاللوائح املصدقة ومع األسعار املعتمدة من الوزا) مطابقة األسعار املعلنة في املنشأة  مع

 .هذا القرار  أحكامبوفق ما ورد املعلنة في املنشأة    األسعاراألسعار بني  الفواتير املقدمة ولوائح 

  لسعر الواجب تقاضيه بعد منح احلسوماتوعن اعدم تقاضي أي سعر زائد عن السعر املعلن في لوائح 

 أو االضافات الالزمة وفق أحكام هذا القرار .

  (3)ما ورد في املادة  وفقووزارة املالية الوزارة تقدمي الفواتير النظامية وفق النموذج املعتمد من 

  وفق أحكام هذا القرار . األسعاراإلعالن عن 

 ومعايير اجلودة املعتمدة لكل سوية من سويات  والتشغيلية التقيد باملواصفات الفنية واخلدمية

 والتعليمات الصحية اخلاصة بعمل املنشأة.الشروط و التأهيل والتصنيف

 من قبل الزبون . ةمطلوبزبائن وعدم إضافة أية طلبات غير التقيد التام بطلبات ال 

  اللباس املوحد ووضع اللوحة االسمية .التزام العاملني بارتداء 

  الفندقية أو  كليات السياحة او املعاهدالتزام املنشأة بتأمني العاملني في قسم االستقبال من خريجي

 ة .اخلاص والفندقي أو املراكز السياحية  كز التدريب السياحيامر

   الزبون بكافة املواصفات املعلن عنها والتقيد التام بالسعر الذي يشغله متتع الغرفة أو اجلناح

 (3املادة )واملساحة كما ورد في 

  وفق ما ورد في الصحية الالزمة .متتع املنشأة بشروط ومعايير النظافة وحصول العمال على البطاقات

 ( 3املادة )

 احي عمل املنشأة  وااللتزام بهاتطبيق كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة املتعلقة بكافة نو. 

    . االعالن عن أرقام هواتف الشكاوي 

 احلصول على السجل السياحي  ً وكافة تدوينه ضمن الفواتير املعمول بها في املنشأة و أصوال

 .ولوائح اسعارها هامطبوعات

 . االلتزام بوضع منظومة مراقبة وتسجيل في بهو ومدخل الفندق اخلارجي 

 من الدرجة املمتازة ) اربع  منشآت املبيت من قبلسجل الكتروني ) برنامج خاص بالنزالء (  استخدام

ورقي في فنادق الدرجة السجل يكتفى بال، ومطابق للسجل الورقي ( والدرجة األولى ) ثالث جنوم (  جنوم

  الثانية ) جنمتان ( .

وفي حال اخملالفة ألي من املواد املذكورة في هذا القرار أو ألي بند من بنود هذه املادة ، يتم تنظيم الضبوط الالزمة  

 مايلزم بها أصوالً.  إلجراءاجلهات اخملتصة وفق األصول  إلىوإحالتها 
 

آت السياحية يتم اتخاذ اإلجراءات اخملالفات املرتكبة من قبل أصحاب ومستثمري املنشفي حال تكرار – 5 املادة 

 إغالق ( ,زارة بهذا اخلصوص  )تنبيه, إنذار/  وتطبيق التعليمات الصادرة  عن الو4الالزمة وفق أحكام املادة /
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 لتالية :ارتكاب أصحاب او مستثمري منشآت املبيت السياحية اخملالفات ا في حال -6 املادة

 املعتمدة لصحيةأو بالشروط ا النظافة بشروط عدم التقيد  -1

 واملميزة  الالئقةسمية اص بتنظيف الواجهات ووضع لوحات ااخل 2016لعام  206عدم التقيد بالتعميم   -2

 أهيل او التصنيف املمنوحة لها مبوجب استمارة الت اخلاصة باملنشاة  درجة النجوميةعدم اإلعالن عن  -3

 ضمن اللوحة االسمية اخلاصة بها 

 . بشكل الئقأو عدم استقبال الزبون  مبا يطلبه الزبونعدم التقيد  -4

 عدم احلصول على السجل السياحي اخلاص باملنشأة . -5

ة  املمنوحة للمنشاة وفق الدرجة  التأهيلية أو التصنيفي وزارة األسعاراملمنوحة من العلى إجراء  حسم  يتم

 اعتباراً من تاريخ ارتكاب اخملالفة  و ملدة ستة أشهر  %25مبقدار 
 

 تسويةشهرين لمدتها مهلة زمنية املبيت السياحية أصحاب ومستثمري كافة منشآت  يتم منحعلى أن 

 يتالءم  مع أحكام هذا القرار  أوضاع  منشآتهم مبا

 الن املرئية واملقروءة واملسموعةووسائل اإلعيعلن وينشر هذا القرار من خالل موقع الوزارة االلكتروني - 7ة  املاد

 فور صدوره.

 يُبلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه  وتلغى كافة األحكام و القرارات اخملالفة . -8املادة 
 

 2017/   3/       9في   
 
 
 

 وزير الســياحة          

 بشر رياض يازجيالمهندس          
 ورة إلى:ص

  ومعاونه . م. السيد الوزير -
 وزارات الدولة -
 محافظات القطر -
 احتاد غرف السياحة   )للتعميم على الغرف( -
 املركزيةمديريات الوزارة  -
 مديريات السياحة في احملافظات  -
 .ودة السياحية اخلدمات واجلمديرية  -
 .الديوان العام  - 


