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 ةــمقدم
ــر ــاعال يعتب ــاً  قط ــياحي قطاع ــوطني  الس ــاد ال ــم االقتص ــي دع ــاهمته ف ــى مس ــوَّل عل ً يع ــدا واع

ــه  ومســاعدته علــى جتــاوز التحــديات الراهنــة وإذا مــا متــت االســتفادة منــه بالشــكل الصــحيح، فان

ً علـى لعـب دور محـرك النمـو فـي القطـاع اخلـدمي لالقتصـاد السـوري فـي مرحلـة مـا  سيكون قادرا

يئـة التشـريعية واإلجرائيـة إلعـادة إعمـار القطـاع بعد االزمة مـن خـالل اتخـاذ مـا يلـزم لتحسـني الب

 الســياحي كســبيل للتنميــة الســياحيةالســياحي والتركيــز علــى املنــاطق اآلمنــة جلــذب االســتثمار 

ــة  ــة.املتوازن ــياحية متكامل ــدن س ــذ م ــيط لتنفي ــياحية والتخط ــاريع الس ــاع املش ــة أوض  ومعاجل

ــة  ــى  الســياحة الداخلي ــب عل ــل دور وتشــجيع الطل ــى تفعي ــة ترتكــز عل واعتمــاد سياســات ترويجي

ــديث  ــالل حت ــن خ ــياحي م ــي الس ــدريب املهن ــرامج الت ــتكمال ب ــة واس ــياحة الديني ــربني والس املغت

ــة  ــة التعليمي ــض األبني ــذ بع ــتكمال تنفي ــية واس ــاهج التدريس ــار املن ــاءة اإلط ــع كف ــافة رف باإلض

 . ي احلالي واملستقبليلقطاع السياحاملؤسسي وتطوير إمكانياته لتلبية متطلبات ا

 وقامت الوزارة بالعمل على ذلك ضمن عدة محاور على النحو االتي :

 االستثمار السياحي -أوًال

حــددة ملواجهــة احلالــة نوعيــة بــرامج وتــدابير الــوزارة علــى اســتكمال مــا نفذتــه مــن بنــاء  تعمــل مُ

مـن خـالل تشـريع خـاص  االستثنائية فـي مجـال منـاخ االسـتثمار حاليـاً فـي ظـل الظـروف الراهنـة

لالســتثمار الســياحي وإحــداث مراكــز خــدمات املســتثمرين وتبســيط اإلجــراءات لتــرخيص املشــاريع 

 :السياحية

  إجنـاز املرحلـة األولـى مـن مشـروع حيـث مت  العمل على إعداد تشـريع متكامـل لالسـتثمار السـياحي

ــهيالت  ــة التس ــدمي كاف ــمل تق ــا يش ــياحي مب ــتثمار الس ــل لالس ــانون متكام ــروعاته ق ــة ملش النوعي

ــة  ــيح إقام ــا يت ــا ومب ــتثمريها له ــذ مس ــالل تنفي ــا خ ــاعدتها ورقابته ــها ومس ــا وترخيص وتنظيمه

ــافة  ــرى إض ــياحية الكب ــز الس ــدن واملراك ــة وامل ــياحية املتكامل ــرة الس ــاطق احل ــة كاملن ــاريع نوعي مش

طــابع لتشــجيع املشــروعات الصــغيرة واملتوســطة مبــا يشــمل تلبيــة حتقيــق منتجعــات ســياحية ذات 

 محلي وبيئي كالفنادق الريفية واالستراحات الطرقية ذات الطابع احمللي والتقليدي .....

  مت اجنــاز الدراســات الفنيــة واخلدميــة لتطــوير القــرارات الناظمــة ملعــايير ومواصــفات الفنــادق

 واملطاعم واملنشآت الترفيهية واالستراحات الطرقية واملنشآت السياحية العائمة والتلفريك .

 ــاد ل ــع وزارة االقتص ــاون م ــالتع ــد مت ــياحية وق ــرة الس ــاطق احل ــاص باملن ــتثمار خ ــام اس ــع نظ  توض

 املوافقة املبدئية على أول منطقة حرة سياحية في محافظة السويداء .

  مت اســتدراج عــروض الســتثمار عــدد مــن املواقــع املعروضــة فــي ملتقــى ســوق االســتثمار الســياحي

فــض العــروض لهــذه  زمرين بطلبــات الرغبــة الســتثمارها, وإجنــااملفتــوح والتــي تقــدم الســادة املســتث

 املواقع والتي من املتوقع إجناز التعاقد االستثماري لعدد منها لدى انتهاء فض العروض.
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 / ــم ــريعي رق ــوم التش ــديالً للمرس ــالحياتها تع ــياحة وص ــام وزارة الس ــانون مه ــروع ق ــاز مش / 41مت اجن

ــام  ــاً ل 1972لع ــديثاً نوعي ــمن حت ــا يتض ــلة مب ــتجدات احلاص ــوء املس ــي ض ــالحيات ف ــام والص لمه

وملواجهــة متطلبــات حتويــل قطــاع الســياحة إلــى قطــاع اقتصــادي وخــدمي فاعــل يحقــق التنميــة 

ــي  ــر ف ــوعي وكبي ــوير ن ــداث تط ــيح إح ــا يت ــياحي ومب ــتثمار الس ــدالت االس ــع مع ــودة ويرف املنش

 ملناطق واحملاور السياحيةمشروعاته ويؤمن االرتقاء باخلدمات السياحية املتنوعة في مختلف ا

  ــرار ــديل الق ــام  198مت تع ــات  1987للع ــب للمجمع ــاج الوجائ ــاء ومنه ــابطة البن ــام ض ــاص بنظ اخل

 السياحية 

 :تقييم معوقات إمتام املشاريع السياحية املتعثرة 

وضمن إطـار إيجـاد حلـول للمشـاريع السـياحية املتعثـرة واملتوقفـة عـن العمـل واملتضـررة مت تنظـيم -

/ مشــروع ومنشــأة ســياحية  48للمشــاريع اخلاصــة  فــي محافظــة الالذقيــة مت خاللهــا طــرح / معــرض 

ــناديق  ــك ص ــي متتل ــات الت ــال واجله ــال األعم ــتثمرين ورج ــني املس ــراكة ب ــرص للش ــق ف ــدف خل به

اســتثمارية مبــا يســهم فــي إقــالع هــذه املشــاريع وإتاحــة الفرصــة أمــام املســتثمرين لتمويــل 

 مشاريعهم.

شــاريع املتعثــرة ووضــع املقترحــات إلعــادة إطــالق بعضــها ودراســة مقترحــات فســخ اعــداد تقيــيم امل-

فســخ عقــود عــدد مــن املشــاريع املتعثــرة دون عقــود مشــاريع أخــرى بالتنســيق مــع اجلهــات املالكــة و

وجــود مبــررات وأســباب حتــول دون إطــالق األعمــال فيهــا ليــتم إجنــاز التعاقــد االســتثماري مجــددا وفــق 

 وشروط فنية ومالية حتدد بالتنسيق مع اجلهات املالكة لهذه املواقع.    رؤى تخطيطية جديدة

  : حتديث النظم احملاسبية والنظام املالي والداخلي لفنادق الوزارة 

ّ حتديث تطبيقات الـنُظم احملاسـبية فـي الفنـادق العائـدة للـوزارة والتعاقـد بشـأن ذلـك وتنفيـذه مبـا - مت

ــرعة أداء ــؤمن س ــة ت ــق منظوم ــل حتق ــة  يكف ــة اآلني ــق الرقاب ــات وتطبي ــة املعلوم ــة ودق ــال املالي األعم

 بدقة وشفافية لتدارك أية أخطاء ميكن حصولها .

ــدمي - ــع تق ــوزارة م ــادق ال ــي فن ــة ف ــعرية املطبق ــات الس ــي السياس ــوازن ف ــق الت ــتكمال حتقي ّ اس مت

ماعيـــة التســـهيالت النوعيـــة إلقامـــة املـــؤمترات واألنشـــطة الوطنيـــة ســـواءً االقتصـــادية أو االجت

 ومتطلباتها.

ــنظم - ــا يُ ــوزارة مب ــا ال ــي متلكه ــادق الت ــة الفن ــد لكاف ــداخلي املوحّ ــام ال ــروع النظ ــودة مش ــداد مس إع

 أعمال هذه الفنادق ويحافظ على حقوق عمالها ويُحفز العمل النوعي فيها.

 ــذي يعتمــد مركــز خدمــة املســتثمرين بغــرض تبســيط اإلجــراءات لالســتثمار الســياحي  تفعيــل ال

ــدأ  ــةمب ــدات اإلداري  النافــذة الواحــدة مــن خــالل تعامــل املســتثمر مــع وزارة الســياحة لتجــاوز التعقي

ــهيل  ــياحية وتس ــآت الس ــتثمار املنش ــراغبني باس ــتثمرين ال ــة للمس ــدمات الالزم ــدم اخل ــث يق بحي

 منحهم التراخيص واالعفاءات داخل أو خارج الوزارة .
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  علـى  والعمـلمـع السـادة املسـتثمرين  اجتماعـاتقامـت وزارتنـا بجملـة مـن التـدابير شـملت عقـد

لتنفيــذ مشــاريعهم الســياحية ووضــع احللــول لإلشــكاليات واملعوقــات والســلبيات حتفيــزهم 

ــز  ــى تعزي والعمــل مــع اجلهــات العامــة األخــرى واملســتثمرين لتطبيــق احللــول املــذكورة باإلضــافة إل

تثماراتها وزيــادة عوائـد منشــآتها فاعليـة ممثلـي الــوزارة فـي الشــركات املشـتركة بهـدف تفعيــل اسـ

 قيد التشغيل.

  ــرة ــا ومباش ــة وحتليله ــاريع الهام ــن املش ــدد م ــع ع ــح واق ــامج مس ــاً برن ــا حالي ــتكمل وزارتن تس

ــياحي و ــتثمار الس ــة باالس ــدابير اخلاص ــة الت ــتكمال مراجع ــاً باس ــوم حالي ــا ونق ــراءات ملعاجلته اإلج

ــس  ــوفير األس ــى ت ــدف إل ــي يه ــذي وطن ــامج تنفي ــورة برن ــاريع لبل ــاع املش ــة أوض ــددة ومعاجل احمل

 السياحية وحتقيق انطالقتها

  2016لعام  السياحيةوالعائدات  المحققة االستثمارات -ثانيًا

 المنشآت السياحية التي دخلت بالخدمة (تأهيل):-1
مت إعادة تقييم واقع عدد كبير من املنشآت السياحية وتوفيق أوضاعها مع النُظم السياحية واملالية  

النافذة لتأمني اخلدمات السياحية الالئقة حسب سويات التأهيل والتصنيف ولضمان حقوق اخلزينة من 

/ مليار 18.8/ منشأة سياحية تبلغ كلفتها االستثمارية /371الضرائب والرسوم املتوجبة وقد شمل ذلك /

 ليرة سورية.

 عدد الكراسي عدد األسرة عدد املنشآت نوع التأهيل
االستثمارية/ مليون  الكلفة 

 ل.س

املنشآت املؤهلة على الوضع 

الراهن ( غير حاصلة على 

 رخصة اشادة )  

109 332 9494 3920 

املنشآت املؤهلة على 

الصادر في عام  11املرسوم 

( كانت تعمل وليست  2015

 منظمة ) 

255 2753 22730 13546 

املشاريع اجلديدة ( حاصلة 

  على رخصة اشادة )
7 292 1823 1367 

 18833 34047 3377 371 اموع 
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 :الحاصلة على رخصة إشادةالسياحية  لمنشآتا -2

 الكلفة االستثمارية/مليون ل.س عدد الكراسي عدد األسرة عدد املنشآت 

 4713 4372 1877 12 مشاريع القطاع اخلاص

 BOT 3  248 1025 442مشاريع الـ 

 5155 5397 2125 15 اموع

 

 / طالب . 245/ مراكز تدريبية بعدد طالب /  3باإلضافة إلى ترخيص /  •

 :BOTعليها وفق الـ  المشاريع المتعاقد -3

ــتثمار / ــياحة الس ــورية للس ــركة الس ــع الش ــد م ــوزارة بالتعاق ــت ال ــديل 5قام ــي وادي قن ــع ف / مواق

     بالالذقيــة بقيمــةبالالذقيــة باإلضــافة الــى اســتثمار موقــع امــع الســياحي فــي الكــورنيش اجلنــوبي 

 مليون ل.س  /3000/ 

 عائدات الفنادق التي تملكها الوزارة :-4
 تقــدم نــوعي فــي رفــع عائــدات وأربــاح الفنــادق  2016حققــت الفنــادق التــي متلكهــا الــوزارة فــي عــام

% , وارتفعــت 43بنســبة  2015/ مليــار ليـرة لترتفــع مقارنــةً بعــام 5التـي متلكهــا فقــد بلغــت اإليــرادات /

 %  20بنسبة  2015/ مليار ليرة سورية عن العام 1.5لتبلغ / 2016األرباح عام 

 ث بلغـت مـثالً أربـاح الـوزارة عـام وقد لوحظ تبـاين النتـائج املاليـة بـني شـركة مشـتركة وأخـرى حيـ

ــتثمارات  2016 ــعودية لالس ــورية الس ــركة الس ــق (الش ــيزن دمش ــور س ــاح ف ــي أرب ــيبها ف ــن نص م

 / مليون ليرة سورية وتدنت األرباح في شركات أخرى .227السياحية) ما مقداره /

  : 2016مشاريع الموازنة االستثمارية لعام -5

  ــة ــق الرؤي ــى حتقي ــوزارة عل ــت ال ــة عمل ــي املوازن ــدرج ف ــة ت ــاريع نوعي ــة ملش ــتثمارية التخطيطي االس

االستثمارية من خالل رصـد االعتمـادات لتنفيـذ البـرامج املاديـة واملاليـة وذلـك فـي إطـار املـوارد املتاحـة 

ــة االســتثمارية  ــغ إنفــاق مشــاريع املوازن ــةحيث بل ــون ل.س مــن االعتمــادات البالغــة 191.750للدول ملي

ــون ل.س وامل 518.3 ــة  ملي ــة و  378.3وزع ــإلدارة املركزي ــون ل.س ل ــة  140ملي ــة العام ــون ل.س للهيئ ملي

مشــروع تطــوير وتأهيــل مركــز التــدريب الســياحي لتنفيــذ املشــاريع الســياحية للمشــاريع التاليــة :  

 -مشــروع بــدالت االســتمالك ومســاكن بديلــة-نــى الالذقيــة تأهيــل مب إعــادةمشــروع -بــدمر والفنــدقي

 مشروع املعهد الفندقي التقاني بقدسيا-تةواألمتشراء احلواسب 
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ــا خطتهــا االســعافية لعــام  :االســعافية ة مشــاريع الخطــ -6 ــب  2016نفــذت وزارتن و           دعيم ت

(غوتـة ) ,  مديريـة سـياحة حلـبترميم  بعـض املبـاني التـي تعرضـت لهجمـات إرهابيـة منهـا  مبنـى 

 .مبنى مديرية سياحة احلسكة , املعهد الفندقي و  املدرسة الفندقية بطرطوس

 ل.سالف اإلنفاق /  2016 ماالعمال املادية املنفذة لعا اسم املشروع 

املبنى وترميم االجزاء املتضررة االسمنتية واحلجرية  تأهيل مديرية سياحة حلب

 باإلضافة الى اعمال املنجور اخلشبي واملعدني  

2000  

مديرية سياحة 

 احلسكة

 996 مبنى املديرية املتضرر وتأهيلصيانة 

املعهد الفندقي 

واملدرسة الفندقية 

 بطرطوس 

 1895 ابواب ..) – بلور -الواجهات اخلارجية ( نوافذ تأهيلاعادة 

 4891  اموع 

 

 السياحة الدينيةب االهتمام -ثالثًا
  ــل ــأثر مث ــة ال يت ــة خاص ــتج ذو طبيع ــا من ــة باعتباره ــياحة الديني ــرة للس ــة كبي ــوزارة أهمي ــولي ال ت

غيره مـن املنتجـات السـياحية  بـالظروف الراهنـة التـي يعيشـها القطـر ، وأكـد  ذلـك ازديـاد عـدد زوار 

ــة  ــع الديني ــالل املواق ــددهم2016خ ــغ ع ــذي بل ــوا/ 115 /وال ــف زائرقض ــادة /  667 / أل ــة بزي ــف ليل أل

تقــدمي ل فرـياحة والســـعبــر اتخــاذ التــدابير الالزمــة مــع مكاتــب الســ 2015% عــن عــام 100مقــدارها 

ــ ــدالتو هيالتـالتس ــع مع ــة رف ــياحة الديني ــواج الس ــتقدام أف ــذا اس ــل ه ــدة ملث ــواق جدي ــتح أس , و ف

النوع مـن السـياحة , وتكثيـف اجلهـود السـتقطاب أكبـر عـدد مـن زوارهـا باإلضـافة الـى تفعيـل بنـود 

مــذكرة تفــاهم املوقعــة مــع منظمــة احلــج والزيــارة فــي اجلمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيــة فــي دمشــق 

ارتيــاد ون الــوزير بزيــارة طهــران إلعــادة حيــث قــام وفــد الــوزارة برئاســة الســيد معــا 2015/ 8/  10بتـاريخ 

 . أفواج السياحة الدينية اإليرانية إلى القطر

  كمــا تعمــل الــوزارة وضــمن جلنــة برئاســة معــاون وزيــر الســياحة واملــدراء املعنيــني فــي وزارتنــا و وزارة

ــف دمشــق واملؤسســة العامــة  ــة والتخطــيط االقليمــي ومحافظــة ري ــة والبيئ االســكان واالدارة احمللي

لمواصالت الطرقية علـى تطـوير منطقـة السـيدة زينـب مـن خـالل وضـع مخطـط تنظيمـي لكامـل ل

املنطقة ومحيط املقـام وتوسـيع الطريـق القـادم مـن طريـق املطـار الـى الطريـق الرئيسـي املـؤدي الـى 

 املقام  

  خاصـة بالسـياحة الدينيـة مثـل اجلـامع األمـوي والسـيدة رقيـة إعالنيـة  فواصـلكما مت تنفيـذ عـدة

ــبو ــيدة زين ــتقدام زوار  الس ــويق الس ــرامج تس ــذ ب ــى تنفي ــة عل ــة القادم ــي املرحل ــل ف ــيتم العم وس
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ــدة  للســياحة الدينيــة مــن ذوي الــدخول العاليــة مبــا يحقــق عائــدات مباشــرة أعلــى وفــتح آفــاق جدي

للبدء باسـتقدام مجموعـات دينيـة سـياحية محـدودة لزيـارة منـاطق صـيدنايا ومعلـوال والتوسـع فـي 

 ذلك تدريجياً 

 

 السياحيالقدوم اقع و-رابعًا
 

%  38بنسـبة + العراق ..) –(لبنان دول اجلوار  2015مقارنة مع عام %  38بارتفاع +  2016 القادمني عامعدد  ازداد

% كمـا ازداد القـدوم مـن 31% ، أما القدوم من الدول األمريكية ازداد  بنسبة + 35و بنسبة ازدياد لألوروبيني + 

  %  107القدوم من دول آسيا  ازدياد% و بلغت نسبة 39إيران بنسبة +

 ضبط تشغيل المنشآت السياحية -خامسًا
في املنشآت السياحية وضمان التواصل مع ذات العالقة بضبط جودة  اإلجراءاتقامت الوزارة بالعديد من 

 يلي : لبيان العقبات املتعلقة بتشغيلها وفق مامستثمريها 

  2016لعام  1954 بالقرار رقممت اجناز البرنامج الوطني للجودة السياحية ومت اعتماده  . 

   / جولة رقابية على املنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي للتأكد من تقيد املنشآت 900اجراء /

مخالفة و بلغ عدد  أةمنش 56/ ضبط و إغالق 900/  تعليمات الصحية املطلوبة وتنظيم بالشروط وال

 / شكوى435الشكاوى املقدمة /

  اخلاص بضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت االطعام السياحية واالعالن  2016لعام  2600صدور القرار

وذلك وفق األسعار الرائجة باإلضافة إلى كافة التكاليف املباشرة والغير عنها واحكام تطبيقها 

 للخدمة املقدمة مباشرة

 عادة تشكيل جلنة الرقابة املشتركة في كافة محافظات القطر صدور قرارات إ 

  لس األعلى للسياحة رقم2001لعام  9التأكيد على كافة الوزارات بااللتزام واالستمرار بتطبيق قرار ا 

 القاضي بتشكيل جلنة رقابة مشتركة على املنشآت السياحية من مستوى جنمتني فما فوق

 آت السياحية ومواقع العمل السياحي من قبل مديريات السياحة منح السجالت السياحية للمنش

 سجل سياحي262حيث بلغ عدد السجالت املمنوحة 

 / مكتب للسياحة والسفر مع العمل على تقييم واقع املكاتب املرخصة ملعاجلة املعوقات 50مت ترخيص /

 أمام عملها .

  مراجعة اإلدارة املركزية خالل: خطياً استقبال الشكاوي من و تفعيل العمل بالرقابة السياحية             

موقع الوزارة وهاتفياً والكترونياً عن طريق او مديريات السياحة والتركيز على مبدأ الرقابة االلكترونية 

 )0934137137)  وتفعيل الواتس آب على الرقم (148-137من خالل الهاتف  (  
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 اً خالل فصل الصيف ملراقبة صالحية املواد الغذائية تشديد الرقابة على املنشآت السياحية وخصوص

 املقدمة وحتقيق املنشآت للشروط واملعايير الصحية املطلوبة لعملها ومعايير التشغيل واجلودة. 

  إعداد دراسة خاصة باملعابر احلدودية تتضمن ( اإلجراءات املطلوبة ضمنها ووظائف الفراغات الرئيسية

العتبارات التصميمية والتخطيطية والوظيفية الالزمة، وكذلك عناصر املتواجدة، باإلضافة إلى ا

وتطبيق  نظام الهاسب في املنشآت التي ميكن استخدامها في املعابر احلدودية ...) املعماري التصميم

 السياحية 

 لواردة من املنشآت السياحية الراغبة بتعديل ترخيصها السياحي أو إلغاءه واتخاذ دراسة الطلبات ا

 القرار بتعديل الترخيص إلى مستوى أعلى أو أدنى حسب القوانني واألنظمة النافذة لعمل الوزارة 

   اخلاص بتحصيل رسم اإلنفاق االستهالكي لتأهيل املنشآت غير  2015لعام  11تطبيق املرسوم رقم

 صة والتي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها املنشآت السياحيةاملرخ

 الترويج السياحي-سادسًا   
سورية وتاريخها احلضاري وإرثها اإلنساني كان لزاماً  افي ظل الهجمة اإلعالمية الشرسة التي تتعرض له

و الترويج لسورية اجلميلة ليس  الصورة،أن تعير االهتمام كل االهتمام ملوضوع  السياحة منعلى وزارة 

بهدف جذب السياح وإمنا ايصال رسالة للعالم لرؤية البلد الذي حتاول قوى اإلرهاب وداعميها تدميره ، 

 :فقد قامت الوزارة بعدة إجراءات منها  وتعريفه بإرادة احلياة لدى الشعب السوري واالمل بغد أفضل.

 على املستوى اخلارجي  -ا

شاركت الوزارة في املعرض املتوسطي للسياحة األثرية الذي أقيم في ساليرنو خالل الفترة الواقعة ما بني  -

واملؤمتر الذي عقد على هامشه تكرمياً لتدمر والدور احلضاري لسورية بعنوان " متحدون مع   27-30/10/2016

يعتبر  حيثية و اليونسكو واإليكروم منظمات السياحة العامل تهتشترك في رعاي والتراث من أجل تدمر "  

 املعرض الوحيد في العالم اصص للتراث األثري ، 

أطلقت الوزارة العديد من املبادرات ضمن اطار " سورية أجمل " كمبادرة " بعيونكن أحلى " و ما زالت - 

التراث اإلنساني ومقومات مستمرة بالتعاون مع وزارة اخلارجية واملغتربني  في اطالق  مبادرة انتمي لدعم 

السياحة في سورية ،و التي انطلقت فعالياتها في ايار املاضي في بولندا وفنزويال ،و ما زالت الندوات 

 العربية واإلمارات الكويت التعريفية بها  تقام في املدن اإليطالية تباعاً  ، و التحضيرات جارية الطالقها في

 ورومانيا  وبالروسيا وسويسرا واسبانيا  و تشيلي وفرنسا  واألرجنتني ازيلوالبر األمريكية املتحدة والواليات

ومن اجلدير بالذكر بأنه يتم حالياً التحضير إلطالق منتجات جديدة ملبادرة أنتمي  .االحتادية وروسيا وهنغاريا

 من شأنها ان تدعم احلرفيني وتفتح أسواق جديدة لهم. 

 على املستوى الداخلي:-ب 

 عن سياحية وأفالم ترويجية فواصل إعالمية)  108(  يقارب ما بإنتاج)   2016(   عام الوزارة خاللقامت -

 الالذقية ، ،طرطوس حماة ، تدمر ، حمص، ، حلب ، دمشق ريف ، دمشق السورية احملافظات مختلف

http://www.eng2all.net/forum/engineering30198/
http://www.eng2all.net/forum/engineering30198/
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 والفندقية السياحية واملعاهد الدينية السياحية عن إعالمية وفواصل السياحي االستثمار إلى باإلضافة

 تعرضت التي واملواقع السياحية األنشطة وبعض....  الريفية كالسياحة السياحية املنتجات وبعض

 الكاميرا( احلديثة في التصوير  التقنيات احدث استخدام بشموليتها و متيزت هذه الفواصل للدمار، حيث

 للوزارة. الترويجي الهدف يحقق ومبا)   HD وبدقة ، الطائرة

 شرائح كافــة تناسب التي املنخفضة الكلفة و املناسبة اجلودة وتشجيعاً للسياحة الداخلية ذات-

ً  ،باعتبارها اتمع  في أساسياً  ركناً  كونه املواطن ولتعريف ، السياحية الصناعة لنجاح أساسياً  عنصرا

 سياحية بجوالت  القيام على وتشجيعه وإنساني، ثقافي غنى من ســــــــورية متلكه مبا التنمية،

، فقد سعت الوزارة لفتح مقاصد داخلية  السياحي باملقصد الثقة إلعادة السياحي للمنتج والترويج

فقامت بتنفيذ ورعاية العديد من املهرجانات مبشاركة اتمع   جديدة وإشاعة احليوية في تلك املقاصد

السنة السورية ، ومهرجان صيف طرطوس رأس  –احللي كمهرجان القلعة والوادي ، ومهرجان أكيتو 

ومهرجان السويداء ، واالحتفال بيوم السياحة العاملي الذي كان  هذا العام حتت العنوان الذي أطلقته 

منظمة السياحة العاملية " السياحة للجميع " وتضمن االحتفال العديد من الفعاليات جلرحى اجليش 

ا من الفعاليات الترويجية النوعية وبأقل الكلف املادية كماراتون واالطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ...وغيره

عيش سورية في جبلة وفعاليات نادي السيارات السوري وملتقيات النحت بالتعاون مع وزارة الثقافة 

 وفعاليات مع املنظمات الشبابية......

ي الثقافة والتربية العمل على ملف ترشيح دمشق كمدينة مبدعة لدى اليونسكو بالتنسيق مع وزارت-

/ نشاط منها " معارض الصناعات  80واالحتاد الرياضي و منظمات اتمع احمللي ...من خالل تنفيذ أكثر من / 

التقليدية والفنون الشعبية ومحاضرات تعريفية و ورشات عمل " بالتنسيق مع وزارات " الثقافة , اإلدارة 

 مشق و األمانة السورية للتنمية ....... احمللية , اإلعالم , التربية ," و محافظة د

/ لدعم التنمية في الريف  2265وضمن اطار عمل اللجنة املشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  /

السوري فقد مت وضع خطة العمل واألسس الفنية والقانونية واملالية لدعم املشروعات املتوسطة 

جنة املشار إليها بالعديد من اجلوالت امليدانية على قرى والصغيرة واملتناهية الصغر وذلك بعد قيام الل

 وبلدات محافظة الالذقية كمرحلة اولى.

 برامج الشراكة المحلية والدولية -سابعا
 عمار القطاع السياحيإبناء وإعادة  على داخل القطر وشركاء دوليني محلينيالسياحة مع شركاء تعمل 

إستراتيجية تنموية تعتمد على مبدأ املشاركة الفعلية في القرار دفع عملية التنمية السياحية ضمن و

والتنفيذ وتعبئة كل الطاقات بإيجاد مساحات للتفاعل واحلوار بني الشركاء كافة، من أجل االتفاق على 

 ً  أساسياً  آليات نوعية على مستوى السياسات االقتصادية واالجتماعية والضريبية، والتي تعتبر جزءا

 استثماري جديد في القطر موضحة كما يلي:  لتأمني واقع
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 ن: ـركاء المحلييـالش  –أوًال

في مجال احلرف التقليدية والفنون مت إقامة ورشة عمل مع كلية الهندسة املعمارية في جامعة دمشق  

برنامج دعم ترشيح دمشق في قائمة املدن املبدعة مبنظمة األمم املتحدة للتربية  إطاري وذلك ف الشعبية

 .2016لعام  اليونسكووالثقافة والعلوم 

ميكن املواطن بحيث مع شركة سيرتل على تطبيق موبايل سوريا  : العملالتعاون مع اجلهات اخلاصة -

واالستعالم عن املواقع السياحية السورية املتاحة في قواعد بيانات الوزارة إلى جانب  االطالعوالسائح من 

 نشاطات وبرامج ونتاجات الوزارة واجلهات التابعة لها

 الشركاء الدوليين: -ثانيًا

استمرار التواصل املباشر مع سفارات الدول الصديقة في القطر بهدف تعزيز التعاون السياحي معها   •

 مبا في ذلك العراق و الهند و جنوب أفريقيا و اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية و بيالروسيا وروسيا االحتادية 

 : الوزير معلقاء السيد     •

  ومت خالله بحث ترميم وتاهيل املواقع االثرية والتراثية في سوريا  الثقافية املدير العام لشبكة األغا خان-

 والتي تاثرت بشكل كبير من قبل اموعات اإلرهابية خالل السنوات املاضية .

والهيئة األوروبية للدفاع عن سورية ومنظمة سوليد اإليطالية  في إيطالياأبناء اجلالية السورية -

على  اإليطالي والتأكيدللتضامن مع الشعب السوري باعتبار املغتربني حلقة اتصال بني سورية واتمع 

احلفاظ على  واهتمامهم فيدورهم اإليجابي في إيضاح حقيقة ما يجري في سوريا ودورهم األساسي 

  التراث السوري

د الشركات األملانية املتخصصة بإقامة وإدارة املنتجعات واملنشآت السياحية ممن أبدوا رغبة شركاتهم وف-

في االستثمار مبجال السياحة في سورية واالهتمام باملناطق واملواقع األثرية وترميمها و أبدى ممثل شركة 

سياحية عدة ابتداء من أحد املواقع في  الرغبة في االنطالق باستثمارات” برايفيت باالس أوتيلز آند ريزورتس“

 محافظة الالذقية منوها مبا ملسه من اهتمام حكومي بتقدمي كل التسهيالت لالستثمار في سورية 

 اجلالية األمريكية.من  فد و -

 لوفد االيراني ورئيس بلدية مشهد واملستشار الثقافي االيراني بدمشقا-

والسفر في السودان برفقة وفد من رجال األعمال السودانيني وتأتي وفد من أهم وأكبر شركات السياحة  -

 هذه الزيارة في إطار بحث وتنشيط احلركة السياحية والتجارية بني البلدين

واملشاركة   في سورية  ه إطالع الوفد على حقيقة الوضعوفد برملاني فرنسي وعدد من الصحفيني مت خالل -

 رسالة تؤكد تضامنه مع الشعب السوري وحضارته . .بقداس عيد الفصح في دمشق في 
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 امللحق التجاري في سفارة روسيا االحتادية بدمشق مت خالله بحث سبل تنشيط االستثمار السياحي  -

 واحلركة السياحية الروسية وتزويده باملشاريع السياحية املعروضة لالستثمار في الالذقية وطرطوس .

لفيدرالية لروسيا االحتادية مت خالله بحث العالقات االستراتيجية السورية عضو مجلس االحتاد للجمعية ا -

 الروسية و ضرورة استقطاب املستثمرين الروس من خالل مشاريع متميزة خاصة .

      عقد اجتماع مع نائب وزير اخلارجية في جمهورية التشيك مت خالله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي -

 للتعاون السياحي بني البلدين االجتماع باتفاقبني البلدين حيث مت موافاتهم بعد 

زيارة بروتوكولية للقائم باألعمال لدى سفارة سلطنة عمان السيد خالد بن سالم السعدي مت خاللها -

سورية وسلطنة عمان وهي التنوع  تتشارك بهااملتقاطعة التي  بحث مجموعة من املقومات السياحية

 لغنى اجلغرافي واملوقع املتميز عاملياً إلى جانب احلضارة العريقة وا

التعاون مع منظمة السياحة التي ابدت استعدادها للمساهمة في بناء قدرات العاملني في مجال    •

التخطيط السياحي والتنمية املستدامة وحماية واعادة تأهيل املواقع األثرية السياحية من خالل وضع 

للمواقع األثرية التي تعرضت للتدمير حلشد رأي عام لفضح الفكر االرهابي وإعادة  رابط لعرض صور

 ترميمها .

  2017مت حلظ موازنة لتسديد اشتراكاتنا السنوية املتأخرة في منظمة السياحة العاملية في بداية عام   •

التعاون مع منظمة اليونسكو بهدف متويل البرنامج الوطني للتدريب على احلرف التقليدية واملساهمة   •

   2017-2016في احلفاظ عليها في إطار برنامج املساهمة لعام 

بحث ضمان أمن وسالمة الزوار  خاللها إمكانيةبزيارة طهران مت  2016عام  الوزارة بدايةقام وفد من   •

 ء زيارتهم إلى سورية ويتم حالياً اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع اجلهات املعنية من أجل تأمني ذلك اإليرانيني اثنا

 –الصني  –ايران  -في اطار تكثيف التواصل مع بعثاتنا الدبلوماسية في الدول الصديقة ( روسيا . •

دول تتضمن رغبة الوزارة الهند ) حيث مت ارسال رسائل الى اجلهات املعنية بالسياحة في تلك ال –بالروسيا 

 في استمرار تعزيز وتنمية العالقات السياحية معها .

 التخطيط السياحي -ثامنًا
 أُجنزت املرحلة االولية من تخطيط استثمار منطقة جنوب الالذقية ( البصة والصنوبر وفيديو  •

 وشيخ احلمى ) ويتم حالياً تقييم الدراسة املنجزة .

مت اجناز دراسة تنظيمية إلقامة مدينة سياحة (الالزورد ) شمال الالذقية في منطقة برج إسالم لتكون  •

منوذجاً إلقامة مراكز سياحية متكاملة متعددة االستخدامات ويتم حالياً العمل مع الوزارات األخرى لتأمني 

مقاسم فيه لالستثمار نجاح في وضع مخطط التطوير للموقع وتأمني جناح إعداد املوقع لطرح ال
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السياحي ويشمل املشروع إقامة فنادق وشاليهات ومطاعم ووحدات اصطياف وإشتاء للسكن السياحي 

 . الثانوي إضافة خلدمات الترفيه الشاطئية

مت إعداد خارطة استثمارية بالتنسيق بني الوزارة و الهيئة العامة للثروة السمكية اعتمدت على أسس  •

       متها واختيار نطاقات مكانية مناسبة لها ودراسة عن مناذج للمزارع السمكية واشتراطات خاصة بإقا

واعداد دراسة خاصة عن مزارع عائمة )  وفق مناذج عربية وعاملية عن كيفية انشائها   –( مزارع شاطئية 

 احليد البحري الطبيعي والصناعي وكيفية إنشاؤه وتنفيذه  

نوعي خاص بتخطيط استخدامات األمالك العامة البحرية في الساحل السوري كورقة  االعداد لبرنامج •

عمل سيتم تدارسها مع وزارة النقل ومبا يحقق تلبية احتياجات كافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية 

 والبيئية والعلمية فيها مع احملافظة على مناطق كبرى عذراء يتم احلفاظ عليها للمستقبل.

د الدراسة األولية لتطوير الدراسة التخطيطية ملوقع املرفأ القدمي بالالذقية بهدف إقامة مجمع مت إعدا •

سياحي نوعي وكبير متعدد االستخدامات ميثل إطاللة مشرقة على مستقبل التطوير العمراني في 

حتياجات عروس مدينة الالذقية ومبا يراعي االعتبارات االقتصادية والبيئة واخلدمية لإلسهام في تأمني ا

 الساحل السوري

مع وزارة الثقافة ( املديرية العامة لآلثار واملتاحف) ومحافظة الالذقية لتخطيط تطوير مجمع  التعاون •

سياحي شمال منتجع ال ميرا مع مراعاة تنظيم احلدائق األثرية في املوقع وإبرازها للتكامل مع املكونات 

 السياحية والترفيهية التي ستقام في املوقع .

السياحي وفق منهجية جديدة تكفل حتقق اخلدمات املناسبة تخطيط وتنظيم مواقع لالستثمار  •

 والتصميم املعماري والبيئي اجلذاب وحتقق اجلدوى االقتصادية للمستثمرين .

املباشرة بإعداد خطة وطنية سياحية أولية تستند إلى مسح الواقع الراهن وحتليله مبا يشمل القطاع  •

بُنى حتتية  –أبنية ومنشآت ومشاريع  –باختالف أنواعها مقومات سياحية ونقاط جذب  -السياحي ( أقاليم 

...) ومن خالل جمع البيانات واملعلومات الالزمة وحتليلها وتقييم جدواها السياحية واالقتصادية والتنموية ، 

 -التسويق والترويج السياحي–حيث ستتناول اخلطة كافة مجاالت العمل السياحي: االستثمار السياحي

 اجلودة السياحية ... -التعليم والتدريب السياحي -احلرف واملهن التقليدية -مية السياحيةالتخطيط والتن

تنفيذ املراحل األخيرة للخارطة السياحية إلظهارها بشكلها النهائي حيث مت لتاريخه إسقاط البيانات  •

ومت انشاء   نقطة موزعة على كامل مساحة القطر 400واملعلومات ومقومات اجلذب السياحية والتي تضم 

وذلك   GISوفق برنامج الـواحداثياتها  جغرافياً استبيانات للمنشآت السياحية القائمة وحتديد مواقعها 

باالعتماد على املعايير العاملية كما مت تزويد  ل خريطة سياحية تفاعلية ترويجية ليتم إظهارها على شك

ات والصور الالزمة إلمتام العمل كما مت تزويد ممثلي الشركة املنفذة لتطوير اخلريطة التفاعلية بكافة البيان
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هيئة التخطيط اإلقليمي بالبيانات املطلوبة والتي متثل خطة وزارة السياحة ألخذها بعني االعتبار عند 

 القيام بتطوير مسودة اإلطار الوطني 

 تشجيع الصناعات والمهن التقليدية-تاسعًا
عمل للتدريب والتأهيل على  اتورشتضمن إعداد مشروع تعاون مشترك مع منظمة اليونسكو  من خالل

ندوات حول تطوير الصناعات واحلرف التقليدية وسبل  وعقد عدةاحلرف التقليدية من قبل احلرفيني املهرة 

ة في دعم احلرف الثقافي غير املادي ودور املرأ التراث والتعريف واحياءإدماجها في التنمية االقتصادية 

احرز الترتيب الثاني من أولويات املشاريع التي مت تقدميها من قبل عدد من الوزارات الى  ثالتقليدية حي

 اللجنة الوطنية لليونسكو 

قرى تراثية واستقطاب االيادي احلرفية املبدعة وشيوخ الكار في كافة احملافظات وتخريج  إلقامةالسعي  -

اتصني باملهن اليدوية بعد تاهيلهم وصقل مواهبهم القامة ( حاضنة سياحية تراثية حرفية في معمل 

 ديدة في مدينة قدسيا اجل E3مقاسم مطلة على املتحلق الشمالي في جزيرة  –الزجاج في دمر البلد 

 /handcrafts.syriatourisim.org/انشاء موقع الكتروني خاص باحلرف السورية التقليدية والتراثية اليدوية  -

 تشجيع التدريب والتأهيل السياحي -عاشرًا
 

   2016خريجي املدارس واملعاهد لعام  -1

ــائل  ــى وس ــاد عل ــة باالعتم ــدارس الفندقي ــد وامل ــي املعاه ــارات خريج ــوير مه ــى تط ــوزارة عل ــل ال تعم

ــد  ــن املعاه ــريجني م ــدد اخل ــاً أن ع ــل ، علم ــوق العم ــدخول س ــل ل ــريج مؤه ــون اخل ــث يك ــة بحي حديث

طالــب  2588وبلــغ عــدد الطــالب  2016خــريج خــالل عــام  699واملــدارس الفندقيــة التابعــة للــوزارة بلــغ 

 .2017 -2016الدراسية للسنة 

 : االبنية واملنشآت التعليمية-2

مت إعادة تأهيل مركز التدريب السياحي والفندقي بدمر حيث أعد هذا املركز لتطبيق التعليم املزدوج  

ويتم العمل على  والتلمذة املهنية كمشروع رائد وتطبيق النتائج على املراكز واملعاهد األخرى في القطر

التدريبية واملطابخ واملطاعم باإلضافة إلى استكمال اكساء املعهد الفندقي التقاني في القاعات فرش 

اضافة اختصاصات جديدة للمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية  -  قدسيا لوضعه في اخلدمة

 حيث مت إحداث اختصاص إدارة مكاتب السياحة والسفر واختصاص االرشاد السياحي الى معاهد طرطوس

 والالذقية وحلب ومت احداث االختصاص الفندقي ( مطبخ واطعام ) في معهد دمشق

 تطوير املناهج التدريسية  وتأهيل الكوادر : -3

تطوير أداء املؤسسات التعليمية التابعة لها " املعاهد واملدارس الفندقية " من خالل تطوير املناهج 

ب العملي ضمن اخلطة الدرسية و هي تدعم الدروس واالعتماد على وسائل حديثة وبصرية وتطوير اجلان
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النظرية. بحيث يكون اخلريج مؤهل لدخول سوق العمل مباشرة باإلضافة إلى إقرار مقررات جديدة وهي :  

        مبادئ سياحية ومهارات التواصل  -عمليات مكاتب أمامية  -برامج التشغيل االلكترونية ( امادوس ) 

 . 2017-2016للعام الدراسي حلب  –الالذقية  –و افتتاح القسم السياحي في طرطوس 

كما باشرت بعض املعاهد الفندقية : دير الزور / احلسكة / حلب بإدراج اللغة الروسية ضمن املنهاج و يتم -

ً لتعميم التجربة على باقي املعاهد بهدف استقطاب مزيد من  حالياً تنفيذ دورات باللغة الروسية حتضيرا

 الطالب إلى القطاع السياحي 

لوم السياحية والفندقية واملدارس الفندقية بحملة إعالنية ترويجية قامت الوزارة عبر املعاهد التقانية للع

عبر وسائل التواصل االجتماعي اضافة للمشاركة مبعرضني للتعليم والتدريب أقيمت في فندق الداما  روز 

 خالل شهر آب 

 اغاخان وبعضمت تنفيذ البرنامج التدريبي في اختصاص املطعم و املطبخ بالتعاون مع مؤسسة -

شركات الدولية التخصصية باستخدام الوسائل البصرية التفاعلية عبر االنترنيت و املوجهة للطالب ال

  -في كلية السياحة و املعاهد و املدارس الفندقية 

              كما نفذت الوزارة دورة تدريب مدربني احلجوزات الفندقية ( أوبرا ) و اصصة للمعاهد السياحية -

 و الفندقية 

كما مت االشراف على تنفيذ عدة دورات تدريبية قصيرة أقامتها املراكز السياحية اخلاصة في مجال برامج -

 قطع التذاكر واختصاص املطبخ واملطعم 

:   كما قامت الوزارة بتنفيذ عدة دورات قصيرة مجانية لذوي الشهداء حتت  عنوان "   تدريب ذوي الشهداء

همة الوزارة في تأمني فرص عل لهم وذلك في املعاهد واملدارس الفندقية بهدف مسا دعم وتنمية املهارات

 اخلاصة.

 والتنظيم المؤسساتي اإلداري تطوير العمل-احدى عشر 
 

العمل على تعديل الهيكلية التنظيمية للوزارة في إطار العمل على تعديل النظام الداخلي واملالك  -

 العددي.

الوزارة ملعاجلة الظواهر والعوامل السلبية كنقص الكفاءات واالفتقار التنسيق بني اجلهات اتلفة في  -

 .لبعض التخصصات النوعية الالزمة

يتم العمل على تطوير أغلب البرمجيات اخلاصة باعمال املديريات في الوزارة من قبل فريق عمل متكامل مبا  -

ل مستمر مما يقلل وجود يضمن سهولة إجراء التعديالت املطلوبة ومتابعة تطوير البرمجيات بشك

تعزيز استخدام وسائل وبرامج املعلوماتية في العمل وذلك بإقامة دورة تدريبية للتعريف  تكاليف إضافية .

  OUTLOOK MICROSOFTببرنامج 

يتم العمل على مشروع جتريبي الستثمار نظام إدارة احملتوى املؤسسي في الوزارة ( نظام ارشفة الكتروني  -

 توح املصدر مضافاً اليه مزايا في إدارة العمل اليومي موسع مجاني ومف
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كما قامت الوزارة بالعمل على االستثمار باملوارد البشرية من خالل إقامة دورات للتنمية البشرية للعاملني  -

حيث بالوزارة كدورات في إدارة املوارد البشرية , إدارة األداء , وضع السياسات ودعم اتخاذ القرار, وإدارة الوقت 

 / متدرب .72بلغ عدد املتدربني /

 

 تداعيات األزمة على القطاع السياحي-اثنا عشر 
تأثّر القطاع السياحي بفعل اإلرهاب وأعماله اإلجرامية الشائنة بشكلٍ كبير على البنى اخلدمية 

قطاع األساسية واملقومات واملنشآت السياحية مما أدّى إلى أضرار بالغة مباشرة وغير مباشرة أصابت 

لتون القلعة تشمل املنشآت املتضررة منشآت سياحية تعود مبلكيتها للوزارة كفندق كاروالسياحة 

ام يلبغا واملطبخ العجمي بحلب وفندق تدمر وفندق الوردة البيضاء بدرعا وكما  وشهبا وخان الشونة و حمّ

ة أخرى مع مستثمرين من القطاع اخلاص  تضم منشآت لشركات مشتركة مع الوزارة أو جهات عامّ

اضافة الى  وشيراتون حلبكفندق بصرى الشام وفرات الشام بدير الزور وكارلتون إدلب وسفير معلوال 

   ر احلاصلة في املباني االدارية والتعليمية االضرا

   :تقييم الواقع احلالي للمنشآت السياحية 

ت منشأمن  %45 تأثّر قطاع السياحة عموماً واملنشآت السياحية بشكل خاص األمر الذي أدى إلى خروج

ترميم  -آمنة  ألسباب عديدة منها : منطقة غيرمن اخلدمة والتشغيل  سياحيالترفيه الطعام واإلبيت وامل

مغلق من  -مركز إيواء -غير مستثمر  -بسبب قلة السياح واألوضاع االقتصادية   -وإعادة تأهيل وصيانة 

وقوعها  -متضررة    -ال ميكن الوصول إليها  -أسباب شخصية   -منطقة عسكرية   -قبل صاحب العالقة 

 . قطاع امني–ظروف أمنية  –تغيير املهنة واملستثمر  –في منطقة متاس .. وفاة املستثمر 

كما تعرضت البنى اخلدمية األساسية واملنشآت السياحية ألضرار بالغة مباشرة حيث بلغ عدد املنشآت 

رت بشكل كامل أو جزئي أو أصابتها بعض األضرار اخلفيفة / / منشأة توزعت في جميع 403التي دمّ

 / مشروع سياحي قيد االنشاء 52حلقت بـ/   احملافظات ما عدا طرطوس باإلضافة الى اضرار مادية مباشرة

 

 

 

 

 

  

 

 

 


