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 كلمة وزير السياحة في افتتاح         
 الرابعالدولي ملتقى سوق االستثمار السياحي 

 الملتقىالسيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء راعي هذا 
  السيدات و السادة الوزراء والسفراء

  السيد رئيس المجلس الدولي للسياحة والسفر
 السيد رئيس المنظمة العربية للسياحة

  سورية الكرامضيوف
 أيها السيدات والسادة 
 على التوالي في هذا الموعد السنوي الذي أصبح الرابعةها نحن نلتقي مجدداً و للسنة  ..كل عام وأنتم بخير 

 .مناسبة للقاء بين الشركاء والمعنيين بمسيرة االستثمار السياحي في سورية 
أن أرحب بجميع الشركاء في الفريق   ،الرابعالدولي سياحي يسعدني في بداية حفل افتتاح ملتقى سوق االستثمار ال

الحكومي ، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى للسياحة ، الذين يقدمون لقطاع السياحة كل 
دعم ومؤازرة ، من خالل قرارات المجلس األعلى للسياحة ، المبنية على دراسات تحليلية معمقة، للتوصل إلى 

 .مالمح بيئة استثمارية سياحية جاذبة ، في إطار توجيهات السيد الرئيس بشار األسد رسم 
كما أرحب بجميع الشركاء في العملية االستثمارية، من مستثمرين، ومطورين، وشركات إدارة فندقية، ومصارف، 

األراضي والمشاريع وبيوت تمويل، ومقاولين، ومكاتب استشارية هندسية ، و بجميع شركائنا في عمليات تحضير 
 . المالكة لتلك المواقع العامة وبرامج التوظيف السياحي من الجهات

،  لتحقيق أهداف  ناالجميع هنا شركاء ، ولذا نحن هنا في ملتقًى يبحث عن تالٍق أمثل بين ..نعم أيها السادة 
حيث تعرض المواقع  ..السوق  ..ي وغداً سيتم افتتاح الجزء الثان ..الحكومة والجهات المالكة للمواقع والمستثمر

الجاهزة ،والمحققة للجدوى االقتصادية والسياحية ، والتي تؤمن فرصاً استثمارية جاذبة ، في بلد يعيش عبق 
  .التاريخ وألق العصر

أن نرسخ الصورة أن نناقش قضايا االستثمار السياحي من خالل جلسات الحوار ، و، سيتيح لنا هذا الملتقى مجدداً 
تحليلنا ،  وأن نضع شركاءنا في 2004ديدة لبيئة االستثمار السياحي في سورية والتي بدأنا برسمها منذ عام الج
  . ، وعوامل تسارع نموهواقع االستثمار السياحي في سوريةل

  أيها السيدات والسادة
فنتيجة لجهود ت السابقة ، من الملتقياأننا ندخل إلى فعاليات هذا الملتقى الرابع ونحن أكثر ثقة بتحقيق طموحاتنا 

 ، 2007 و2006بين عام % 350الوزارة الترويجية ، بعد إقرار الحكومة زيادة موازنة الترويج السياحي بنسبة 
بمعدل نمو وسطي في السنوات السبع األخيرة بلغ ، وصل عدد السياح إلى أربعة ماليين وستمائة ألف سائح 

نسب اإلشغال في الفنادق السورية    ارتفعت كما، حية للمغتربين مليون زيارة سيادون احتساب ، وذلك % 15
في مناطق الطلب العالي % 78وتجاوزت ،  2007 السياحية في عام المناطق وعلى كامل وسطياً%  66 إلى

 10 حاجز كما تجاوزت السياحة السورية  ،% 100 نسبة السياحية  سمامتجاوزة في فترات المو، كدمشق وحلب 
السياحة إيرادات ووصلت  مليون لليالي اإلقامة في الشقق المفروشة ، 28لة فندقية ألول مرة ، مقابل ماليين لي
وقاربت إيرادات السياحة الدولية ثالثة مليارات دوالر ، كما ساهم القطاع ، مليار ومائة مليون دوالر إلى الداخلية 

  بتأمين من القطع األجنبي  لسورية ، و% 31 ر بتوفيو من الناتج الوطني اإلجمالي ،% 14.4السياحي بنسبة 
عدد السياح كما ارتفع  ليلة ، 11  إلىلعرب واألجانبووصل وسطي اإلقامة للسياح ا، من فرص العمل % 13

  . 2007عن عام % 23بنسبة ، األجانب في الموسم األوربي هذا العام 
فـي تقريـر     عالمياً   ة الثاني المرتبة، إذ أتت في     ثالثة مواقع هامة على المستوى العالمي       بالمقابل  حصدت سورية   

ممـا   % 14صـلت إلـى     التي و  2008سياحة األعمال في عام     حسب نسبة نمو    المجلس الدولي للسياحة والسفر     
 عالمياً حسب توقعات نمو العمالة      ة الثاني المرتبةيعكس التطور النسبي للنشاط االقتصادي العام في سورية ، و في            

كما ارتفـع     ، مما يدل على توقعات إيجابية لزيادة االستثمارات السياحية ،             2018حي حتى عام    في القطاع السيا  
 العـام   61 عالمياً حسب نسبة مساهمة السياحة في االقتصاد الوطني مقابل المرتبة            47سورية إلى المرتبة      ترتيب  

رير التنافسية العالمي الـصادر عـن        تق في األمن واالستقرار حسب   في المرتبة األولى  عالمياً       أتت   والماضي ،   
   .منتدى دافوس نتيجة عدم وجود أي كلفة على االستثمارات فيها ناجمة عن اإلرهاب أو الجريمة المنظمة 

  



 2

لقد استطاعت صيغة ملتقيات سوق االستثمار السياحي ، وقرارات المجلس األعلى للسياحة ، التي صدرت و
واكتملت قبل عقد الملتقى الرابع ، أن ترسم بمسيرتها مراحل تطور االستثمار بمناسبة انعقاد الملتقيات المتتالية، 

 أمام مثلىملتقيات مرونة ال التي أصبح معموالً بها في  واالستثمار   حققت صيغ التعاقدكماالسياحي في سورية ، 
جراءات ، في إطار وزارة اإلدارة المحلية من تبسيط لإلع مجمل ما قامت به متكاملة في هذا مالمستثمرين ، 

وقطاع وزارة المالية ، من إصالح للنظام الضريبي والمالي والمصرفي قرارات لمجلس األعلى للسياحة ،  و
سوق االستثمار وهو ما جعل ملتقيات الصادرة عن وزارة االقتصاد ، والتسهيالت ، و مع القرارات التأمين 

 أنموذجاً في التحضير تذين شاركوا فيها ، ليس لكونها قدمالسياحي  محط اهتمام مئات المستثمرين والمهتمين ال
 تالمسبق لمواقع المشاريع ، وفي تجاوز الروتين والصيغ الجامدة في إجراءات التعاقد فحسب ، بل ألنها عكس

تقديم تسهيالت إضافية  في  ، و في القطاع السياحي  استثمارية جديدةبيئة رغبة الحكومة في رسم مالمح 
  .ن في هذا القطاع الذي يحقق قدرة تنافسية عالية للمستثمري

 ، حيـث تجـاوزت قيمـة        2007 و   2005تطوراً نوعياً بين عـامي      بالتالي  شهد االستثمار السياحي في سورية      
 ، ثالثة مليارات وثالثمائة مليون      2010االستثمارات السياحية قيد اإلنشاء حالياً والمتوقع إنجازها حتى نهاية عام           

فيما تجـاوزت   ،   مليون دوالر    9بوسطي كلفة للمشروع الواحد     ي ثالثمائة وستة وسبعين مشروعاً ،           دوالر ، ف  
منـشأة   3038في  قيمة االستثمارات السياحية للمنشآت العاملة في الخدمة ثالثة مليارات وتسعمائة مليون دوالر ،              

بما يعني ارتفاع حجم االستثمارات الجديـدة       بوسطي كلفة للمنشأة الواحدة بأسعار اليوم مليون دوالر ،          سياحية  ،    
وسطي دخول األسرة في الخدمة من خمسمائة سـرير         كما ارتفع   على مستوى المشروع الواحد تسعة أضعاف ،        

 ، ويتوقـع أن     2007 و 2000سنوياً خالل العقود األخيرة من القرن الماضي ،  إلى ألفي سرير سنوياً بين عامي                
 ، لـدى دخـول المـشاريع        2010 إلى   2008ياً على األقل خالل السنوات من       يصل إلى عشرة آالف سرير سنو     

 ستكون مختلفة تماماً عما هي عليـه        2010مما يؤكد أن صورة المشهد السياحي بحلول عام         الجديدة في الخدمة ،     
المكان كما أطلقت وزارة السياحة مشاريع التطوير السياحي الكبرى لتحقق لدى اكتمالها وضع سورية في               اآلن ،   

  .فس على استثمارها  شركات عالمية للتنا10الالئق بها على الساحة السياحية الدولية ، وتم تأهيل 

  
على قد عليها اعدد المشاريع المتعتبين أن المحققة ، حيث  تم التركيز في األشهر الماضية على تحليل النتائج 

 بوسطي  مليار دوالر 1.669رية وصلت إلى  بإجمالي كلفة استثما مشروعاً 29إلى  قد وصل أراض حكومية 
على أراض  عدد المشاريع المرخصة وقيد اإلنشاء فيما وصل ، مليون دوالر 57 إلىلكلفة المشروع الواحد تصل 

مليون دوالر  5بوسطي ، أي  مليار دوالر 1.640إلى   مشروعاً بكلفة إجمالية وصلت 347إلى للقطاع الخاص  
، أصبح اآلن يسير على ركيزتين متكافئتين  في سورية مما يبرز أن االستثمار السياحي ، لمشروع الواحد لكلفة ك

أهمية صيغة ملتقيات وهو ما يؤكد   ،سواء في االستثمارات على أراض حكومية أو على أراض للقطاع الخاص
امل طيف حجوم تك، ويعكس  المستثمرين في محوري االستثمار السياحي استجابةاالستثمار السياحي في تحفيز 

   .لجميع سويات التصنيف وأشكال اإلقامة بالتالي واستجابتها ،  ةاالستثمارات السياحي

ولكن هذه النتائج طرحت العديد من النقاط التي تحتاج للمعالجة ، كان من أهمها أن االسـتثمارات الجديـدة قيـد                     
فها وحلب والالذقيـة     دمشق وري  حالياً وهي   بة لالستثمارات السياحية    في  المحافظات الست الجاذ     تركزتاإلنشاء  

ولمعالجة ر المجلس األعلى للسياحة     قأ. فقط للمحافظات األخرى    % 6مقابل  % 94 نسبة  ب وطرطوس وحمص ،    
 من  ستدعم ما نقوم به   ،  مناطق التنموية   بمشاريع االستثمار السياحي في ال     خاصة    إعطاء مزايا إضافية  هذا الواقع   

زرع ، ومن خالل هذا الملتقى ، لمناطق للتطوير السياحي المتكاملة في تلك المحافظات ، كنقاط جذب غنية تحسن                   
، كـذراع   إحداث الـشركة الـسورية للـسياحة        ،   2008بداية عام   في  العرض السياحي فيها ، كما أقر المجلس        

 ،احة الداخلية تتضمن زيارات للمناطق التنموية       أساساً في طرح برامج للسي    لكي تسهم   ،  وزارة السياحة   اقتصادي ل 
 سينطلق أول معرض    حيث    ،   بما يكفل تحريض الطلب السياحي على تلك المناطق        وهو ما سيبدأ الشهر القادم ،       

  . أيار القادم24 و22ه الشركة بين وتنظم للسياحة الداخلية تقيمه الوزارة 
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للمشاريع % 37إلى  للمشاريع في الخدمة     %21نطقة الساحلية من    ستثمارات في الم  ارتفاع نسبة اال  سجل بالمقابل   
وسيترسخ الحقاً لدى إنجاز التعاقد على استثمار أهم منطقة للتطوير الـسياحي            ،  وهذا تطور طبيعي     ،  قيد اإلنشاء 

،  % 8االستثمارات غير العربية لم تتعد      لوحظ أن نسبة    كما   مليار دوالر ،     8الكبرى على الساحل السوري بكلفة      
شركات سياحية أوربية لتطوير منـاطق التطـوير الـسياحي          تم تأهيل عروض    وهذا واقع مرشح للتغيير بعد أن       

 .الكبرى
  

على األنـشطة   % 40 و،  على اإلقامة والطعام    % 60بنسبة  اإلنفاق السياحي الدولي أنه كان      توزع  أبرزت دراسة   
 الـسياحي تعكس ضرورة االهتمام بالقيم المضافة على المنتج  لإلقامة واإلطعام وزائدة نسبة هذهوطبعاً ، والتسوق  

مما تطلب أن   ،  التخفيف من الموسمية وزيادة أيام النشاط السياحي        وتسمح ب ،  والتي تحفز اإلنفاق السياحي عادة      ،  
" تطرح وزارة السياحة هذا العام من خالل ملتقى سوق االستثمار السياحي الدولي الرابـع ، و  تحـت عنـوان                      

مجموعة جديدة من مناطق التطوير الـسياحي الكبـرى          ،" اريع متكاملة في إطار التخطيط اإلقليمي السياحي        مش
مشاريع جديدة مواكبة فـي بـرامج توظيفهـا         وأن تعرض    ،سياحية أساسية   ، التي ستشكل نقاط جذب      والمتكاملة  

حسب المقومات السياحية المتـوفرة     ،  يه  وأشكال النشاط السياحي المعتمدة ف    ،  لعناصر التخطيط اإلقليمي السياحي     
  .ومتطلبات األسواق السياحية الرئيسية للسياحة السورية

  

حيث تم تحديد  مع الجهات الحكومية المالكة للمواقع ، قبالتنسي، تم إنجاز المهمة على  مدى عام كامل من العمل 
تم تصنيف تلك . ر سياحي كبرى أو متكاملة  منطقة تطوي13منها ،   موقعاً مختاراً حققت المعايير المطلوبة 154

ق للتطوير  مناط3 مناطق كبرى للتطوير السياحي و 4ضمت الشريحة األولى  حيث ،  شريحتينالمواقع في
 أعطي لكل منها حيث، اإلقامة المختلفة  السياحية وأشكال الفعالياتمتضمنة لطيف واسع من السياحي المتكاملة ، 

بما يتوافق مع المقومات المتوفرة في المنطقة ، واألسواق ، من مناطق التطوير خصوصية تميزها عن غيرها 
للشريحة األولى مخطط  في مختلف المحافظات ، بمجموع أسرة فندقية موقعاًستين  وخمسة كذلك المستهدفة ،  و

اطق التطوير  سريراً في من42000منها  مليار دوالر  ، 2.5  وصلت إلى تقديريةبكلفة ،  سرير55000يتجاوز 
 التخطيطية البرامج حيث أمنت ،  سرير للشريحة الثانية26000، مقابل  سريراً في المشاريع السياحية13000و

، ضم السياحة البيئية والعالجية والتاريخية والرياضية والثقافية والشاطئية والترفيهية والشعبية تنوعاً كبيراً 
، وكذلك سياحة التسوق والمؤتمرات والمغاور، كما تضمنت مرافئ ، والنهرية والصحراوية والجبلية والتعليمية 

ونوادي يخوت ، و مراكز للرياضات المائية ، و ألعاب كهربائية وألكترونية ومائية،  ومسارح وحدائق ومنتزهات 
، ومسطحات مائية،  وصاالت رياضية وترفيهية ، ومسابح ونواٍد  لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات ، 

، و متاحف ) األكواريوم ( ونواٍد للفروسية والغوص ، و مخيمات و منتجعات صحية ، و ومتاحف لألحياء المائية 
تخصصية أخرى ، ومالعب الغولف والفعاليات التجارية ، في إطار منهجي مخطط ، يحقق توازن االستثمارات 

  .المعروضة ، ويؤمن خصوصية كل موقع 

مستلزمات  سياحة األعمال ، والـسياحة الـصحية ،          توفير  البرامج التخطيطية على    مكونات   فيأيضاً  تم التركيز   
 تغيرات واضحة في أشكال النشاط السياحي في سورية ،  فبعد أن سـيطرت               2007 و 2006لوحظ في عام    حيث  

شـكال  سياحة االصطياف واالستجام والعطالت لفترة طويلة إلى جانب السياحة الثقافية والدينية ، بـدأت تظهـر أ              
من إجمالي القدوم السياحي في سـورية أي         % 9جديدة أهمها سياحة المؤتمرات التي حققت صعوداً كبيراً بنسبة            

لف سائح قدموا لغايات تتعلق باألعمال والمؤتمرات والملتقيات ، بما يعكس تطور البنية الفندقية من               أ 400حوالي  
كما سـجل ظهـور       ، الحكومي بتضافر جهود الفريق     ةجهة والنشاط االقتصادي المتصاعد بشكل نشط في سوري       

  % .5للسياحة الصحية وبنسبة 
  

فقـد    ال تزال تحقق حتى اآلن ثالثة أضعاف الليالي الفندقية في سورية             ،ونظراً ألن الليالي في الشقق المفروشة       
سـويات  تم دراسـة     كما   لمشاريع ، البرامج التخطيطية ل  في العديد من    السياحية  الشقق  فنادق  في إدراج   هذا  تسبب  

األخذ بنتائج الملتقيات السابقة ، ففيما ركزت المشاريع المتعاقد عليها في الملتقيـات الـسابقة علـى                 المشاريع مع   
 نجـوم ،  اتجهـت المـشاريع         5+4المشاريع في مراكز المدن أو القريبة منها ، وعلى شريحة الفنادق من سوية              
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اريع خارج مراكز المدن ، وخاصة من خالل إطـالق منـاطق التطـوير              المعروضة في الملتقى الرابع إلى المش     
 نجـوم ،     3 نجوم ، مع بروز واضح لفئـة         4+3السياحي المتكاملة أو الكبرى ، وإلى شريحة التصنيف من سوية           
 حيث تحولت نسبة عدد المشاريع بسوية خمس        ،  التي تتالءم أيضاً مع توجهات تشجيع السياحة الداخلية للسوريين        

 نجـوم مـن   4وتحولت نسبة المشاريع سوية ، في الملتقى الرابع % 12في الملتقيات السابقة إلى  % 23وم من   نج
  .% 41إلى % 23 نجوم من 3 تحولت نسبة مشاريع فيما% 40إلى % 53

 
ى تطور االستثمار السياحي تحديات كبيرة وعاجلة لتوفير األطر البشرية المدربة لتكون جاهزة للعمل لد         ولقد طرح   

 50000االستثمارات الجديدة   ستؤمن  دخول االستثمارات الجديدة في الخدمة خالل األعوام الثالثة القادمة  ، حيث             
ممـا   مـسبق ،   تدريب    تأهيل و  أطر بحاجة إلى   وهي ،   في المطاعم والفنادق فقط      2010فرص عمل حتى عام     

دخـول  ضاً بعـين االعتبـار بمتطلبـات        مع األخذ أي  سنوياً   فرصة عمل جديدة     10000  أكثر من    تدريبيتطلب  
 طرح مشاريع استثمارية في التدريب      تم  لمعالجة هذا الواقع    .  المنشآت السياحية في الخدمة في تحديد تلك المواقع       

  . تم تشميلها باإلعفاءات والتسهيالت المقدمة للمشاريع السياحيكماالسياحي والفندقي على القطاع الخاص 
 

 أيها السيدات والسادة 
في كل عام تورق فرحتنا بلقائكم ،  ويزهر اعتزازنا بمشاركة أشقائنا و أصدقائنا المشاركين معنا ، الذين قدموا 
من جميع أنحاء العالم ، كما أود أن أشكر السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى للسياحة ، وأعضاء 

 و جميع  الوزارات ، واإلدارات المركزية تحدثين ،  والمالمجلس ،  والسادة الوزراء ، والسادة المحافظين ،
على الجهود التي بذلت إلنجاح هذا الملتقى ، كما أود أن أشكر جميع العاملين لسياحة ، والمحلية ،  واتحاد غرف ا

 .ستكمال تنفيذ كل اإلجراءات في مواعيدها المقررة ليل نهار الفي وزارة السياحة ، الذين عملوا 
 

ختام أن أتوجه إلى سيادة الرئيس بشار األسد ، بأسمى آيات الشكر والتقدير ، باسم القطاع السياحي يشرفني في ال
في سورية ، لرعايته هذا القطاع الناهض ، معاهدين سيادته على العمل الدؤوب ، لكي تكون سورية  مقصداً 

ح السياحة قاعدة من قواعد االقتصاد سياحياً هاماً على خارطة المقاصد السياحية العالمية ، بما يكفل أن  تصب
الوطني في سورية ، ومحركاً من محركات التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البالد ، وجسراً لحوار خالق بين 
الشعوب والثقافات،  يسهم  في  إبراز الصورة الحضارية لسورية ، وللمنطقة العربية ،  وفي بناء مستقبل عالم 

 .متوازن وآمن
  م عليكموالسال    

 


