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 الممدمة
 

 فً المطاع السٌاحً إلللٌم كوردستان. ٌؤتً دلٌل أسس ومعاٌٌر تصنٌف المنشآت الفندلٌة كجزء من الجهود التً تموم بها الهٌئة العامة للسٌاحة لتطبٌك أفضل المعاٌٌر العالمٌة
 
إال أنه ٌشهد تنافسا  عالمٌا ، لٌس فمط على المستوى  ؛ع بإمكانٌات كبٌرة للنمو واالزدهارأساسٌا  من التصاد اإلللٌم، وٌتمتع هذا المطا كل لطاع السٌاحة فً كوردستان جزء  ٌُش

العاملة فٌه لٌصبح لطاعا  ٌلبً أعلى المعاٌٌر الدولٌة  السٌاحٌة إلى تطوٌر لطاع السٌاحة والمنشآت فإن الهٌئة العامة للسٌاحة تسعىاإلللٌمً بل بٌن دول العالم أجمع، ومن هنا، 
 الزّوار وإطالة فترة إلامتهم.لجذب 

 
، العراق، أبو ظبً، النمسا، ألمانٌا، تشٌكٌا، هنغارٌا، لطر، الٌمن ،منها لبنان، األردن، السعودٌة( الدول العربٌةأوروبا والفنادق فً ت مراجعة عدد من أنظمة تصنٌف م  ت لدو

 إلى العوامل التالٌة: ستنادا  ابات المطاع السٌاحً فً اإلللٌم،متطللتحدٌد المعاٌٌر األكثر تالإما  مع  )دبً، هولندا، السوٌد، سوٌسرا
 

 .أن ٌكون النظام مرتكزا  إلى معاٌٌر عالمٌة 

  إلى زٌادة جذب السٌاح. مما ٌإّديٌوفر مزٌدا  من الثمة أن ٌإدي تطبٌك النظام الجدٌد إلى زٌادة تنافسٌة الفنادق فً اإلللٌم بما 

  النظام للتمٌٌم الذاتً. تطبٌك هذاذلن جهودا  إدارٌة وفنٌة معمولة ومتوفرة، وأن ٌكون سهال  على المنشآت الفندلٌة وٌتطلب  ٌكون النظام سهل التطبٌك،أن 

 .أن ٌكون شامال  لمختلف المنتجات الفندلٌة المتوفرة فً اإلللٌم: الفنادق، األجنحة الفندلٌة، الموتٌالت، والمرى السٌاحٌة 

 لنظام واضحة ومبسطة.أن تكون إجراءات إدارة ا 

  على تجهٌزات وخدمات المنشآت السٌاحٌة، وبالتالً أن تنعكس هذه التحسٌنات بسرعة فً درجة أن ٌكون النظام حساسا  للتغٌٌرات أو التحسٌنات التً تطرأ
 التصنٌف عند إعادة التمٌٌم.

  تكون درجة التصنٌف شفافة لهم. وأن ،حٌة ولموالع الحجز االلكترونًالرحالت السٌا ومشغلوولوكاالت السفر  للزوارأن ٌوفر النظام معلومات دلٌمة 

 ًالمنشآت السٌاحٌة على استخدام أدوات إدارة الجودة فٌها. أن ٌشجع نظام التصنٌف مسإول 

 .أن ٌسمح النظام للمنشؤة السٌاحٌة أن تستؤنف لرار التصنٌف 

  ما ٌتناسب مع متطلبات السوق.التصنٌف دورٌا  بمعاٌٌر أن ٌسمح النظام بتعدٌل أو مراجعة 
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 فبات المنشآت السٌاحٌة وإجراءات تصنٌفها ،اإللامةأنواع 
 

 األنواع المختلفة من اإللامة فً مختلؾ أنحاء العالم:

 

   HOTELفنادق
وخدمات الضيٌافة األخيرى. تصينف المنزلً وخدمة التدبٌر وجبات الطعام، وتحتوي على مرافك لتناول ، للمسافرٌن الفندق هو عبارة عن مإسسة تجارٌة توفر السكن

 .)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف5-نجوم ستار ل-1الفنادق إلى فئات 'ستار' (
 .رٌفٌة والمروٌةفنادق المدن موجودة داخل المدن وضواحٌها. فنادق اإلصطٌاف موجودة فً خارج المدٌنة فً المناطك ال 

تصنٌف على مدى ولد ادعى بعض أعضاء صناعة الضٌافة على تصنٌف ستة أو سبعة نجوم لتشغٌلها. ال توجد منظمة تملٌدٌة أو جوائز أو هٌئة رسمٌة تعترف بؤي 
احتواء الفندق على مطار لهبوط طائرات أعلى من خمس نجوم دٌلوكس، هذه المطالبات ال معنى لها وتستخدم فً الغالب ألغراض الدعاٌة. على سبٌل المثال 

 أو غرف ومطاعم تحت المٌاه هلٌكوبتر

 
الحتٌاجات المسافرٌن من رجال األعمال. تمٌل إلى أن تكون موجودة فً مراكز المدن وفً المطارات. ٌتم تجهٌز غرف النزالء  - بزنس هوتٌل BUSINESS HOTEL فنادق

)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة 5-نجوم ستار ل-3تصنف إلى فئات 'ستار' ( .بمكاتب فسٌحة، وخدمة االتصال باإلنترنت
 .الخدمة حسب درجة التصنٌف

 
  HOTEL SUITES األجنحة الفندلٌة

  جمٌع محال اإللامة أجنحة بدال من الغرف التملٌدٌة
ن االثنٌنلد تكون موجهة إلى السواح أو رجال األعمال أو مزٌج م    

 .)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف5-نجوم ستار ل-3تصنف إلى فئات 'ستار' (
 

   HOTEL APARTMENTSشمك فندلٌة
)، تميدم 5-نجيوم سيتار ل-3خيرى. تصينف إليى فئيات 'سيتار' (مإسسة تجارٌة توفر السكن، وجبات الطعام، وخيدمات الضيٌافة األ .بدال من الغرف شمك ٌمدم فندق هً

 EXTENDED STAY LODGING -إلامية ميدة طوٌلية  .مستوى مختليف مين وسيائل الراحية، مجموعية مين المرافيك، ونوعٌية الخدمية حسيب درجية التصينٌف
ا ميا تشيبه شيمك صيغٌرة ميع مطيب. صيغٌر. تجيذب رجيال األعميال فيً تمٌل إلى أن تكيون واسيعة وغالبي ألولئن الذٌن ٌحتاجون إلى أماكن اإللامة لمدة أسبوع أو أكثر

 رحالت عمل طوٌلة
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  CAPSULE HOTEL -فنادق كبسولة 

 فمط شعبٌة جدا فً الٌابان، وهً أكبر للٌال من تابوت. عادة حول المدٌنة، بالمرب من محطات السفر ووسط المدٌنة. األسعار رخٌصة تشمل النوم
 ى عن التصنٌفهذا النوع من المنشؤة بغن 

 

  فندق بوتٌن

 وهم من حجم حمٌم، وإعدادات شاعرٌة، خدمة شخصٌة للغاٌة، وأسلوب فردي ممٌز وسمات بارزة.

 .)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف5-نجوم ستار ل-4تصنف إلى فئات 'ستار' ( 

 
  CAVE HOTEL -فندق الكهؾ 

 اإللامة فً كهف. توجد عادة فً الٌونان وتركٌا واسبانٌا واسترالٌا وهنان عدة كهوف فً اإلللٌم ٌمكن استخدامها
 هذا النوع من المنشؤة بغنى عن التصنٌف 

 

   RESORTفنادق منتجعات

)، بالمرب من مناطك التزلج، فً الصحراء وبالمرب من الحدائك وجدت فً الممام األول للسٌاح فً أربع بٌئات: على شاطئ البحر (أو البحٌرة فً حالة كوردستان
و اثنٌن من مرافك ومناطك الجذب السٌاحً (أو حتى فً داخلها). تتضمن مرافك لممارسة األنشطة الترفٌهٌة مثل حمام سباحة، مالعب التنس، ملعب غولف، واحد أ

 الطعام.
 المدٌنة السٌاحٌة: مٌجا رٌزورت MEGA RESORTاألنشطة التً تغطً فدانا من األراضً وٌسمى المنتجع ذات حجم كبٌر جدا ، مع العدٌد من المرافك و

 .)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف5-نجوم ستار ل-1تصنف إلى فئات 'ستار' ( 
 

 أنواع مختلفة من المنتجعات:
 فر مرافك واسعة النطاق للتدلٌن وعالجات للوجه، أنشطة اللٌالة البدنٌة وتناول الطعام الصحً.سبا ٌو SPA. منتجع ١
 . منتجع للتزلج، وٌوفر مولع للتزلج والتسهٌالت لخدمة احتٌاجات هواة الرٌاضات الشتوٌة.٢
. غالبا ما ترتبط بمكان ثٌم رٌزورت THEME RESORTٌة . منتجع مصمم خصٌصا  حول فكرة أو موضوع رئٌسً بعنوان وهو منتجع واحد ٌحتوي على هوٌة لو٣

ومدٌنة دٌزنً المملكة الحٌوانٌة. منتجع شامل، ٌتماضى سعر واحد ٌتضمن معظم أو كل تكالٌف  وولت آخر، ومن األمثلة على ذلن تاج محل فً الس فٌغاس، أمرٌكا،
 .مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف )، تمدم مستوى5-نجوم ستار ل-4تصنف إلى فئات 'ستار' ( البماء هنان.
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 كوندو( CONDOالوحدات السكنٌة )شمك 

 تملن األفراد لكل وحدة وأٌضا دفع رسوم للصٌانة واألمن والتشجٌر. ٌمكن السحابها تؤجٌرها عند غٌابهم 

 هذا النوع من المنشؤة بغنى عن التصنٌف

 
 على غرار الوحدات السكنٌة، وأصحابها ال ٌشترون الوحدات الفردٌة ولكنهم ٌتملكونها مدة  معٌنة سنوٌا   TIME-SHARE لتالمشاركة بالو

 .)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف5-نجوم ستار ل-4تصنف إلى فئات 'ستار' ( 
 

   MOTELموتٌل
ئٌلة أو معدومة ؤة سٌاحٌة توفر السكن، مصممة للمسافرٌن بالبر، وعادة لدٌها منطمة ولوف للسٌارات، على جانب الطرٌك العام، حٌث توفٌر وسائل الراحة ضهو منش

 .)2-نجوم ستار ل-1تصنف إلى فئات 'ستار' ( )(مثل مرافك الحمام أو خدمة الغرف
 
   INNنزل

الغرف تفتح على الردهة الداخلٌية. الغيرف بسيٌطة ميع  .لسكن، متواضع الحجم وبؤسعار التصادٌة وٌتم توفٌر الطعام والشرابهو فندق صغٌر حٌث ٌمكن للمسافرٌن ا
 .رٌعأو على طول الطرٌك السي إفطار كونتٌننتال المشمل. ٌمع عادة فً البلد فً أو بالمرب من المناطك الشعبٌة، المطاعم ومنافذ للوجبات السرٌعة و/أو مراكز التسوق

نيادرا ميا ٌكيون  .)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف2-نجوم ستار ل-1تصنف إلى فئات 'ستار' (
 .فٌها مرافك حمامات خاصة

 

  DORMITORYدورمنزل  HOSTELهوستل 

 مشتركة، ومطب. ومرافك استحمام مشتركة من لبل جمٌع الغرف فً الطابك.بدٌل رخٌص الثمن للطالب ولمسافري المٌزانٌة. ٌمدم مراحٌض 
 هذا النوع من المنشؤة بغنى عن التصنٌف 

 

 نزل الرٌفٌة LODGEلودج 

 ٌهٌمن علٌها الطابع المروي (مثل الحدائك الوطنٌة) أو أماكن برٌة (على سبٌل المثال البرٌة األفرٌمٌة)
 تصنٌفهذا النوع من المنشؤة بغنى عن ال 
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  TREE LODGE - لودج الشجرة 

 اإللامة بنٌت على شجرة، توجد عادة فً أفرٌمٌا أو بالمرب من حدٌمة وطنٌة
 هذا النوع من المنشؤة بغنى عن التصنٌف 

 

 ؼست هاوس EGUEST HOUS PENSION  بنسٌون - ( بد اند برٌكفاستBED  &BREAKFASTالسرٌر واإلفطار ) -البٌوت السٌاحٌة 

غرف) أو المستملة ممابل أسعار إلتصادٌة تشمل وجبة إفطار  ٦حتى  ٢رٌفٌة عبارة عن منازل أهل المنطمة حٌث ٌستضٌفون النزالء فً الغرف اإلضافٌة ( هً نزل
  (وأحٌانا مرافك حمام مشترن) كاملة فً كثٌر من األحٌان فً منطمة غرفة الطعام المشتركة أو فً غرفة الضٌوف

 .)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف2-نجوم ستار ل-1' (تصنف إلى فئات 'ستار
 

 المرى السٌاحٌة
 بٌت) ٦٤إلى  ٤٤هً لرى تحتوي على عدة بٌوت سٌاحٌة (

 .لمرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة من ا2-نجوم ستار ل-1تصنف إلى فئات 'ستار' (
 

  CAMPGROUNDS -المخٌمات السٌاحٌة 

 مكانا حٌث ٌمكنن نصب الخٌم واالستمتاع بالمناظر الطبٌعٌة ممابل تعرفة رمزٌة. البعض لدٌها مرافك حمامات مشتركة.
 .جموعة من المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، م2-نجوم ستار ل-1تصنف إلى فئات 'ستار' (

 
 CHALETشالٌه 

 مسكن خشبً مع سمف مائل، شائعة فً سوٌسرا ومناطك جبال األلب األخرى. ٌجوز وجودها على شواطئ البحار والبحٌرات أٌضا  
 .ن المرافك، ونوعٌة الخدمة حسب درجة التصنٌف)، تمدم مستوى مختلف من وسائل الراحة، مجموعة م2-نجوم ستار ل-1تصنف إلى فئات 'ستار' (
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  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 السٌاحٌة المنشآت تصنٌؾ
 

 درجات التصنٌؾ 
 ***** **** *** ** * السٌاحٌةالمنشآت 

      فندق

      موتٌل

  شمك فندلٌة
     

 أجنحة فندلٌة
     

      نزل

      بٌوت سٌاحٌة

      مخٌمات سٌاحٌة

      ٌهشال

 
 

 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 الؽرؾأنواع 
 ٌتم تمسٌم غرف الفندق إلى نوعٌن: غرفة وجناح

 
 الؽرؾ:

 تحتوي الغرف عادة ما ٌكون دش / حمام ومرحاض. أنواع الغرف محددة هً:
 

 غرفة مصممة لشخص واحد تحتوي على سرٌر واحد بحجم مفرد SINGLE ROOM - ؼرفة مفردة

 ي على سرٌر واحد بحجم كٌنغ أو سرٌر بحجم كوٌنغرفة تحتو DOUBLE ROOM - ؼرفة مزدوجة

 غرفة مصممة لشخصٌن مع سرٌرٌن مفردٌنTWIN ROOM - ؼرفة توأم

 مع سرٌر واحد إضافً بحجم مفرد مزدوجة أو غرفة مفردة غرفة تحتوي على ثالثة أسرةTRIPLE ROOM - ؼرفة ثبلثٌة

 
 األجنحة:

 أنواع كما ٌلً:تمع فً الطوابك العلٌا، وٌنمسم الجناح إلى عدة 
 

 ٌدعى أٌضا جناح صغٌر أو جناح األسرة. وهو ٌحتوي على غرفة معٌشة وغرفة نوم وحمام / حمام ومرحاض، وأثاث مرٌح.STANDARD SUITE  - جناح لٌاسً

 
 عادة أكبر فً الحجم من الغرفة واحدث من جناح لٌاسً من ناحٌة مرافك الغرفة. DELUXE SUITE - جناح دٌلوكس

 
عادة ما تحتوي على غرفة نوم واسعة مع سرٌر واحد بحجم كٌنغ، غرفة جلوس أنٌمة، وحمام كبٌر مع مرافك إضافٌة مثل حمام دوامة EXECUTIVE SUITE - يفٌذجناح تن

 ومرحاض إضافً. مساحتها عادة مرتٌن مساحة جناح لٌاسً.

 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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ما فً ذلن غرفة نوم الرئٌس، وغرفة نوم أول سٌدة، دش / حمام، واثنٌن من المراحٌض، وغرفة عادة لدٌه سبعة أو ثمانٌة غرف، بPRESIDENTIAL SUITE - الجناح الرباسً
 تجمٌل، لاعة اجتماعات، مركز الحرس، مكتبة، مطب. صغٌر، غرفة طعام، وغرفة الستمبال الموكب. عادة، هو أفضل أماكن اإللامة فً الفندق.

 

 ن اثنٌن أو أكثر من غرف منفصلة ولكن مجاورة، والتً ٌتم توصٌلها عن طرٌك الباب.غرفة متصلة تتكون م CONNECTING ROOM ؼرفة الربط:

 

 غرفة مصممة لتكون صدٌمة للمعولٌن.PHYSICALLY CHALLENGED ROOM ؼرفة الضٌوؾ المعولٌن:

 
 شرح مماسات األسرة المٌاسٌة:

 
 تصنف الغرف واألجنحة إلى ثالث فئات وفما لحجم السرٌر:

 
 متري )سم( حجم السرٌر السرٌرنوع  نوع الؽرفة
 طول ٢٤٤  xعرض ١٥٤   QUEENسرٌر واحد بحجم كوٌن غرفة مفردة

 طول ٢٤٣  xعرض ١٩١   KINGسرٌر واحد بحجم كٌنغ غرفة مزدوجة
 طول ١٩٤  xعرض ١٢٤ سرٌرٌن بحجم مفرد غرفة توأم

 

 :مصطلحات تستخدم خبلل الحجزشرح 

 
بعض األماكن لٌس لدٌها غرف مصممة لشخص واحد. إذا رغب أحد النزالء غرفة مزدوجة / توأم وحده، ٌستحمل ملحك  -  SINGLE ROOM SUPPLEMENT ملحك ؼرفة مفردة

 من الفندق للحد من الخسائر فً اإلٌرادات الناتجة عن وجود ضٌف واحد بدال من اثنٌن.

 
 الخدمة المتفولة الممدمة للنزالء. تفرضها بعض المإسسات الكبٌرة نٌابة عن الموظفٌن فً ممابل - رسوم الخدمة

 
 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 غالبٌة أسعار الغرف هً شاملة وجبة اإلفطار. لن تتضمن غرف مستؤجرة على 'غرفة فمط' أساس اإلفطار فً السعر. وجبة اإلفطار عموما متاحة ROOM ONLY - ؼرفة فمط
 ممابل تكلفة إضافٌة.

 

HB  HALF BOARD)مكن أن تمدم وجبة العشاء للضٌوف الممٌمٌن فً المنشؤة لمدة أسبوع أو لفترة أطول.تشمل وجبة اإلفطار، وٌ - )خطة هاؾ بورد 

 

EP EUROPEAN PLAN )تشمل اإللامة فمط، دون أي وجبات طعام. - )الخطة األوروبٌة 
 

CP CONTINENTAL PLAN مربى.وجبة إفطار خفٌفة تتؤلف فمط من المهوة، معجنات مع ال اإللامة، تشمل -كونتٌننتال(  )خطة 
 

AP AMERICAN PLAN )وكذلن وجبة إفطار أمرٌكٌة والغداء والعشاء. اإللامة، تشمل - )الخطة األمرٌكٌة 
 

MAP MODIFIED AMERICAN PLAN )وكذلن إفطار أمرٌكً والعشاء. اإللامة، تشمل  - )الخطة األمرٌكٌة المعدلة 
 

DP PENSION-DEMI والغداء أو العشاء. وكذلن وجبة اإلفطار األوروبٌة (كونتٌننتال)  مة،اإللا تشمل - دٌمً بنسٌون التماعدٌة( )خطة 
 

FP PENSION-FULL والغداء والعشاء. وكذلن وجبة اإلفطار األوروبٌة (كونتٌننتال)  اإللامة، تشمل - فول بنسٌون التماعدٌة( )خطة 
 

 

 

 

 

 

 

 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 التصنٌؾ طلب تمدٌم
 

 التابعة لها فً المحافظات. اتب تصنٌف أو إعادة التصنٌف إلى الهٌئة العامة للسٌاحة فً المدٌرٌعلى جمٌع أصحاب المنشآت الفندلٌة التمّدم بطل
 

 التصنٌؾ طلب تمدٌم ٌتم متى
 
 عند بداٌة تشغٌل الفندق -1
 ة.من تارٌ. صدور االجازاعوام ودفع رسوم التصنٌف و تحسب المدة  ثةمرة كل ثال اجازة ممارسة المهنة السٌاحٌةٌتم تجدٌد  -2
 .ٌتم طلب إعادة التصنٌف مرة كل ثالثة أعوام -3
 راء تغٌٌر فً المنشؤة مما ٌإدي إلى تدنً أو رفع مستواها أو زٌادة / نمصان عدد الغرففً حال إج -4
 

 السٌاحٌة المنشؤة وترخٌص تصنٌؾ إجراءات
 

 ي جزء منها وأي منشآت أخرى تمررٌة، األجنحة الفندلٌة، الشمك السٌاحٌة، المخٌم السٌاحً أو أوتٌل، المرى السٌاحٌة: الفندق، المنتجع السٌاحً، المتشمل عبارة المنشؤة الفندل
 من المنشآت الفندلٌة. هاتعتبر نللسٌاحةأالهٌئة العامة 

 
 األولى الخطوة

 
إلى  1، وتوفٌر المتطلبات من وتؤثٌثه بالموجودات الثابتة ،مشروعٌتمدم أصحاب العاللة بالطلب من الهٌئة العامة للسٌاحة الستكمال إجراءات الترخٌص والتصنٌف، بعد تنفٌذ ال

 :التالٌة 3
 ) مصدلة حسب األصول.AS BUILTنسخة من المخططات المعمارٌة حسب المنفذ ( -1
 موافمة الدفاع المدنً على تشغٌل المنشؤة واستمبال النزالء. -2
 .ٌةالمبدئاسم تجاري أو عالمة تجارٌة وفما  لصفة الترخٌص  -3
 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 الخطوة الثانٌة
 

 ً الالزم.ٌموم موظفً المدٌرٌة المختصة بزٌارة المشروع للتؤكد من اكتمال أعمال التؤثٌث والتجهٌز لغاٌات استمبال النزالء وإعداد التمرٌر الفن
 

 الخطوة الثالثة
 

 ).1بٌن فً الشكل رلم (تموم المدٌرٌة المختصة بإصدار موافمة لمزاولة المهنة لغاٌات استمبال النزالء كما هو م
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 (1الشكل رلم )



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 مرة ألول السٌاحٌة المنشؤة وترخٌص تصنٌؾ إجراءات
 

 الخطوة األولى
 

 الخاصة بالمشروع به األولٌاتمرفما   ،تمدٌم طلب تصنٌف نهائً للهٌئة العامة للسٌاحةشهر من تارٌ. بدء العمل  لٌتوجب على طالب الترخٌص خالل أو
 مإلتة لغاٌة شهرٌن لحٌن اصدار شهادة التصنٌف للمنشؤة.ٌتم منح اجازة عمل 

 

 
 الخطوة الثانٌة

 
رض التمٌٌم، وفً حال تبٌن عدم تطابمه للمواصفات المعمول بها ٌمنح أصحابه فترة ألصاها ثالثية شيهور لتصيوٌب األوضياع، أميا إذا م لجنة التصنٌف بزٌارة المشروع لغتمو

 حضار الموافمات المذكورة أدناه:بها ٌمنح مستوى التصنٌف النهائً، وذلن بعد إ لمعمولتوافك المشروع مع األسس والمعاٌٌر ا
 شهادة انتساب واشتران فً رابطة الفنادق والمطاعم السٌاحٌة -

 لتنفٌذهاالصادرة والتابعةة العامة للسٌاحة ئوتعلٌمات الهٌ نموذج تعهد لانونً بااللتزام بالموانٌن تعبئة -

 ة المطلوبة والكوادر البشرٌة الالزمة إلدارة المنشؤةتوفٌر األجهزة األمنٌ -

  دفع الرسوم المانونٌة المستحمة وفما  لمستوى التصنٌف  -

 بتشغٌل اكبر عدد ممكن من خرٌجً السٌاحة المحلٌٌن بالتنسٌك مع جمعٌة ذوي المهن السٌاحٌة .ان المنشؤة ملزمة  -
 

 
 الخطوة الثالثة

 
كميا ٌتوجيب  ،تمدٌم طلب إلى الهٌئة العامة للسيٌاحة / دائيرة الشيإون السيٌاحٌةبارٌ. صدور لرار التصنٌف االعتراض على هذا المرار ٌحك لطالب الترخٌص خالل شهر من ت

 .البت بالموضوع خالل شهر من تارٌ. استالمه وٌعتبر لرار الهٌئة ملزما  لجمٌع األطراف المعنٌة على الدائرة
 

 .اإلجراءات المطلوبة ةالتالٌ الصفحة فً )2الشكل رلم (ٌبٌن 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 ول مرةإجراءات تصنٌؾ وترخٌص المنشؤة الفندلٌة أل :(2الشكل رلم )
 
 

                                    

                                            
                                            
             

                      
                   

                         
                   

                      
                      

                        
                     

          

                    
       

                          
                           

                       

                  
                     

        

        

            
           

 -                                  
              

 -                                     
                               

 -                                    
                                    

                               
                

ـ تعببة النموذج 
االحصابً لدى الهٌبة 

 .العامة للسٌاحة 
ـ تزوٌد الهٌبة باٌصال 

انتساب واشتران لرابطة 
 . الفنادق



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
 

 

16 

 

 السٌاحٌة المنشؤة وتصنٌؾ ترخٌص تجدٌد إجراءات
 

 عين %) من رسم الترخٌص عين كيل شيهر أو5ا  إضافٌا  ممداره (التخلف عن ذلن ٌدفع مبلغ وفً حالوتحسب من تارٌ. صدورها   كل ثالثة اعوام مرة واحدةتجدد الرخصة 
 ٌستمر فٌه التؤخٌر عن تجدٌد الرخصة. الذيالجزء 

 
 نشؤة الفندلٌةمإجراءات إعادة تصنٌؾ ال

 
 الخطوة األولى

 تمدٌم طلب تصنٌف نهائً للهٌئة العامة للسٌاحة والدوائر التابعة لها.ٌتوجب على طالب إعادة التصنٌف 
 
 

 الثانٌة الخطوة
أصيحابه فتيرة ميدتها ثالثية شيهور  تموم لجنة التصنٌف بدراسة الطلب وزٌارة المشروع للتؤكد من التمٌٌم الوارد فٌه وفً حال تبٌن عدم تطابميه للمواصيفات المعميول بهيا ٌمينح

 ائٌة وذلن بعد إحضار الموافمات المذكورة ادناه:لتصوٌب األوضاع، أما إذا توافك المشروع مع األسس والمعاٌٌر المعمول بها ٌمنح مستوى التصنٌف النه
 رابطة الفنادق والمطاعم السٌاحٌةفً شهادة انتساب واشتران  -

 لفنادقالكوادر البشرٌة الالزمة إلدارة اتوفٌر األجهزة األمنٌة المطلوبة و -

 تعبئة نموذج تعهد لانونً بااللتزام بالموانٌن والتعلٌمات الصادرة عن الهٌئة -

 تؤمٌن المسإولٌة المدنٌة لرواد المنشؤة الفندلٌة ةإحضار شهاد -

 .دفع الرسوم المانونٌة المستحمة وفما  لمستوى التصنٌف -

 ان المنشؤة ملزمة بتشغٌل اكبر عدد مكن من خرٌجً السٌاحة المحلٌٌن وٌتم طلب التشغٌل بالتنسٌك مع جمعٌة ذوي المهن السٌاحٌة . -

 
 

 الخطوة الثالثة
تمدٌم طلب إلى الهٌئية العامية للسيٌاحة / دائيرة الشيإون السيٌاحٌة كميا ٌتوجيب بالل شهر من تارٌ. صدور لرار التصنٌف االعتراض على هذا المرار ٌحك لطالب الترخٌص خ

 على الوزارة البت بالموضوع خالل شهر من تارٌ. استالمه وٌعتبر لرار هذه اللجنة ملزما  لجمٌع األطراف المعنٌة.
 

 ).3(ً الشكل رلم ف اإلجراءات المطلوبة



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 (: إجراءات إعادة تصنٌؾ المنشؤة الفندلٌة3الشكل رلم )



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٚصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاٌغ١بدخ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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  السٌاحٌة المنشآت ترخٌص تجدٌد إجراءات
 

 األولى الخطوة
 السٌاحة ودفع الرسوم المستحمة. تعبئة نموذج الترخٌص لدى دوائر -

 إحضار رخصة المنشؤة الفندلٌة األصلٌة للسنة السابمة. -

 ن السجل التجاري واالسم التجاري حدٌث.إحضار صورة مصدلة ع -

 إحضار بولٌصة تؤمٌن المسإولٌة المدنٌة لرواد المنشؤة الفندلٌة. -
 

 الثانٌة الخطوة
تعبئة النموذج اإلحصائً الموجود لدى الهٌئة العامة للسٌاحة وتسلٌمه إلى 

 مدٌرٌة اإلحصاء والمعلومات / وزارة السٌاحة.
 

 الثالثة الخطوة
 ن ذوي المهن السٌاحٌة، استحصال تؤٌٌد رابطة المهن السٌاحٌةلموظفً العاملٌ

 
 الرابعة الخطوة

 رابطة الفنادق والمطاعم فً اإلللٌم فً صورة عن اشتران 
 

 الخامسة الخطوة
توفٌر األجهزة األمنٌة المطلوبة والكوادر البشرٌة الالزمة حسب التعلٌمات 

 المعمول بها.
 

 ةدساسال الخطوة
 نونٌة المستحمة وفما  لمستوى التصنٌف دفع الرسوم الما

 ).4كما هو مبٌن فً الشكل رلم (

 إجراءات تجدٌد ترخٌص المنشآت الفندلٌة –( 4الشكل رلم )
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  والمسإولٌة المدنٌة    
  المترتبة لرواد      
  منشؤة سارٌة ال   
 المفعول حتى نهاٌة    
 العام     
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  انزصُُف وأسس يُضاد
 

 انزمُُى انزارٍ 
 

٠ٚز١خ  اٌّطٍٛة ٌٍّغزٜٛ عبئذحثزعجئخ لبئّخ ٌٍزؤوذ ِٓ رٍج١زُٙ ٌٍّمب١٠ظ اٌاٌخطٛح األٌٚٝ فٟ رظ١ٕف إٌّشآد اٌفٕذل١خ، د١ث ٠مَٛ أطذبة إٌّشآد اٌفٕذل١خ  ٟ ٘ٛإْ اٌزم١١ُ اٌزار
 ٌٛطٛي إٌٝ اٌّغزٜٛ األعٍٝ.اِزطٍجبد ٚ اٌفشطخ ٌّعشفخ اٌّغزٜٛ اٌزٞ ٠ٕزّْٛ ٌٗ ألطذبة إٌّشآد فُٙ اٌّمب١٠ظ

 
 انزفزُص

 
رمذ٠ُ اٌطٍت. ٚفٟ دبي ِٕخ إٌّشؤح ِذح إِٙبي ٠مَٛ اٌّفزشْٛ ثض٠بسح اٌّٛلع خالي شٙش ِٓ  ِٓرزمذَ ثطٍت رظ١ٕف )أٚ إعبدح رظ١ٕف( خالي شٙش  ٠ٟزُ اٌزفز١ش عٍٝ إٌّشآد اٌز

 ( فال ٠زُ اإلعالْ عٕٙب.Mystery Shopperٔٙب٠خ رٍه اٌّذح. ٠ٚزُ اإلعالْ عٓ ع١ٍّبد اٌزفز١ش ِٓ لجً اٌّفزش١ٓ لجً ِٛعذ اٌض٠بسح، أِب ِشالجخ اٌجٛدح )
٠مَٛ ثٙب ِفزشٛ دٚائش ا١ٌٙئخ اٌعبِخ  اٌزٟ زفز١ش فٟ اٌّٛلعاٌجشاءاد اٌزظ١ٕف، إال أْ ِغزٜٛ اٌزظ١ٕف اٌّؤوذح رُّٕخ ثبالعزٕبد إٌٝ ع١ٍّبد ِع أْ اٌزم١١ُ اٌزارٟ جضء ُِٙ ِٓ إ

 ٌٍغ١بدخ.
 

 انزصُُف انُهبئٍ
 

 رغزٛفٟ ج١ّع ِعب١٠شٖ.ذظً عٍٝ أعٍٝ رظ١ٕف رظ١ٕف إٌّشآد ثعذ أْ رزُ ع١ٍّخ اٌزفز١ش، ٚر
اٌزفز١ش ِشح أخشٜ ٌزذظً عٍٝ  أمؼبئٙب خالي شٙش ثعذ ٠زُرض٠ذ عٓ ثالثخ أشٙش العزىّبٌٙب  ّٕخ إٌّشؤح اٌفٕذل١خ فزشح الرُ اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة، ٛطٛي إٌٝ اٌٚفٟ دبي ٌُ ٠زُ 

 ِغزٜٛ اٌزظ١ٕف إٌٙبئٟ فٟ دبي رٍج١زٙب ج١ّع اٌّمب١٠ظ اٌّطٍٛثخ.
 
العتراض من لبل المنشآت الفندلٌةا  

 
١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍغ١بدخ فٟ اٌطٍت خالي شٙش ِٓ ربس٠خ اعزالِٗ، ٠ٚعزجش رٕظش االعزشاع عٍٝ لشاس ٌجٕخ اٌزظ١ٕف خالي شٙش ِٓ ربس٠خ طذٚس اٌمشاس، ٠ٚجٛص ٌطبٌت اٌزظ١ٕف ا

 ٍِضِبً ٌج١ّع األؽشاف اٌّع١ٕخ. ٖزخزاٌزٞ ر اٌمشاس
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 انُضَم ثبػزجبسِ انًذىس انًشكضٌ

 
رعزجش اٌّشافك / اٌخذِبد فٟ أٞ فٕذق ِّٙخ أٚ راد طٍخ ِب ٌُ ٠عزجش٘ب إٌضالء ال بد اٌغ١بد١خ ِٓ ٚجٙخ ٔظش إٌضالء، ٌزٌه خ١ّرُ رظ١ُّ ِعب١٠ش رظ١ٕف إٌّشآد اٌفٕذل١خ ٚاٌّ

 .ِف١ذح
 

 فش انًؼهىيبد ػٍ انخذيبد انًمذيخرى
 

دزٝ ٠زغٕٝ ٌُٙ االعزفبدح اٌّزوٛسح  ثٛجٛد اٌخذِبدضالء ثٛػٛح ٠جت أْ ٠زُ إعالَ إٌ. «دغت اٌطٍت»ٟ٘ ٘زٖ اٌخذِخ أْ زوشأْ ٠خذِخ ِع١ّٕخ أٚ  رٛفشرزطٍت ثعغ اٌّمب١٠ظ 
 ِٕٙب ثشىً ج١ذ.

 ٌٙزٖ اٌغب٠خ ثبٌزذذ٠ذ. اٌغشفخ ِخظضأْ رٛف١ش ِعٍِٛبد عٓ اٌفٕذق فٟ  ِثالً 
 .ٕذقاٌزٟ ٠مذِٙب اٌف رٛفش اٌّشافك ٚ/أٚ اٌخذِبد دٛي االعزمجبي ذ لغُعٕ ٚأد١بٔبً ٠ىْٛ ِٓ اٌّف١ذ أ٠ؼبً رٛف١ش ِعٍِٛبد ٚاػذخ

 
ع١عزجش رٌه ِخبٌفبً  ثشىً ٚاػخ زٖ اٌّعٍِٛبدرعش٠ف إٌضالء ثٙ ٌُ ٠زُ فٟ دبيي أٚ خبسج اٌفٕذق أٚ فٟ اٌغشف، ٚرٛف١ش اٌّعٍِٛبد فٟ االعزمجب اٌعاللخ ٚجٛة٠ٚذذد اٌّع١بس رٚ 

 .ٌٍّع١بس
 

 (Mystery Shopper) ػهً انجىدح وانخذيبد انسشٌ انزفزُص
 

عٓ ؽش٠ك ٠عزجش اٌذظٛي عٍٝ ٔز١جخ ِشػ١خ ٌزفز١ش جٛدح اٌخذِبد ثشىً خبص فٕبدق األسثع ٚاٌخّظ ٔجَٛ. ِٚغز٠ٛبد اٌزظ١ٕف،  رعطٝ اٌخذِبد أ٠ٌٛٚخ فٟ ج١ّع
(Mystery Shopper جضءاً ِٓ اٌّعب١٠ش االعبع١خ )ًٚػع إٌّشآد ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ِٓ ٚجٙخ ٔظش إٌض٠إٌّشآد، وٛٔٗ ٠غبعذ ثبٌذظٛي عٍٝ طٛسح أٚػخ عٓ  ٌزٍه .

اٌعبدح عٍٝ اإللبِخ ١ٌٍخ ، ٠ٕٚطٛٞ رٌه فٟ ٠ٚمَٛ ثئجشاء ع١ٍّبد اٌزذل١ك ٘زٖ ِفزشْٛ ِزخظظْٛ فٟ رذل١ك خذِبد اٌفٕبدق ثبٌزٕغ١ك ِع ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍغ١بدخ / اٌذٚائش اٌزبثعخ ٌٙب
 .اٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب اٌفٕذقٓ فٟ اٌفٕذق، ٠زُ خالٌّٙب اخزجبس ج١ّع أٚ ١ٌٍز١
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 الفنادق
 

. ٠ٚجت دِٚبً رظ١ٕف اإليزُبص اٌخّظ ٔجَٛ اٌذظٛي عٍٝ ٜ( ٠زُ اٌزعج١ش عٕٙب ثبٌٕجَٛ. ٠ّٚىٓ ٌّغز5ٛ – ١ٕ1ف إٌّشؤح اٌفٕذل١خ ٔظبَ إججبسٞ ٠شزًّ عٍٝ خّظ فئبد )إْ رظ
ٍٝ األلً ٠عٕٟ أٗ غ١ش ِغّٛح ٌٙزٖ إٌّشؤح اعزخذاَ أٞ ِٕشؤح فٕذل١خ فٟ أعٍٝ ِغزٜٛ رٍجّٟ ف١ٙب اٌّعب١٠ش ثشىً وبًِ. ٚعذَ رٍج١خ ج١ّع اٌّعب١٠ش فٟ ِغزٜٛ رظ١ٕف ٚادذح ع

 ...اٌخ'أجٕذخ فٕذل١خ'ٚ  'شمك فٕذل١خ'رغ١ّخ "فٕذق". ٠ٕٚطجك ٘زا عٍٝ إٌّشآد اٌزٟ ٠طٍك ع١ٍٙب أٚ رذزٛٞ ثٍمجٙب عٍٝ وٍّخ "فٕذق" ِثً 
 

١خ ٚاٌزغ٠ٛم١خ، ٚثبإلػبفخ إٌٝ ػّبْ أْ ٌٛدبد رظ١ٕف اٌفٕذق ظب٘شح ٌٍع١بْ فٟ إْ أٞ ِٕشؤح فٕذل١خ ٍِضِخ ثبإلعالْ عٓ ٔفغٙب ثبٌزظ١ٕف اٌظذ١خ فٟ ج١ّع األٔشطخ اٌذعبئ
 ِٕطمخ االعزمجبي ٚفٟ اٌخبسج عٕذ اٌّذخً اٌشئ١غٟ ٌٍّٕشؤح.

 
 اإليزُبص يمبَُسانًمبَُس األسبسُخ و

 العبلمة الممٌزة  الممٌاس 
 ٌار( وهذا ٌعنً أنه ٌجب توفٌر هذا المع•تحمل الرمز ) المماٌٌس األساسٌة 

تحمل رلم بعدد النماط الممكن الحصول علٌها عند توفٌر ذلن المعٌار  االمتٌازمماٌٌس 
 نماط كحد ألصى(. 5... إلى 2، 1)مثال: نمطة 
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٠جت أْ رىْٛ ِزٛفشح فٟ إٌّشؤح  . اٌّمب١٠ظ األعبع١خ رذذد اٌّزطٍجبد اٌذ١ٔب ٚجٛأت اٌجٛدح اٌزٟإِز١بص ِمب١٠ظرزمغُ اٌّعب١٠ش اٌّغزخذِخ فٟ اٌزظ١ٕف إٌٝ ِمب١٠ظ أعبع١خ ٚ
رّٕخ اٌفشطخ ٌٍّٕشؤح اٌفٕذل١خ فٟ ِغزٜٛ ٔجّز١ٓ أٚ أوثش اٌّشٚٔخ ٌز١١ّض ٔفغٙب عٓ اٌفٕبدق األخشٜ فٟ راد  اإلِز١بصِمب١٠ظ ٌٍٕضالء. ٚ ٌؼّبْ رٍج١خ اٌّزطٍجبد األعبع١خ

 ٠مذَّ ِشافك رشف١ٗ وث١شح. ٕذق ٠مذَّ ِشافك أعّبي وث١شح ِمبثً فٕذق آخشفاٌّغزٜٛ. عٍٝ عج١ً اٌّثبي، 
 

زُ رظ١ٕفٙب فٟ رٌه اٌّغزٜٛ. ٚعذَ رٍج١خ ٌىً ِغزٜٛ ِمب١٠غٙب األعبع١خ اٌخبطخ. ٚعٍٝ أٞ ِٕشؤح فٕذل١خ رمذَّ خذِخ اإللبِخ أْ رٍجّٟ ج١ّع اٌّمب١٠ظ األعبع١خ فٟ إدذٜ اٌفئبد ١ٌ
٠ّىٓ رظ١ٕف رٍه إٌّشؤح اٌفٕذل١خ فٟ رٌه اٌّغزٜٛ، ٚال ٠ّىٓ اٌزع٠ٛغ عٓ رٌه ثزٍج١خ ِمب١٠ظ  ِزطٍت ٚادذ أٚ أوثش ِٓ اٌّمب١٠ظ األعبع١خ فٟ ِغزٜٛ ِع١ّٓ ٠عٕٟ أٔٗ ال

 . ٚاٌجذ٠ش ثبٌزوش اْ ِغزٜٛ إٌجّخ اٌٛادذح ال ٠زؼّٓ عٜٛ ِمب١٠ظ أعبع١خ.اإلِز١بص
 

ِمب١٠ظ ٓ خالي رٍج١خ ِجّٛعخ ِزعذدح ِٓ ٛ ِفظً ثبٌجذٚي أدٔبٖ( ِإٌٝ جبٔت اٌّمب١٠ظ األعبع١خ، ٠زطٍّت اٌزظ١ٕف فٟ ِغزٜٛ ِب اٌذظٛي عٍٝ عذد أدٔٝ ِٓ إٌمبؽ )وّب ٘
 ٌؼّبْ اٌذظٛي عٍٝ اإلِز١بصِمب١٠ظ فظٍخ، ٠ٚجت رذم١ك عذد ِع١ّٓ ِٓ ل١ُ ٔمبؽ ِٕ اإلِز١بصِمب١٠ظ غزٜٛ. ٌٚىً عٍٝ وً ِ اإلِز١بصِمب١٠ظ . ٚرٕطجك لبئّخ ِخزٍفخ ِٓ اإلِز١بص

 ِب. اٌعذد األدٔٝ ِٓ إٌمبؽ ٌّغزٜٛ
 :ق بٌن فنادق النجوم الخمسالفر

 
 

والمعاٌٌر ذات الصلة لتمٌٌم هذا المستوى من  مطلوبة من هذه الفنادق لتلبٌة المعاٌٌر اإللزامٌة األساسٌة الراحة الفنادق فً هذه الفبة هً أساسٌة، وتوفٌر بعد مهام
 لموظفٌن ودٌٌن ومفٌدٌن. مطعم / منطمة تناول الطعام مفتوحة لتناول اإلفطار والعشاء.من المرافك والخدمات. ا فهً نظٌفة وصٌانتها جٌدا تمدم مجموعة محدودة الفندق.

 

 
 الشخصٌة مطلوبة من هذه الفنادق لتلبٌة المعاٌٌر اإللزامٌة األساسٌة لمسة أكثر بسٌط، ومجموعة من الخدمات مباشرة مع مستوى عال من النظافة و الراحة والسكن

 من مطعم / منطمة مفتوحة لتناول اإلفطار والعشاء. الموظفٌن ودٌٌن ومفٌدٌن. مستوى أعلى م هذا المستوى من الفندق.والمعاٌٌر ذات الصلة لتمٌٌ
 
 

 
خدمة أكثر  مرٌحة، وأعلى معاٌٌر الجودة والخدمات والمرافك، على ؼرار فنادق مع مناطك عامة وؼرؾ نوم واسعة ومستوى عال من النظافة والتجهٌزات واإللامة

الموظفٌن ودٌٌن ومفٌدٌن. مطعم / منطمة تناول  والمعاٌٌر ذات الصلة لتمٌٌم هذا المستوى من الفندق. مطلوبة من هذه الفنادق لتلبٌة المعاٌٌر اإللزامٌة األساسٌة سمٌة، ر
 على نوعٌة طعام.عدد ساعات محدود فً الٌوم وأ)فطور أوروبً(خدمة الؽرؾ  .والعشاء من مستوى أعلى الطعام مفتوحة على الفطور
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أعلاى معااٌٌر  ومرافاك داخلٌاة ماع دش وحاوض اساتحمام، مستوى عاال مان واإللاماة والراحاة والنظافاة الفابماة والجاودة فنادق مع مناطك عامة وؼرؾ نوم واسعة أكثر،

. أسالوب تمادٌم الخدماة أكثار ذات الصالة لتمٌاٌم هاذا المساتوى مان الفنادقوالمعاٌٌر  مطلوبة من هذه الفنادق لتلبٌة المعاٌٌر اإللزامٌة األساسٌة الجودة والخدمات والمرافك
مساتوى أعلاى، خدماة ؼارؾ لجمٌاع بلتنااول اإلفطاار والعشااء  الضاٌوؾ، مطعام / منطماة تنااول الطعاام مفتوحاة تولاع واساتجابة احتٌاجاات فاً الموظفٌن ماهرٌن .رسمٌة

 لخفٌفة ونوعٌة أعلى من المواد الؽذابٌة.توافر المشروبات والوجبات ا ساعة 24الوجبات على مدار 
 

 
أعلاى مساتوى مان اإللاماة والجاودة ومعااٌٌر النظافاة مطلوباة مان هاذه الفناادق  .فنادق كبٌرة مع مناطك عامة وؼرؾ نوم أكثر اتساعا، والمناطك المحٌطة فاخرة وخاصاة

إلامة الضاٌؾ فااخرة، علاى ؼارار خدماة أكثار رسامٌة، والماوظفٌن فنٌاٌن وٌمظاٌن  ا المستوى من الفندق.والمعاٌٌر ذات الصلة لتمٌٌم هذ لتلبٌة المعاٌٌر اإللزامٌة األساسٌة
مان  سااعة 24والعشااء  خدماة ؼارؾ مان جمٌاع الوجباات وتاوفر  منطماة مفتوحاة لتنااول طعاام الؽاداء، الفطاور .مساتوى المطعام / األكال ومدربٌن تدرٌبا عالٌاا، وارتفااع

 فة مع ارتفاع جودة المواد الؽذابٌة ومنافذ البٌع.المشروبات والوجبات الخفٌ
 نظام التصنٌؾ اإللكترونً

 

 مع التكنولوجٌات األكثر واألعلى تمدما.  لؽرض دعم إنشاء نظام التصنٌؾ الفنادق . تنفٌذ وتصمٌمITهو نظام فرٌد من نوع 
 

 المكونٌن الربٌسٌٌن للنظام هً:
 

 :نظام التصنٌؾ اإللكترونً
 وهذا النظام ٌعالج وٌعرض المعلومات األوزان، وطرٌمة معالجة هذه المعلومات. معاٌٌر التصنٌؾ والتمٌٌم اإللزامٌة ذات الصلة بهم مع ومحمل مسبما مع نظام كامل شامل

هاا، التاارٌ ، الوصاؾ وجمٌاع لجمٌاع المنشاآت والوساابل لئلتصاال ب لاعادة بٌاناات مفصالة التصنٌؾ اإللكتروناًسوؾ ٌشمل نظام  وٌإدي للتصنٌؾ على أساس المدخبلت.
 من الشروط والمعاٌٌر لم ٌتم الوفاء بها. سوؾ ٌكون النظام لادرا على تولٌد تمارٌر مفصلة .المعلومات المتعلمة

 
 التصنٌؾ على اإلنترنت:

هاذه الصافحات  الجدد. على الجاناب اخخار،توجٌه المستثمرٌن والمودعٌن  حول تصنٌؾ المنشآت الفندلٌة لؽرض صفحات إنترنت مصممة خصٌصا إلعطاء معلومات عامة
، الحالٌاة تماارٌر تصانٌفها تصانٌؾ الفناادق بماا فاً ذلان حاول معلوماات وسوؾ تشمل هذه الصفحات معلومات كاملة  .دخول آمنة لكل منشؤة سٌاحٌةو اتصالوسٌلة لدٌها 
التصانٌؾ  الصاور والفٌادٌو لتاارٌ  والؽرامات والمخالفات، وشامل ،ع مكانتها الحالٌة فً اإلجراءالطلبات الممدمة م  لم ٌتم الوفاء بها، التً معاٌٌر التمٌٌم اإللزامٌة ولابمة

 المنشآت الفندلٌة العامٌن والموظفٌن المؤذون بها من هٌبة السٌاحة. سٌكون محدودا بدلة لمدٌراء المعلومات ذات الصلة. الوصول إلى هذه الصفحات وؼٌرها من
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24 

 

 

 أدوات االتصال:

سٌكون من خبلل الرساابل المصاٌرة والبرٌاد  ٌنلتً سٌتم استخدامها لتمرٌر المعلومات واالتصاالت األخرى ذات الصلة اإللكترونٌة إلى مدراء و / أو األفراد المصرحاألداة ا
 اإللكترونً وخدمات الفاكس.

 

 مبلحظة:

 للنظام اإللكترونً سٌتم إطبلق دلٌل مبادئ توجٌهٌة منفصلة• 

 هٌبة السٌاحة ٌب المنشآت الفندلٌة على النظام تمع معإن مسإولٌة تدر• 

 الشإون السٌاحٌة فً الهٌبة والمدٌرٌات العامة. المدٌر تمع مع إن مسإولٌة تحدٌث المعلومات والبٌانات• 
 

 
 ػذد انُمبط

 
ِزبدبً ٌٍذظٛي عٍٝ ٔمبؽ. ٌٙزا اٌغجت، فئْ  اإلِز١بصِمب١٠ظ  ٠زجمٝ اٌىث١ش ِٓ عبع١خ، ٌزا الاٌزٟ رُعزجش أ اإلِز١بصِمب١٠ظ األعٍٝ فئْ ٕ٘بن عذداً أوجش ِٓ ثبٌٕغجخ ٌفئبد اٌزظ١ٕف 

 .ٓ اٌفئبد األخشِٜ اٌعذد األلظٝ ِٓ إٌمبؽ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌذظٛي ع١ٍٙب فٟ فئبد اٌزظ١ٕف األعٍٝ ألً ثىث١ش
 

 اإلمتٌازمماٌٌس  المماٌٌس األساسٌة المستوى 
 العدد األدنى المطلوب  (•) 

 - 256 1النجمة 
 226 280 2نجمتان 

 224 329 نجوم  3
 171 371 نجوم 4
 96 407 نجوم 5

 
 رىافك انًمبَُس
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عٍٝ عج١ً اٌّثبي، إْ وبْ اٌفٕذق ٠ٍجّٟ . فٟ إعز١فبء اٌّع١بسِٓ اٌّمب١٠ظ رشرجؾ ثجعؼٙب اٌجعغ فٟ ِذزٛا٘ب ٌىٓ رخزٍف فٟ دسجبرٙب، األِش اٌزٞ لذ ٠ؤدٞ إٌٝ اٌزىشاس  ذ٠اٌعذ
 )ِجفف شعش دغت اٌطٍت(. األخف'ع١بسشعش فٟ ج١ّع اٌغشف(، فٙزا ٠عٕٟ أٔٗ لذ رُ رٍج١خ اٌّفف )ِجع١بساٌّ

 
، ٠ُٚغزعبع عٓ رٌه ثزذم١ك إٌمبؽ ٌٍّم١بط ذظٛي عٍٝ ٔمبؽ رشاو١ّخ ٌزٍج١زّٙباٌّغزٜٛ، فال ٠ّىٓ اٌ ٌزٌه إِز١بص١٠ٓ ع١بساْْ اٌّفٟ ٘زا اٌّثبي، ٠زُ دً اٌزٛافك وّب ٠ٍٟ: إْ وب

ظً عٍٝ األعبعٟ، ٚفٟ اٌٛلذ رارٗ، ٠ذ 1عزجش أْ اٌفٕذق ٠ٍجّٟ اٌّم١بط اخز١بس٠بً فٟ رٌه اٌّغزٜٛ، ٠ُ 2 أعبع١بً ٚاٌّم١بط 1 ِٓ إٌمبؽ(. ٌىٓ إْ وبْ اٌّم١بط)اٌعذد االعٍٝ  'األعٍٝ'
 .'االعٍٝ' ِز١بصٞاإل  2ٔمبؽ ٌزٍج١زٗ اٌّم١بط

 
 
 السٌاحٌة المنشآت تصنٌؾ معاٌٌر 
 

      البناء المعٌار

 األعلى عال مرتفع متوسط بسٌط للمتطلبات ٌكفً العام للفندق االنطباع االنطباع العام 1

 • • •         ٬مستمل استمبال مكتب االستمبال 2

 • • • • • تشؽٌلً سلٌم وضع فً اخالت واألجهزة هً جمٌع التشؽٌلٌة لآلالت واألجهزة الحالة 3

 • • • • • ة/ الحالة الصحٌ النظافة ةصحٌ/ الحالة ال النظافة 4
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 :كوردستان إللٌم فً المابمة الفندلٌة المنشآت ؾمعاٌٌر تصنٌ
 

      عن: لٌم ال ؾالؽر عدد

     • ؼرفة 10

    •  ؼرفة 15

   •   ؼرفة 30

  •    ؼرفة 40

 •     ؼرفة 50
 

 : مببلا تمس ستبنى والتً دٌدةالج الفندلٌة المنشؤة تصنٌؾ معاٌٌر
 

      : عن التمل الؽرؾ عدد

     • ؼرفة 15
    •  ؼرفة 20
   •   ؼرفة 40
  •    ؼرفة 50
 •     ؼرفة 60
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 الفنادق تصنٌؾ معاٌٌر فهرس
 

   انًؼُبس يؼبَُش رصُُف انفُبدق انًؼُبس يؼبَُش رصُُف انفُبدق
   3312-3300 مرافك أخرى فً الفندق 122 -100 ذقانفُ فٍ انُضالءغشفخ 

 3411 -3400 ٌمدمها الفندق التً الخدمات األخرى 208 -200 اإلضبءح وانكهشثبء فٍ انغشفخ 
  

 3503 -3500 توفٌر اإلفطار فً الفندق 303 -300 ضىء انُهبس فٍ انغشفخ  
 3608 -3600 لفندقتوفر المشروبات فً ا 403 - 400 يؼبنجخ انهىاء فٍ انغشفخ 

   3710 -3700 توفر الطعام 530 -500 فً الؽرفة واالرضٌة البٌاضات ،المفروشات ،األثاث
   3811 -3800 الحاناتالنظافة والصٌانة فً المطاعم و 610 -600 األيزؼخ فٍ انغشفخ 

   3919 -3900 الفندق فً  اإلستجمامو  الترفٌه 712 -700 االرصبالد فٍ انغشفخ 
   4005 -4000 انًؤرًشاد وانذفالد فٍ انفُذق  814 -800 انزجهُضاد انسًؼُخ وانًشئُخ فٍ انغشفخ 

   4101 -4100 انًطجخ 927 -900 يسزهضيبد انُضالء فٍ انغشفخ وانذًبو
   4201 -4200 يُطمخ جًغ انُفبَبد 1012 -1000 انًغسهخ فٍ انذًبو 

   4301 -4300 خزن العامالم 1126 -1100 يشافك انذًبو فٍ انغشفخ
   4400 البراد/المجمدة العامة 1219 -1200 ومرافك الحمام الخاص الؽرفة النظافة والصٌانة فً
   4500 يُطمخ رذًُم ورُضَم انجضبئغ  1315 -1300 أبعاد ؼرؾ النزالء

   4626-4600 انفُذق  فٍ الموظفٌنيُطمخ  1410 -1400 أبعاد مرافك الحمام الخاص
 د الممراتأبعا

 أبعاد لسم اإلستمبال
1500-1501 

1600 - 1605 
   4701 -4700 مكاتب األلسام البالٌة

 أبعاد لسم اللوبً
 أبعاد مرافك اإلستجمام فً الفندق

1700- 1703  
1800- 1802 

الذٌن ٌعانون  موظفٌنلل فً المناطك الخلفٌة الترتٌبات
 من إعالات

4800- 4801   

 النظافة والصٌانة فً المناطك الخلفٌة 1903 -1900 الفندق فً والحفبلت المإتمرات لاعة أبعاد
 

4900- 4913   

   5002 -5000 الفندق فً الصٌانة 2017 -2000 المرحاض العام مرافك
   5103 -5100 يسزىي انخذيبد فٍ انفُذق 2110 -2100 مرافك الحمام العام

مام الحو المرحاض العام النظافة والصٌانة فً مرافك
 العام

 سضب انُضالء فٍ انفُذق 2200-2207

 شإون الموظفٌن
5200- 5204 

5300- 5305 
  

   5410 -5400 انذسجخ وانصىسح انؼبيخ فٍ انفُذق 2309 -2300  المناطك العامة النظافة والصٌانة فً
   5511 -5500 ضهبداد انفُذق 2406 -2400 الخارج النظافة والصٌانة فً

 دقفً الفن الكهرباء
 فً الفندق المٌاه

2500- 2501 
2600- 2602 

   5601 -5600 وضىح يسزىي انزصُُف فٍ انفُذق

   5701 -5700 رفزُص انجىدح وانخذيخ فٍ انفُذق 2705 -2700 معالجة الهواء فً الفندق
     2805 -2800 االتصاالت فً الفندق

النمل والمدرة على الوصول وسهولة الوصول 
 ندقوالمساعدة فً الف

 السبلمة واألمان فً الفندق
 الترتٌبات للنزالء الذٌن ٌعانون من إعالات فً الفندق

 المكتب األمامً واالستمبال

2900- 2922 

 

3000- 3020 

3100- 3104 
3200- 3214 
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 الفنادق تصنٌؾ معاٌٌر

 الفندق فً ؼرفة النزالء

      الخصوصٌة واحترام السبلمة المعٌار

 • • • • • الخاص مدخلها ؼرفة لكل 100

باللؽة   الؽرفة على أو حرؾ، ال ... لتدل اسم أو الؽرؾ، تحمل رلم ارشادٌة واضحة خارج جمٌع لوحة وجود 101
 • • • • • ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوالك

 على ال ... لتدل أو حرؾ، اسم أو الؽرؾ، تحمل رلم واضحة خارج جمٌع إلكترونٌة ارشادٌة لوحة وجود 102
 2 2 2 2  ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوباللؽة الك  الؽرفة

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 102الممٌاس تحمك إذا  101 الممٌاس خبلل من أٌضا

     

 • • • • • من الداخل والخارج الؽرؾ جمٌع فً الؽرفة باب إمكانٌة إلفال 103

 • • • • •  الؽرؾ جمٌع فًرة متوف الؽرفة باب فً عٌن سحرٌة 104

ولفل داخلً مع جنزٌر ٌسمح للنزٌل أن ٌرى من فً الباب بدون فتح الباب  اضافٌة لباب الؽرفة الفال تجهٌزات 105
 الؽرؾ جمٌع فً بشكل كامل

• • • • • 

 2 2 2 2  الؽرؾ جمٌع فً متوفر الؽرفة لباب الكترونً الفال نظام 106

 • • • • • الؽرؾ جمٌع فً )شابهها ما أو خفٌفة ستارة(الؽرفة  خارج من إٌةالر لحجب وسٌلة وجود 107

 خاصةخزنة أو  ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةومع دلٌل إستخدام للخزنة باللؽة الك الؽرفة فً خزنة للنزالءوجود  108
   • •  منطمة اإلستمبال فً للنزالء

 • • 3 3  ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوستخدام للخزنة باللؽة الكمع دلٌل إ الؽرؾ جمٌع خزنة للنزالء فًوجود  109

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 109الممٌاس تحمك إذا         108 الممٌاس خبلل من أٌضا
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      الخصوصٌة واحترام السبلمة المعٌار

 • • • • • ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوباللؽة الك الؽرؾ جمٌع فً اإلزعاج اشارة الرجاء عدموجود  110

 2 2 2 2  ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوباللؽة الك الؽرؾ جمٌع فً إلكترونٌة اإلزعاج جاء عدماشارة الروجود  111

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 111الممٌاس تحمك إذا   110 الممٌاس خبلل من أٌضا

     

باللؽة  ربًعند الباب أو المدخل بشكل واضح وم الطوارئ حالة فً إرشادات لئلخبلءو أرلام الطوارئ وجود 112
 الؽرؾ جمٌع فً ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوالك

• • • • • 

أبواب الؽرؾ، أبواب الؽرؾ المتصلة، أبواب الشرفة والنوافذ مانعة لدخول الضجٌج والصوت إلى الؽرفة من  113
 3 3 3 3  ، ومزودة بمفل حماٌة داخلًالخارج

 ل إلٌها من داخل الؽرفة٪ من جمٌع الؽرؾ لدٌها شرفة خاصة ٌمكن الوصو٠٣ 114
 5 • • • 

باب  معلمة على بشكل واضح ومربًعلى ارشادات مكتوبة جمٌع الؽرؾ التً لدٌها شرفة خاصة احتواء  115
( تنوه بان الفندق ؼٌر مسإول عن سبلمة ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة والك ات)منه باللؽ بالمرب الشرفة أو

  النزٌل فً الخارج ) الشرفة( 
• • • • • 

معلمة  بشكل واضح ومربًعلى ارشادات مكتوبة تفتح بشكٍل كامل  جمٌع الؽرؾ التً لدٌها لدٌها نافذةاحتواء  116
( تنوه بان الفندق ؼٌر مسإول عن سبلمة ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة والك ات)باللؽ امنه بالمرب أو نافذةالعلى 

  النزٌل عند النافذة 
• • • • • 

بشكل وجود ارشادات مكتوبة  مع مرآة المؽاسل معزول ومماوم لتسرب المٌاهمن ب ٌمرالرباء الكهممبس  117
خطورة إستعمال آلة الحبللة أو مجفؾ الشعر  تحذر من( ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة والك ات)باللؽ واضح ومربً
 مع مٌاٍه جارٌة

 

 

 

 • • • • 

ة بؤرضٌة مانعة لئلنزالق وممابض ٌد للحماٌة عند الدخول مجهز جمٌع الؽرؾ التً لدٌها حوض إستحمام خاص 118
 • • • •  والخروج من حوض االستحمام

جمٌع الؽرؾ التً لدٌها حوض إستحمام أو دوش خاص، لدٌها بساط ضد اإلنزالق داخل حوض االستحمام أو  119
 • • • •  الدوش
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      الخصوصٌة واحترام السبلمة المعٌار

ردٌة، العربٌة وحالة طوارئ باللؽة الكجمٌع الؽرؾ مجهزة بمكبر صوت ٌسمح للفندق أن ٌعلن عن أي  120
 • • • • • واإلنجلٌزٌة

 2 2 2 2  الهاتؾ داخل الحمام متصل مباشرة بعامل خدمة الهاتؾ بدون الحاجة إلى طلب أي رلم لحاالت الطوارئ 121

حٌض جمٌع وسابل اإلنارة المرٌبة من مصدر مٌاه )دوش، مؽاسل أو شطاؾ( مماومة للمٌاه فً جمٌع المرا 122
 • • • •  ومرافك الحمامات

 

 
 

      اإلضاءة والكهرباء فً الؽرفة المعٌار 

 • • • • • إضاءة عامة فً جمٌع الؽرؾوجود  200

 • • • • • فً جمٌع الؽرؾ متوفر مفتاح كهرباء لئلضاءة عند المدخل 201

   • • • فً جمٌع الؽرؾ متوفر من السرٌر هبء مناسب للمراءة ٌمكن التحكم وض 202

 • •    فً جمٌع الؽرؾمتوفر ه من السرٌر بمناسب للمراءة لكل سرٌر ٌمكن التحكم  ءوض 203

 • 1 1 1  فً جمٌع الؽرؾمتوفر لابس كهرباء ؼٌر مشؽول بجانب السرٌر وٌسهل الوصول إلٌه  204

  • 3 3  فً جمٌع الؽرؾ متوفر مفتاح كهرباء بجانب السرٌر للتحكم باإلضاءة العامة من السرٌر 205

 فً جمٌع الؽرؾمتوفر من السرٌر  فً الؽرفة اإلضاءة بجمٌع وسابلمفتاح كهرباء بجانب السرٌر للتحكم  206
    • 

 فً جمٌع الؽرؾ متوفرة تخفٌت اإلضاءة فً الؽرفة امكانٌة 207
    • 

 الكهرباء الوطنٌة أو تؤخر اعفً حال انمط اهودورات المٌطوارئ فً جمٌع الؽرؾ والحمامات الإضاءة توفر  208
 • • • • • المولدةتشؽٌل 
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      ضوء النهار فً الؽرفة المعٌار 

وعلى مستوى النظر تسمح  ٌمكن فتحها مس( ٠٣  ٠٣x )على األللأو شبان  على األلل توفر نافذة واحدة 300
  بدخول ضوء النهار فً جمٌع الؽرؾ

• • • • • 

 • • • • • ستابر سمٌكة أو ما شابهها فً جمٌع الؽرؾوجود و 301

ستابر أو ما شابهها ال تسمح بمرور الضوء لضمان أن ٌتمكن النزالء من النوم فً الؽرؾ خبلل وجود  302
ا النهار  )تعتٌم( أٌضا

 2 2 • • 

ا النوم فً الؽرؾ خبلل النهار بمرور الضوء لضمان أن ٌتمكن النزالء من ال تسمح إلكترونٌةستابر وجود  303  أٌضا
 )تعتٌم(

 3 3 3 3 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 303الممٌاس تحمك إذا   302 الممٌاس خبلل من أٌضا

     

 
      معالجة الهواء فً الؽرفة المعٌار 

 درجة مبوٌة 20حتى  شكل فرديٌمكن ضبطه ب  الذي ٌوضع فً النافذة تدفبةالهواء وال نظام تكٌٌؾوجود  400
    • • مع جهاز تحكم عن بعد ثابت أو متحرن جمٌع الؽرؾفً  خبلل العام

درجة مبوٌة خبلل العام فً  20حتى  ٌمكن ضبطه بشكل فردي( سبلٌت) بةتدفالهواء و الوجود نظام تكٌٌؾ  401
  • • 3  مع جهاز تحكم عن بعد ثابت أو متحرن جمٌع الؽرؾ

فً  درجة مبوٌة خبلل العام 20حتى  بشكل فردي  اٌمكن ضبطه ةمركزٌال تدفبةالهواء و الام تكٌٌؾ وجود نظ 402
 • 4 4 4  مع جهاز تحكم عن بعد ثابت أو متحرن جمٌع الؽرؾ

 
 على التوالً 400و 401، التعطى نماط اضافٌة للمعٌارٌن402اذا تحمك المعٌار 

     

 ٌمكن فتحها أو نظام تهوٌة شبانالخاصة لدٌها نافذة أو الحمامات و الصحٌة مرافكالجمٌع  403
 • • • • 
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      فً الؽرفة واالرضٌةالبٌاضات  ،المفروشات ،األثاث المعٌار 

السرٌر أو األسرة متناسبة مع عدد أماكن النوم، بما فً ذلن المرتبات والوسابد والشراشؾ واألؼطٌة فً جمٌع  500
 الؽرؾ

• • • • • 

 • • • • • امكانٌة توفٌر اؼطٌة ) بطانٌة أو لحاؾ( ووسابد إضافٌة عند الحاجة   501

 • • 1 1  صحً لمنع تراكم الؽبار مع ؼطاء فً جمٌع الؽرؾمتناسبة مع عدد النزالء  وسابد إضافٌةتوفٌر  502

 • 1 2 2  وسادتٌن لكل نزٌل فً الؽرفةجمٌع الؽرؾ تحتوي على  503

 1 2 3   أنواع ولٌاسات متعددة من الوسابد لكل نزٌل فً الؽرفة فً جمٌع الؽرؾ رتوف 504

 2 3     ٌمكن للنزٌل أن ٌختار منهاأنواع ولٌاسات متعددة من الوسابد تتضمن  فً جمٌع الؽرؾوجود لابمة  505

      على التوالً 503و 504، التعطى نماط اضافٌة للمعٌارٌن505اذا تحمك المعٌار  

ا حسب الطلب 506 ا بعد ٌوم على األلل أو ٌومٌا  • • • 2  تؽٌٌر بٌاضات السرٌر والمناشؾ ٌوما

 • • • • • فً جمٌع الؽرؾ مس ٣٠) الدوشن( الحد األدنى لسماكة جمٌع المفارش  507

   • • • واكثر م٣٩٬٣م وعرض ٣٩٬٣الحد األدنى ألبعاد السرٌر فً الؽرؾ المفردة طول  508

 • •    واكثر م٣٩٠٣ م وعرض٢األدنى ألبعاد السرٌر فً الؽرؾ المفردة طول الحد  509

   • • • واكثر م ٣٩٬٣م وعرض ٣٩٬٣الحد األدنى ألبعاد السرٌر فً الؽرؾ المزدوجة طول  510

 • •    واكثر م ٣،٬٬م وعرض  ٢،٣٠ل المزدوجة طوالحد األدنى ألبعاد السرٌر فً الؽرؾ  511

 • • • • • واكثر م٣٩٢٣ م وعرض٣٩٬٣طول  ؼرؾ التوأم أو الثبلثٌةفً ألبعاد السرٌر الحد األدنى  512

 • • • • • الوصول إلى السرٌر من الجهتٌن فً جمٌع الؽرؾامكانٌة  513

 • • • 1  عند الحاجةمع ؼطاء صحً لتؽلٌؾ الفرشة مانع للتسرب طفل للسرٌر ايكبَُخ رىفُش  514

 • • • 1    واحد لكل ؼرفة فمط حسب لوانٌن الحرابك والسبلمة عند الحاجةضافً متحرن سرٌر إامكانٌة توفٌر  515
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      فً الؽرفة واالرضٌةالبٌاضات  ،المفروشات ،األثاث المعٌار 

 • • • • • فً جمٌع الؽرؾ لدٌها ؼطاء صحً لتؽلٌؾ الفرشة ضد الحساسٌة ) الدوشن(المفارش 516

 • 3 3 3  فً جمٌع الؽرؾ خٌط ٠٣٣األسرة لدٌها شراشؾ بمواصفات عدد  517

 • • • • • فً جمٌع الؽرؾ أو سٌرامٌن جاد، خشب، رخام،األرضٌات مؽطاة بس 518

 • 2 2 2  وجود سجادة لرب السرٌر فً جمٌع الؽرؾ 519

   • • • أو اكثر فً جمٌع الؽرؾ نزٌلٌنل م الؽرفةاممعد واحد لكل نزٌل وممعدٌن فً حال استخدوجود  520

 • • 2 2  فً جمٌع الؽرؾممعد بذراعٌن أو أرٌكة لكل نزٌل وجود  521

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 521الممٌاس تحمك إذا        520الممٌاس خبلل من أٌضا

    • • طاولة، مكتب أو رؾ ٌمكن إستخدامه/ها للكتابة فً جمٌع الؽرؾ وجود  522

 • • • 2  ٌمكن إستخدامه/ها للكتابة مع إضاءة كافٌة فً جمٌع الؽرؾ  ٢م٣٩٠٣طاولة، مكتب أو رؾ مساحته وجود  523

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 523الممٌاس تحمك إذا        522الممٌاس خبلل من أٌضا

طاولة لهوة أو ما شابهها للمشروبات وما إلى ذلن فً المتناول من الممعد / المماعد ذات الذراعٌن فً وجود  524
 جمٌع الؽرؾ

 2 2 • • 

     •   طاولة واحدة كافٌة بٌن سرٌرٌنؽرؾالطبونخ أو سف لشة انسشَش فٍ جًُغ وجىد  525

 • • • •  سرٌر لكلطاولة واحدة   طاولة لرب السرٌر فً جمٌع الؽرؾوجود  526

 • 1 1 1  إمكانٌة أن ٌجلس األشخاص فً مواجهة بعضهم البعض و/أو تناول وجبة فً حال وجود شخصٌن 527

 • • • • •  فً جمٌع الؽرؾ لابلة لئلشتعال مع ؼطاء اتوماتٌكً من مواد ؼٌر سلة مهمبلتوجود  528

الحد األدنى لئلرتفاع  :فً جمٌع الؽرؾ تسمح للنزٌل ان ٌتفمد مظهره من الرأس إلى المدم مرآة طوٌلةوجود  529
 ممكن أن تكون جزء من خزانة المبلبس مس ٣٦٣

 1 • • • 

 ٠٠، عرض م س ٠٦لتر، إرتفاع  ٠٣للسعة  دنى  الحد األثبلجة صؽٌرة فارؼة فً جمٌع الؽرؾ مع براد وجود 530
 مس

 3 3 • • 
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      األمتعة فً الؽرؾ المعٌار 

 • •   • 1  حمالة ثابتة أو متحركة لؤلمتعة أو ما شابهها فً جمٌع الؽرؾوجود  600

    • • رفوؾ )كبدٌل للخزانة( فً جمٌع الؽرؾوجود  601

الحد  (بس مع رفوؾ وعبللات مبلبس متماثلة من الببلستٌن، الخشب أو الحدٌد المتٌنخزانة مبلبمة للمبلوجود  602
    • • مس ٦٣الحد األدنى لعمك الخزانة فً جمٌع الؽرؾ   أو خطاؾ لتعلٌك المبلبس )لكل نزٌل فً الؽرفة ٠األدنى 

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 602الممٌاس تحمك إذا        601الممٌاس خبلل من أٌضا

الحد  (خزانة مبلبمة للمبلبس مع رفوؾ وعبللات مبلبس متماثلة من الببلستٌن، الخشب أو الحدٌد المتٌن 603
 • • •   مس ٦٣فً جمٌع الؽرؾ  الحد األدنى لعمك الخزانة ) لكل نزٌل فً الؽرفة ٠األدنى 

رؾ لكل نزٌل فً  ٢رج/جارور أو د ٢الحد األدنى (رفوؾ لوضع البٌاضات فً جمٌع الؽرؾ  أو أدراج/جوارٌر 604
 • • • • • )الؽرفة

 • 1 1 1  إمكانٌة تعلٌك كٌس للبدلة خارج الخزانة فً جمٌع الؽرؾ 605

  • 1 1  مٌزان موجود عند الطلب 606

 • 2 2 2  فً جمٌع الؽرؾ  موجودمٌزان  607

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 607الممٌاس تحمك إذا       606ٌاسالمم خبلل من أٌضا

 2 2 2 2  فً جمٌع الؽرؾ متوفرة بناطٌل مكواة 608

 • • • 1  حسب الطلبمتوفرة وأجهزة كوي على البخار  609

 2 2 2 2  فً جمٌع الؽرؾ )تشمل على مكواة ولوح كوي(متوفرة أجهزة كوي على البخار  610

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 610الممٌاس تحمك إذا       609الممٌاس لخبل من أٌضا
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      االتصاالت فً الؽرفة المعٌار 

ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة، إلجراء المكالمات وباللؽة الك العابدة لهمع دلٌل اإلستخدام والرسوم  هاتؾوجود  700
  • • • •   رلم هاتؾ الفندق ورلم الؽرفة مذكورٌن على الهاتؾالداخلٌة فً جمٌع الؽرؾ

ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة، إلجراء المكالمات وباللؽة الك العابدة لهمع دلٌل اإلستخدام والرسوم  هاتؾوجود  701
  • • 1    رلم هاتؾ الفندق ورلم الؽرفة مذكورٌن على الهاتؾالداخلٌة والخارجٌة فً جمٌع الؽرؾ

ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة، إلجراء وه باللؽة الكمع دلٌل اإلستخدام والرسوم العابدة لجهازٌن هاتؾ وجود  702
 ، واحد على طاولة الكتابة واالخر بجانب السرٌر فً جمٌع الؽرؾالمكالمات الداخلٌة والخارجٌة

 1 1 1 • 

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 702 الممٌاس تحمك إذا         700او 701الممٌاس خبلل من أٌضا

خدمة اإلنترنت السرٌع مع دلٌل اإلستخدام والرسوم العابدة له باللؽة الكوردٌة، العربٌة  وصلة الكترونٌة لتوفٌر 703
 واإلنجلٌزٌة، وعلى األلل لابس كهرباء واحد الستعمال أجهزة الكمبٌوتر فً جمٌع الؽرؾ

 2 2 • • 

دٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة، خدمة واي فاي لئلنترنت السرٌع مع دلٌل اإلستخدام والرسوم العابدة له باللؽة الكور 704
 وعلى األلل لابس كهرباء واحد الستعمال أجهزة الكمبٌوتر فً جمٌع الؽرؾ

 3 3 3 3 

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 704الممٌاس تحمك إذا        703الممٌاس خبلل من أٌضا

 1 1 1 1  خدمة ارسال الفاكس متوفرة عند الطلب 705

 2 2 2 2  مماثل وشبكة االنترنت متوفرة وحسب الطلب كمبٌوتر محمول او جهاز 706

 3 3 3 3  فً جمٌع الؽرؾكمبٌوتر محمول او جهاز مماثل وشبكة االنترنت متوفرة  707

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،707الممٌاس تحمك إذا        706الممٌاس خبلل من أٌضا

 • 1 1 1  فً جمٌع الؽرؾ )برٌد صوتً(متوفر  جهاز رد آلً 708

مع دلٌل اإلستخدام والرسوم العابدة له باللؽة الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة، إلجراء هاتؾ إضافً وجود  709
 فً الحمام الخاص فً جمٌع الؽرؾالمكالمات الداخلٌة والخارجٌة 

 2 2 2 2 

 1 1 1 1  جهاز طابعة متوفر وحسب الطلب 710
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 2 2 2 2  فً جمٌع الؽرؾمتوفر وجهاز طابعة  711

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،711الممٌاس تحمك إذا         710الممٌاس خبلل من أٌضا

 1 1 1 1  عند الطلب ةذكٌة موجودالهواتؾ المحمولة والهواتؾ ال ةشاحن 712

 
      التجهٌزات السمعٌة والمربٌة فً الؽرفة المعٌار 

فً  ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوباللؽة الك تحكم عن بعد ودلٌل لنوات التلفزٌون جهاز ،تلفزٌون ملّونوجود  800
 % من الؽرؾ٠٣

•     

فً  ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوباللؽة الك تلفزٌون ملّون وجهاز تحكم عن بعد ودلٌل لنوات التلفزٌونوجود  801
 جمٌع الؽرؾ

 •    

باللؽة على األلل وجهاز تحكم عن بعد ودلٌل لنوات التلفزٌون  جإن ٠٢ مسطحة تلفزٌون ملّون بشاشةوجود  802
 فً جمٌع الؽرؾ المنوات فضابٌة مشفرة مع إمكانٌة لفل لنوات الراشدٌن -عربٌة واإلنجلٌزٌةردٌة، الوالك

 2 • • • 

باللؽة  على األلل وجهاز تحكم عن بعد ودلٌل لنوات التلفزٌون جإن ٠٢ مسطحة تلفزٌون ملّون بشاشةوجود  803
المنوات - مشبون بالحاسوب واإلنترنت مع لوحة مفاتٌح )كٌبورد( السلكٌة واإلنجلٌزٌةعربٌة ردٌة، الوالك

 فً جمٌع الؽرؾ فضابٌة مشفرة مع إمكانٌة لفل لنوات الراشدٌن
   3 3 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،803الممٌاس تحمك إذا  800او 801او 802الممٌاس خبلل من أٌضا

     

 • • • 1  فً جمٌع الؽرؾ ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوباللؽة الكمحطات إذاعٌة ودلٌل لنوات توفر  804

 2 2 2 2  فً جمٌع الؽرؾ ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةوباللؽة الكرادٌو مع اختٌار حر من المحطات ودلٌل لنوات توفر  805

أو  ام والرسوم العابدة لها باللؽة الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌةمع دلٌل اإلستخدلناة للمشاهدة باألجرة توفر  806
 لناة مخصصة لؤلفبلم مع إمكانٌة إلؽابها بحسب طلب النزالء فً جمٌع الؽرؾ

 2 2 2 2 

 • 2 2 2  سّماعة إضافٌة للرادٌو و/أو التلفزٌون فً مرافك الحمام الخاص فً جمٌع الؽرؾتوفر  807

على األلل وجهاز تحكم عن بعد ودلٌل لنوات التلفزٌون  جإن ٠٢ مسطحة إضافً بشاشة تلفزٌون ملّونوجود  808
المنوات فضابٌة مشفرة مع إمكانٌة لفل -مرافك الحمامات الخاصةفً  عربٌة واإلنجلٌزٌةردٌة، الوباللؽة الك

 فً جمٌع الؽرؾ لنوات الراشدٌن
 3 3 3 3 
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على األلل وجهاز تحكم عن بعد ودلٌل لنوات التلفزٌون  جإن ٠٢ مسطحة إضافً بشاشة تلفزٌون ملّونوجود  809
المنوات فضابٌة مشفرة مع إمكانٌة لفل - فً ؼرفة الجلوس أو النومفً  عربٌة واإلنجلٌزٌةردٌة، الوباللؽة الك

 األجنحةفً جمٌع  لنوات الراشدٌن
  • • • 

 1 1 1 1  حسب الطلبمتوفرة وأجهزة عرض مشابهة مع جهاز تحّكم عن بعد  أو /MP3  DVD جهاز 810

 2 2 2 2  فً جمٌع الؽرؾمتوفرة أجهزة عرض مشابهة مع جهاز تحّكم عن بعد  أو /MP3  DVD جهاز 811

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 811الممٌاس تحمك إذا       810الممٌاس خبلل من أٌضا

 2 2 2 2  ع توفّر مجموعة منوعة منها فً االستمبالأفبلم وموسٌمى عند الطلب فً جمٌع الؽرؾ، مامكانٌة توفٌر  812

 1 1 1 1  عند الطلبمتوفرة  أو أجهزة مشابهةمع مكبرات صوت  MP3أو  IPODجهاز  لاعدة 813

 2 2 2 2  فً جمٌع الؽرؾمتوفرة  أو أجهزة مشابهةمع مكبرات صوت  MP3أو  IPODجهاز  لاعدة 814

 
ا  نماط على صولالح ٌمكن فبل ، 814الممٌاس تحمك إذا       813الممٌاس خبلل من أٌضا

 
      مستلزمات النزالء فً الؽرفة والحمام المعٌار 

 • • • •  الصابون )سابل أو صلب( والشامبو متوفر فً جمٌع الحمامات 900

ممعد المرحاض، اإلضافً   األول على ستاند لرٌب من يزىفش فٍ جًُغ انذًبيبد  (2وسق رىانُذ )ػهً األلم  901
 • • • •   على ستاند على الحابط وراء ممعد المرحاض

 • • • • • وأخرى فً الحمام   فً ؼرفة الضٌوؾ منادٌل ورلٌة علبة جمٌع الؽرؾ تحتوي على  902

 مجموعة أساسٌة من منتجات العناٌة الشخصٌة لئلستعمال مرة واحدة )معجون أسنان، أدوات حبللة، فرشاة 903
 أسنان، لٌفة، لطن لؤلذنٌن، مشط للشعر، ؼطاء دوش للشعر، كٌس للنفاٌات الصحٌة( متوفرة وحسب الطلب

 1 •   

فرشاة  أدوات حبللة، مجموعة أساسٌة من منتجات العناٌة الشخصٌة لئلستعمال مرة واحدة )معجون أسنان، 904
 فً جمٌع الؽرؾمتوفرة لنفاٌات الصحٌة( كٌس ل ؼطاء دوش للشعر، مشط للشعر، لطن لؤلذنٌن، لٌفة، أسنان،

 2 1 •  

بلسم للشعر، كرٌم مرطب، ممص  رالٌة من منتجات العناٌة الشخصٌة لئلستعمال مرة واحدة )وواسعة  تشكٌلة 905
فً جمٌع متوفرة ، لطن، ؼسول للفم، كولونٌا بعد الحبللة( صابون سابل لبلستحمامأظافر، مبرد أظافر، 

 الحمامات

  2 1 • 
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) بلسم للشعر، كرٌم  ٌٍج١ئخاٌظذ٠مخ رالٌة لئلستعمال مرة واحدة من منتجات العناٌة الشخصٌة وواسعة  تشكٌلة 906
، لطن، ؼسول للفم، كولونٌا بعد الحبللة( فً جمٌع لبلستحمامسابل صابون  مرطب، ممص أظافر، مبرد أظافر،

 لحماماتا
   2 1 

 
 على التوال903ً ,904, 905ٌة للمعٌار، التعطى نماط اضاف906اذا تحمك المعٌار 

     

 • • • 1  فً جمٌع الؽرؾمتوفر  أو ما ٌشبهه اتوماتٌكً معطر للجو 907

 1 1 1  أدوات تلمٌع األحذٌة متوفرة وحسب الطلب 908
 

 • 2 2 2  أدوات تلمٌع األحذٌة متوفرة فً جمٌع الؽرؾ 909

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ، 909الممٌاس تحمك إذا       908الممٌاس خبلل من أٌضا

 •     كٌس لبلحذٌة فً جمٌع الؽرؾ واسلة وحسب الطلب مع توفٌر  حذٌة خبلل ساعتٌناألخدمة تلمٌع  910

 • 1 1 1  فً جمٌع الؽرؾ متوفرة حذاءاللبٌسة  911

 فً جمٌع الؽرؾللؽسٌل متوفرة كٌس  912
 1 1 • • 

عربٌة واإلنجلٌزٌة فً جمٌع الؽرؾ )ساعة الفطور، ساعة ردٌة، الوباللؽة الك قعن الفند البحة معلوماتوجود  913
    • • المؽادرة، ساعات إستخدام التسهٌبلت الفندلٌة(

دلٌل معلومات باللؽة الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة فً جمٌع الؽرؾ )ساعة الفطور، ساعة المؽادرة، وجود  914
ٌة، أرلام الهواتؾ والبحة بالخدمات المتوفرة فً المإسسة واالسعار ساعات إستخدام التسهٌبلت الفندل

 والرسوم العابدة لها(

 1 • • • 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،914الممٌاس تحمك إذا       913الممٌاس خبلل من أٌضا

عربٌة ردٌة، الوالك باللؽة خارج الفندق حوالتسلٌة / التروٌ عن المناطك السٌاحٌة عامة دلٌل معلوماتوجود  915
 • • • • • متوفر فً صالة االستمبال واإلنجلٌزٌة 

 • 1 1 1  الؽرؾ الٌومٌة علىالمحلٌة الصحؾ توزٌع  916

 • 1 1 1  مجبلت على الؽرؾتوزٌع ال 917
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 1 1 1 1  الهداٌا الترحٌبٌة متوفرة فً جمٌع الؽرؾ 918

 • • • 1  ؽرؾالمرطاسٌة وورق المراسبلت متوفرة فً جمٌع ال 919

على السمؾ أو فً الجارور وٌجب على المفضل وجودها  ومن ،إشارة تحدٌد اتجاه المبلة فً جمٌع الؽرؾ 920
 • • • • • موظفً االستمبال إعبلم النزٌل عن المولع عند الدخول

 • • • • • حسب الطلبمتوفرة ووسجادة الصبلة  الكرٌمالمرآن  921

 • • • 1  جمٌع الؽرؾ حسب الطلبمحّول لابس الكهرباء ل 922

 جمٌع الؽرؾ فًمتوفر  دولًمحّول لابس كهرباء  923
 

1 1 • • 

 • • • • • بجانب السرٌر فً جمٌع الؽرؾ إلكترونٌة ساعة منبهوجود  924

 عدة للخٌاطة عند الطلبتوفٌر  925
  •   

 عدة للخٌاطة فً جمٌع الؽرؾتوفٌر  926
  1 • • 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،926الممٌاس تحمك إذا  925الممٌاس خبلل من أٌضا

     

 خٌاطة عند الطلبالخدمة توفٌر  927
    • 

 

      المؽسلة فً الحمام المعٌار 

 • • • • • الحماماتمؽسلة بمٌاه جارٌة وباردة وساخنة فً جمٌع وجود  1000

 • • • • • تالحمامامرآة مؽسلة فً جمٌع وجود  1001

 • • 1 1  الحماماتفً جمٌع  تجمٌلمرآة وجود  1002
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ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1002الممٌاس تحمك إذا        1001الممٌاس خبلل من أٌضا

 • • • • • الحماماتاستٌعاب أؼراض الحمام أو حمٌبة زٌنة فً جمٌع  رؾ بإمكانٌةوجود  1003

 • • • • • الحماماتع ضاءة للمؽسلة فً جمٌوجود ا 1004

 )لماكٌنة الحبللة، فرشاة األسنان الكهربابٌة أو مجفؾ الشعر(معزول ومماوم لتسرب المٌاه لابس كهرباء  1005
 • • • 1  الحماماتبجانب مرآة المؽسلة فً جمٌع متوفر 

   • • • فً جمٌع الؽرؾ متوفرة نزٌلومنشفة حمام لكل  وجهالو للٌدٌن منشفة 1006

 • • 1 1  فً جمٌع الؽرؾمتوفرة  نزٌلومنشفتا حمام لكل  والوجه للٌدٌنمنشفتٌن  1007

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1007الممٌاس تحمك إذا        1006الممٌاس خبلل من أٌضا

 • • • • • فً جمٌع الؽرؾ نزٌللكل  كؤس(لل)للكوب أو  مع ؼطاء كوب أو كؤس 1008

 2 2 2 2  جمٌع الؽرؾ المزدوجة واألجنحةمؽسلة بحوضٌن فً وجود  1009

 3 3 3 3  تعمل الحنفٌات حسب الحركة )لئللتصاد( فً جمٌع المؽاسل 1010

 • • • • • بجانب أو تحت جمٌع المؽاسل متوفرة مع ؼطاء اتوماتٌكً من مواد ؼٌر لابلة لئلشتعال سلة مهمبلت 1011

 قفو (الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة ات)إشارة عدم شرب المٌاه الجارٌة بمكان واضح ومربً باللؽوجود  1012
 • • • • • جمٌع المؽاسل

 
 

      مرافك الحمام فً الؽرفة المعٌار 

باب لة لها من الؽرؾ فٌها مرافك حمام خاصة ومرحاض مرفك بؽرفة النوم )مرافك الحمام منطمة مستم% ٠٣ 1100
 دوش بمٌاه جارٌة باردة وساخنة طوال الولت(وفٌها 

 •    

باب جمٌع الؽرؾ فٌها مرافك حمام خاصة ومرحاض مرفك بؽرفة النوم )مرافك الحمام منطمة مستملة لها  1101
 دوش بمٌاه جارٌة باردة وساخنة طوال الولت(وفٌها 

 5 • • • 
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ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1101الممٌاس تحمك إذا   1100الممٌاس خبلل من أٌضا
     

   • 4  % من الؽرؾ٠٣ فً بمٌاه جارٌة باردة وساخنة طوال الولتمع دوش حوض استحمام  1102

 • • 4 5  الؽرؾ بمٌاه جارٌة باردة وساخنة طوال الولت فً جمٌعمع دوش حوض استحمام  1103

ا  طنما على الحصول ٌمكن فبل ،1103الممٌاس تحمك إذا   1102الممٌاس خبلل من أٌضا
     

   • • • فً جمٌع الحمامات ومكان لوضع الصابون لرٌب منه المرحاض لدٌه دوش شطاؾ مدمج أو منفصل محمول 1104

 فً جمٌع الحمامات ومكان لوضع الصابون لرٌب منه حوض شطاؾالمرحاض لدٌه  1105
 

3 3 • • 

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1105الممٌاس تحمك إذا   1104الممٌاس خبلل من أٌضا
 

    

 • • • • • جمٌع المراحٌض لدٌها ممعد وؼطاء 1106

ممعد المرحاض مجهز بمسخن إلكترونً ودوش شطاؾ إلكترونً مدمج ٌوفر عدة أنواع رذاذ مٌاه فً جمٌع  1107
 4 4 4   الحمامات

الكوردٌة، العربٌة  ات)ق كل مرحاض باللؽفو بمكان واضح ومربًو فً جمٌع الحمامات وجود ارشادات 1108
 • • • • •    هإنسداد فً المرحاض لتجنبورق التوالٌت والحفاضات الصحٌة  رمًعدم ب ( تحذرواإلنجلٌزٌة 

 • • • • • بجانب جمٌع المراحٌضمتوفرة  مع ؼطاء اتوماتٌكً من مواد ؼٌر لابلة لئلشتعال سلة مهمبلت 1109

  األلدام فً جمٌع مرافك الحمام وفً جمٌع الؽرؾ وجود سجادة لتجفٌؾ 1110
1 1 1 • 

   • 1  وجود مجفؾ شعر وحسب الطلب 1111

 • • 2 2  مجفؾ شعر فً جمٌع الؽرؾوجود  1112

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1112الممٌاس تحمك إذا        1111الممٌاس خبلل من أٌضا

  فً جمٌع الؽرؾ وجود روب الحمام وخؾ الحمام لكل نزٌل 1113
2 2 2 • 
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 1 1 1 1  الحماماتحبل ؼسٌل ٌمكن تطوٌله أو ما شابهه فً جمٌع وجود  1114

 1 1 1 1  مرآة منفصلة للحبللة فً جمٌع الؽرؾوجود  1115

 2 2 2 2  مرآة منفصلة للحبللة، مع إضاءة متصلة بها، فً جمٌع الؽرؾوجود  1116

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1116الممٌاس تحمك إذا        1115الممٌاس خبلل من أٌضا

 1 1 1 1  فً جمٌع الؽرؾمتوفرة مراٌا حمام مماومة للضباب  1117

 1 1 1 1  الحماماتفً جمٌع  متوفر أو ما ٌشبههجهاز لتدفبة المناشؾ  1118

  2 2 2  % من الؽرؾ50حوض استحمام ودوش منفصبلن فً وجود  1119

  3 3 3  حمام ودوش منفصبلن فً جمٌع الؽرؾحوض استوجود  1120

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1120الممٌاس تحمك إذا        1119الممٌاس خبلل من أٌضا

  2 2 2  % من الؽرؾ٠٣منفصل عن مرافك الحمام فً  المرحاض 1121

  3 3 3  منفصل عن مرافك الحمام فً جمٌع الؽرؾ المرحاض 1122

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1122الممٌاس تحمك إذا        1121الممٌاس خبلل من أٌضا

وانًغبسم يسزمهخ  بؤبواب من الجام أو أبواب جرارة أو ؼٌرهادىض اإلسزذًبو، انًشدبض وانذوش يُفصهٍُ  1123
 •     فٍ جًُغ انذًبيبد

1124 
من األمام ومن الٌمٌن المٌاه تؤتً من فوق،  -رٌنشور   RAINSHOWERالحمام المنفصل مجهز بدوش

    والٌسار
2 2 

 • • • • • مناشؾ لرب حوض االستحمام والدوش فً جمٌع الحماماتللحابط للثٌاب أو  وجود شماعات 1125

 • • • • • المولدة تشؽٌل  الكهرباء الوطنٌة أو تؤخر اعالحمامات فً حال انمطمرافك طوارئ فً جمٌع الإضاءة توفر  1126
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      ومرافك الحمام الخاص الؽرفةظافة والصٌانة فً الن المعٌار 

مرة كل  بالسنة، تنظٌؾ عمٌك تٌنتنظٌؾ بالمكنسة الكهربابٌة مرة باالسبوع، للب مرال:  فرشة) الدوشن (ال 1200
د جهبنهضهبدح رثجذ رنك يغ وجىد )على األلل أو لبل ذلن عند الحاجة  سنواتإستبدال كل خمس -سنتٌن 

 (انًسؤونخ
• • • • • 

شهادة تثبت ذلن وحسب الحاجة مع وجود  الوسابد: ؼسٌل مرتٌن بالسنة، إستبدال كل سنة ونصؾ أو لبل ذلن 1201
 • • • • • جهات المسإولةلل

شهادة )مع وجود عند الحاجة ووالوسابد: ؼسٌل مرة بالشهر أو لبل ذلن  فرشة) الدوشن(التؽلٌؾ لأؼطٌة  1202
 • • • • • (جهات المسإولةللتثبت ذلن 

شهادة تثبت ذلن )مع وجود عند الحاجة وأو لبل ذلن  : ؼسٌل مرة بالشهر) البطانٌة واللحاؾ ( الؽطاء والحرام 1203
 • • • • • (جهات المسإولةلل

 األسبوع الوسابد: تبدٌل وؼسٌل ثبلث مرات فً بٌاضات السرٌر، الؽطاء وؼطاء 1204
  • • • 

    • • األسبوع الوسابد: تبدٌل وؼسٌل مرتٌن فً السرٌر، الؽطاء وؼطاء بٌاضات 1205

 الوسابد: تبدٌل وؼسٌل ٌومً بٌاضات السرٌر، الؽطاء وؼطاء 1206
 

2 2 • • 

ا تسٌرامٌن  تنظٌؾ بالمكنسة الكهربابٌة والرخام أو الخشب، ال فً حال كونها من األرضٌة:  1207 اما  –مسح ٌومٌا
ا وموكٌت اذا كانت  او لبل ذلن فً حالة ؽسل مرة باألسبوع تأو سجاد  تنظٌؾ بالمكنسة الكهربابٌة ٌومٌا
 الضرورة

• • • • • 

 • • • • • عند الحاجة دوري أو لبل ذلنبشكل الجدران: تنظٌؾ  1208

 • • • • • ؼٌر مسامٌةمصنوعة من مواد  األرضٌة والجدرانكاشً  1209

 • • • • • عند الحاجة لبل ذلن دوري أوبشكل السمؾ: تنظٌؾ  1210

ا وؼسٌل مرة  -: فً حال الجلد  مسح وتلمٌع ٌومٌا االثاث 1211 فً حال المماش  تنظٌؾ بالمكنسة الكهربابٌة ٌومٌا
 • • • • • بالسنة أو لبل ذلن عند الحاجة 

 • • • • • الستابر والبرادي: ؼسٌل مرة كل شهرٌن أو لبل ذلن عند الحاجة  1212

ا  1213  • • • • • كاشً األرضٌة وكاشً الجدران فً مرافك الحمام: شطؾ ومسح ٌومٌا

أو لبل ذلن  شهرٌاما بٌن الكاشً فً األرضٌة والجدران فً مرافك الحمام: تنظٌؾ عمٌك  ) الحشوة(الفراغ 1214
 • • • • • عند الحاجة 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٠بد ٚاٌغ١بدخٚصاسح اٌجٍذ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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ا  1215  الدوش وحوض اإلستحمام: تنظٌؾ عمٌك ٌومٌا
 • • • • 

ا، تنظٌؾ عمٌك مرة فً االسبوعللدوش  جرارةالبواب االأو  الزجاجٌةبواب األداٌة الدوش، بر 1216  : ؼسٌل ٌومٌا
 • • • • 

ا ممعد  1217  المرحاض: تنظٌؾ عمٌك من الداخل والخارج ٌومٌا
 • • • • 

 • • • • • ة: تنظٌؾ عمٌك مرة بالسنةٌدكت التهو 1218

   ال عبلمات للتلؾ أو المدم. المسممرافك الحمام دورات المٌاه الخاصة،  فً ؼرؾ النزالء،االخرى عناصر ال 1219
من خبلل تمدٌم سجبلت او تمارٌر  المذكورة أعبله الزمنٌة للتنظٌؾ ٌتابع االطرالؽرؾ ادارة المسإول عن 

 للعمل الفوري على حلها، وٌحتفظ المسم االخٌر على السجبلت للمتابعة  الصٌانة بالعٌوب الى لسم
   • • 

 

 أبعاد ألسام الفندق

      ؼرؾ النزالء أبعاد المعٌار 

     • ٢م ٬مساحة الؽرؾ المفردة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى  1300

 ٢م ٣٠مساحة الؽرؾ المفردة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى  1301
 •    

 ٢م ٢٣ة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى مساحة الؽرؾ المفرد 1302
 5 •   

 ٢م ٢٤مساحة الؽرؾ المفردة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى  1303
 5 5 •  

 ٢م ٣٤مساحة الؽرؾ المفردة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى  1304
 

5 5 
5 • 

1305 
 ٢م ٠٣( أكثر منمرافك الحمام والمدخلمساحة الؽرؾ المفردة )ٌشملها 

 
5 5 5 

5 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1305الممٌاس تحمك إذا ، 1302، 1303، 1304الممٌاس خبلل من أٌضا

      على التوالً 1301



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٠بد ٚاٌغ١بدخٚصاسح اٌجٍذ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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     • ٢م ٣٠مساحة الؽرؾ المزدوجة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى  1306

 ٢م ٢٣زدوجة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى مساحة الؽرؾ الم 1307
 •    

 ٢م ٢٠مساحة الؽرؾ المزدوجة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى  1308
 5 •   

 ٢م ٠٢مساحة الؽرؾ المزدوجة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى  1309
 5 5 •  

 ٢م ٠٠لها مرافك الحمام والمدخل( الحد األدنى مساحة الؽرؾ المزدوجة )ٌشم 1310
 

5 5 
5 • 

1311 
 ٢م ٠٠ أكثر منمساحة الؽرؾ المزدوجة )ٌشملها مرافك الحمام والمدخل( 

 
5 5 5 

5 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1311الممٌاس تحمك إذا ، 1308، 1309، 1310الممٌاس خبلل من أٌضا

      على التوال1307ً

 ٢م ٠٠جنحة )ٌشملها مرافك الحمام، المدخل والمطب ( الحد األدنى مساحة األ 1312
  •   

 ٢م ٠٠مساحة األجنحة )ٌشملها مرافك الحمام، المدخل والمطب ( الحد األدنى  1313
  5 •  

 ٢م ٠٠مساحة األجنحة )ٌشملها مرافك الحمام، المدخل والمطب ( الحد األدنى  1314
  5 5 • 

 ٢م ٠٠ ( أكثر منٌشملها مرافك الحمام، المدخل والمطب مساحة األجنحة ) 1315
  

5 5 
5 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1315الممٌاس تحمك إذا ، على 1312، 1313، 1314الممٌاس خبلل من أٌضا

      التوالً

 

      مرافك الحمام الخاص أبعاد المعٌار 

     • ٢م ٠الحد األدنى  1400

 ٢م ٠٥٠ 1401
 •    



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٠بد ٚاٌغ١بدخٚصاسح اٌجٍذ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 ٢م ٠ 1402
 4 •   

 ٢م ٠ 1403
 4 4 •  

 ٢م ٦ 1404
 

4 4 
4 • 

 ٢م ٦أكثر من 1405
 

4 4 4 
4 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1405الممٌاس تحمك إذا ، 1402، 1403، 1404الممٌاس خبلل من أٌضا

      على التوال1401ً

 مس ٬٣حوض اإلستحمام  الحد األدنى لعرض 1406
 • • • • 

 مس ٬٣ x ٬٣الحد األدنى لمساحة الدوش  1407
 • •   

 مس ٬٣  x ٬٣الحد األدنى لمساحة الدوش  1408
 

2 2 •  

 مس ٣٣٣ x ٣٣٣الحد األدنى لمساحة الدوش  1409
 

3 3 
2 • 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1409الممٌاس تحمك إذا  على التوالً 1408،1407الممٌاس خبلل من أٌضا

 
  

  

 مساحة مرافك المرحاض والحمام متناسبة مع مساحة الؽرفة 1410
 • • • • 

 

      الممرات أبعاد المعٌار

م للممرات التً  ٣٥٠م للممرات التً لدٌها ؼرؾ على الجهتٌن  الحد األدنى  ٣٥٦عرض الممرات: الحد األدنى  1500
   • • • لدٌها ؼرؾ من جهة واحدة

م للممرات التً  ٣٥٦م للممرات التً لدٌها ؼرؾ على الجهتٌن  الحد األدنى  ٣٥٬ات: الحد األدنى عرض الممر 1501
 • •    لدٌها ؼرؾ من جهة واحدة

 
 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٠بد ٚاٌغ١بدخٚصاسح اٌجٍذ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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      لسم اإلستمبال أبعاد المعٌار 

     • ٢م ٢٣لسم اإلستمبال فً الطابك األرضً  1600

 ٢م ٠٣ لسم اإلستمبال فً الطابك األرضً 1601
 •    

 ٢م ٠٣لسم اإلستمبال فً الطابك األرضً  1602
 5 •   

 ٢م ٠٣لسم اإلستمبال فً الطابك األرضً  1603
 5 5 •  

 ٢م ٦٣لسم اإلستمبال فً الطابك األرضً  1604
 

5 5 
5 • 

 ٢م ٦٣أكثر منلسم اإلستمبال فً الطابك األرضً  1605
 

5 5 5 
5 

 
ا  نماط على الحصول نٌمك فبل ،1605الممٌاس تحمك إذا ، 1602، 1603، 1604الممٌاس خبلل من أٌضا

      على التوال1601ً

 

      لسم اللوبً )صالون أو كافٌه بمحاذاة لسم/لاعة اإلستمبال( أبعاد المعٌار 

 ٢م ٠٣لسم اللوبً مجاور لمسم اإلستمبال مساحته  1700
  •   

 ٢م ٠٣إلستمبال مساحته لسم اللوبً مجاور لمسم ا 1701
  5 •  

 ٢م ٦٣لسم اللوبً مجاور لمسم اإلستمبال مساحته  1702
  5 5 • 

 ٢م ٦٣ أكثر من لسم اللوبً مجاور لمسم اإلستمبال مساحته 1703
  5 5 

5 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1703الممٌاس تحمك إذا على  1700، 1701، 1702الممٌاس خبلل من أٌضا

      التوالً

 

 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٠بد ٚاٌغ١بدخٚصاسح اٌجٍذ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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      مرافك اإلستجمام فً الفندق أبعاد المعٌار 

 مجهز بمعدل للحرارة ٢م ٠٣حوض سباحة مساحته على األلل  1800
   •  

 مجهز بمعدل للحرارة ٢م ٦٣حوض سباحة مساحته على األلل  1801
    • 

 لى األللأجهزة ع ٣٣تحتوي على  ٢م ٠٣لاعة رٌاضة مساحتها على األلل  1802
   • • 

 
 

     

      الفندق فً والحفبلت المإتمرات لاعة أثؼبد المعٌار 

   •   فً الفندق م ٢،٠٣السمؾ على األلل  وإرتفاع ٢م ٢٣ال تمل مساحتها عن  مإتمراتلاعة  1900

 فً الفندق م ٢،٠٣السمؾ على األلل  وإرتفاع ٢م ٠٣ال تمل مساحتها عن  مإتمراتلاعة  1901
  5 • • 

 5 5 5   فً الفندق م ٢،٠٠وإرتفاع السمؾ على األلل  ٢م ٣٣٣ال تمل مساحتها عن  مإتمراتلاعة  1902

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1902الممٌاس تحمك إذا       على التوالً 1900، 1901الممٌاس خبلل من أٌضا

 5 5 5   فً الفندق م ٠إرتفاع السمؾ على األلل و ٢م ٣٢٠ال تمل مساحتها عن  لاعة مإتمرات 1903

 

 
 
 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٠بد ٚاٌغ١بدخٚصاسح اٌجٍذ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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 وانخبسج انفُذق فٍ انؼبيخ وانًُبطك انؼبيخ انصذُخ انًشافك
 

 

      المرحاض العام مرافك المعٌار 

الطابك األرضً: مرحاض عام للرجال ومرحاض عام للنساء، كل منها ٌحتوي على األلل ؼرفتٌن/حجرتٌن مع  2000
مع مرآة، منفصلة عن  ٢مرحاض فً الداخل وباب ٌمفل من الداخل ومبولة عند الرجال، مؽاسل عدد 

 ، تهوبة وإضاءةدابمةؼرفة/حجرة المرحاض، مع مٌاه جارٌة باردة وساخنة 
• •    

على األلل مرحاض واحد منها ٌحتوي  م للنساء، كلطوابك ؼرؾ النزالء: مرحاض عام للرجال ومرحاض عا 2001
ؼرؾ )أو جزء منها( عندما ال ٌكون فً الؽرؾ مرحاض خاص بها فً منطمة ؼرؾ النزالء فً  ٣٣كل ل

مؽسلة مع  ،الفندق فً كل طابك أو فً طابك أعلى أو أدنى. ٌحتوي هذا المرحاض على خطاؾ لتعلٌك المبلبس
 لحمامات العامةإضاءة مفصول بشكل واضح عن مرافك اوتهوٌة  ،دابمة باردة وساخنة مٌاه جارٌة ،مرآة

• •    

 • • • • • جمٌع المراحٌض لدٌها ممعد وؼطاء 2002

فً  ومكان لوضع الصابون لرٌب منه حوض شطاؾ أوالمرحاض لدٌه دوش شطاؾ مدمج أو منفصل محمول،  2003
 • • • • • جمٌع المراحٌض العامة

 • • • • • لمراحٌض العامةجمٌع ا فً مرحاضالورلً موجود فوق ممعد  علبة ؼطاء ممعد مرحاض 2004

 • • • • • دورات المٌاه العامةجمٌع  فً المنادٌل الورلٌة علبةوجود 2005

جمٌع دورات المٌاه العامة تحتوي على ؼطاء ورلً لممعد المرحاض ٌستعمل لمرة واحدة موجود على الحابط  2006
 • • • • • فوق الممعد 

انكىسدَخ،  بد)فىق كم يشدبض ثبنهغ ثًكبٌ واضخ ويشئٍانؼبيخ و دوساد انًُبِفٍ جًُغ  وجىد اسضبداد 2007
    ِإَسذاد فٍ انًشدبض نزجُتوسق انزىانُذ وانذفبضبد انصذُخ  سيٍؼذو ث ( رذزسانؼشثُخ واإلَجهُضَخ 

• • • • • 

(  ٢أللل المرحاض، ورق توالٌت )على ا بجانب مع ؼطاء اتوماتٌكً من مواد ؼٌر لابلة لئلشتعال سلة مهمبلت 2008
سلة  مرحاض،المرحاض، اإلضافً على ستاند على الحابط وراء ممعد الاألول على ستاند لرٌب من ممعد 

 جمٌع المراحٌض العامة فً المؽسلة بجانب مع ؼطاء اتوماتٌكً من مواد ؼٌر لابلة لئلشتعال مهمبلت
• • • • • 

 • • • • • جمٌع المؽاسل لرب أنترفولد صابون سابل للٌدٌن ومجفؾ إلكترونً للٌدٌن أو علبة ورق 2009

 • • • • • جمٌع المؽاسل لرب ومناشؾ للٌدٌن جدٌدةصابون سابل للٌدٌن  2010

 • • • • • انؼبيخدوساد انًُبِ فٍ جًُغ يزىفش   اتوماتٌكً يؼطش نهجى 2011



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٠بد ٚاٌغ١بدخٚصاسح اٌجٍذ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
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جًُغ  قفى (نؼشثُخ واإلَجهُضَخانكىسدَخ، ا بد)إضبسح ػذو ضشة انًُبِ انجبسَخ ثًكبٌ واضخ ويشئٍ ثبنهغوجىد  2012
 انًغبسم

• • • • • 

 • • • • • المولدةتشؽٌل  الكهرباء الوطنٌة أو تؤخر اعفً حال انمط دورات المٌاه العامةطوارئ فً جمٌع الإضاءة توفر  2013

 • • •   فً جمٌع المراحٌض العامة جهاز تدفبة أو ما ٌشبههاوجود  2014

 3 3 3 3  حركة )لئللتصاد( فً جمٌع المؽاسلتعمل الحنفٌات حسب ال 2015

بشكل وجود ارشادات مكتوبة  مع مرآة المؽاسل معزول ومماوم لتسرب المٌاهمن ب ٌمرالالكهرباء ممبس  2016
مع مٌاٍه  االجهزة الكهربابٌةخطورة إستعمال  تحذر من( ردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة والك ات)باللؽ واضح ومربً

 جارٌة
• • • • • 

 • • • • • جمٌع وسابل اإلنارة المرٌبة من مصدر مٌاه )دوش، مؽاسل أو شطاؾ( مماومة للمٌاه فً جمٌع المراحٌض 2017

 
      مرافك الحمام العام المعٌار 

عام للنساء، كل منها ٌحتوي على األلل  مرافك حمام للرجال و عام مرافك حمامالطابك األرضً:  2100
، منفصلة ضد الضباب مع مرآة ٢فً الداخل وباب ٌمفل من الداخل، مؽاسل عدد  دوش/حجرتٌن مع ؼرفتٌن

 ، تهوبة وإضاءةدابمة، مع مٌاه جارٌة باردة وساخنة دوشعن ؼرفة/حجرة ال
• •    

ؼرؾ )أو جزء منها( عندما ال ٌكون فً الؽرؾ مرافك حمام خاص فً  10على األلل حمام واحد عام لكل  2101
طمة ؼرؾ النزالء فً الفندق. ٌحتوي هذا الحمام على مٌاه جارٌة باردة وساخنة طوال الولت ومكان من

 للجلوس وتهوٌة وإضاءة ومفصول بشكل واضح عن المراحٌض العامة

• •    

 • • • • • ممبض للٌد للدخول إلى حوض االستحمام والخروج منه فً مرافك الحمام العامة إن كان فٌها حوض استحمام 2102

 جًُغ فٍ دوشلا أو علٌها ٌمكن وصولها من حوض االستحمام األؼراض توفٌر وسابل لوضع الصابون و 2103
 • • • • • يشافك انذًبو انؼبو

 • • • • • شماعات المبلبس بعٌداا عن الماء 2104

 • • • • • مرافك الحمام العام جمٌع فًمتوفرة حّمالة مناشؾ  2105

 • • • • • ةالعام اتالحمام جمٌع فً د اإلنزالق داخل حوض االستحمام أو الدوشبساط ضوجود  2106
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 • • • • • مرافك الحمام العام جمٌع فً متوفرة مع ؼطاء اتوماتٌكً من مواد ؼٌر لابلة لئلشتعال سلة مهمبلت 2107

 • • • • • المولدةتشؽٌل  ٌة أو تؤخرالكهرباء الوطن اعفً حال انمط الحمامات العامةطوارئ فً جمٌع الإضاءة توفر  2108

 • • • 3  مرافك الحمام العام جمٌع فًسسمتوفر  جهاز تدفبة أو ما ٌشبهها 2109

جمٌع وسابل اإلنارة المرٌبة من مصدر مٌاه )دوش، مؽاسل أو شطاؾ( مماومة للمٌاه فً جمٌع مرافك  2110
 • • • • • الحمامات

 
      الحمام العامو المرحاض العام افكالنظافة والصٌانة فً مر المعٌار 

 • • • • • دورات المٌاه والحمامات العامة جمٌع فً دوري أو عند الحاجة لبل ذلن ؼسلالسمؾ:  2200

ا   2201  فًعند الحاجة  أو لبل ذلن كل اسبوعٌن شطؾ ومسح :كاشً الجدران كاشً األرضٌة: شطؾ ومسح ٌومٌا
 • • • • • اه والحمامات العامةدورات المٌ جمٌع

عند الحاجة  ما بٌن الكاشً فً األرضٌة والجدران: تنظٌؾ عمٌك مرة بالشهر أو لبل ذلن) الحشوة( الفراغ  2202
 • • • • • دورات المٌاه والحمامات العامة جمٌع فً

ا  2203  • • • • • العامة دورات المٌاه والحمامات جمٌع فً الدوش وحوض اإلستحمام: تنظٌؾ عمٌك ٌومٌا

عند الحاجة  عمٌك مرة فً االسبوع أو لبل ذلن : تنظٌؾللدوش جام أو أبواب جرارةالبواب األبرداٌة الدوش،  2204
 • • • • • دورات المٌاه والحمامات العامة جمٌع فً

ا أو لبل ذلن عند الحاجة ممعد  2205 دورات المٌاه  جمٌع فًالمرحاض: تنظٌؾ عمٌك من الداخل والخارج ٌومٌا
 • • • • • والحمامات العامة

 • • • • • دورات المٌاه والحمامات العامة جمٌع فً دكت التهوبة: تنظٌؾ عمٌك مرة بالسنة 2206

ادارة   ال عبلمات للتلؾ أو المدم. المسم المسإول عن  دورات المٌاه والحمامات العامةفً االخرى عناصر ال 2207
 من خبلل تمدٌم سجبلت او تمارٌر بالعٌوب الى لسم المذكورة أعبله الزمنٌة للتنظٌؾ الممتلكات ٌتابع االطر

 للعمل الفوري على حلها، وٌحتفظ المسم االخٌر على السجبلت للمتابعة  الصٌانة
   • • 

 



 وٛسدعــزبْ إل١ٍُدىِٛخ 
 ٠بد ٚاٌغ١بدخٚصاسح اٌجٍذ

  ١بدخـا١ٌٙـئخ اٌعــبِخ ٌٍغــ
 

 

 مجموع نقاط الصفحة   
 

52 

 

 

      المصاعد...ال ( ،الممرات ،المناطك العامة )الردهاتالنظافة والصٌانة فً  المعٌار 

ايب ارا  –ًسخ َىيُبً رسُشايُك؛ رُظُف ثبنًكُسخ انكهشثبئُخ وانشخبو أو انخطت، ان فٍ دبل كىَهب يٍ األسضُخ:  2300
او لجم رنك فٍ دبنخ انضشوسح غسم يشح ثبألسجىع ريىكُذ أو سجبد؛ رُظُف ثبنًكُسخ انكهشثبئُخ َىيُبً وكبَذ 

 فٍ جًُغ انًُبطك انؼبيخ 
• • • • • 

 • • • • • انًُبطك انؼبيخ جًُغ فٍعند الحاجة  أو لبل ذلن مرة كل شهرٌنان: تنظٌؾ الجدر 2301

 • • • • • المناطك العامة جمٌع فًالسمؾ: تنظٌؾ دوري أو لبل ذلن عند الحاجة  2302

ا وؼسٌ -: فً حال الجلد  مسح وتلمٌع ٌومٌا االثاث 2303 ل مرة فً حال المماش  تنظٌؾ بالمكنسة الكهربابٌة ٌومٌا
 • • • • • المناطك العامة جمٌع فًبالسنة 

 • • • • • المناطك العامة جمٌع فً اإلضاءة: تنظٌؾ مرة باألسبوع 2304

ا  2305  • • • • • المناطك العامة جمٌع فً مبلبس الموظفٌن الموحدة: نظٌفة وانٌمة دابما

 • • • • • امةالمناطك الع جمٌع فً دكت التهوبة: تنظٌؾ عمٌك مرة بالسنة 2306

 • • • • • المناطك العامة جمٌع فًالمصاعد الكهربابٌة: تنظٌؾ مرتٌن بالٌوم  2307

 • • • • • المناطك العامة جمٌع فً والمعولات المخاطرالممرات والسبللم فً حالة جٌدة وخالٌة من  2308

ادارة الممتلكات ٌتابع المسم المسإول عن   ال عبلمات للتلؾ أو المدم.  المناطك العامةفً االخرى عناصر ال 2309
للعمل  الصٌانة من خبلل تمدٌم سجبلت او تمارٌر بالعٌوب الى لسم المذكورة أعبله الزمنٌة للتنظٌؾ االطر

 الفوري على حلها، وٌحتفظ المسم االخٌر على السجبلت للمتابعة
   • • 

 

      الخارجالنظافة والصٌانة فً  المعٌار 

 • • • • • مخططة، منسمة وجمٌلة :الحدابك 2400

 • • • • • خالً من العٌوب )الخدوش، الشموق والرطوبة( :) الصبػ ( الدهان 2401

 • • • • • خالٌة من العٌوبتعمل بكامل طالتها وكافٌة و :اإلضاءة 2402
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ا نظٌؾ دورٌٌالجام:  2403  • • • • • ا

ا نظٌفٌن  :المحٌطة بالفندق طكوالمناالمبنى من الخارج  2404  • • • • • رملٌةال العواصؾؽبار أو الخاصةا بعد ودابما

 • • • • • ؼٌر مربٌة للنزالءالموظفٌن نظٌفة ومحددة لتدخٌن المنطمة ال 2405

ٌتابع ادارة الممتلكات   ال عبلمات للتلؾ أو المدم. المسم المسإول عن  المناطك الخارجٌةفً االخرى عناصر ال 2406
للعمل  الصٌانة من خبلل تمدٌم سجبلت او تمارٌر بالعٌوب الى لسم المذكورة أعبله الزمنٌة للتنظٌؾ االطر

 الفوري على حلها، وٌحتفظ المسم االخٌر على السجبلت للمتابعة
   • • 

 الفندق فً العامة الخدمات

      فً الفندق الكهرباء المعٌار 

ا لتجنب ال بٌةكهرباالمولدة الفندق على الكهرباء الوطنٌة أوالا، ٌعتمد ال 2500 ا، مولدة إضافٌة ثالثا خاصة ثانٌا
 • من مصدر إلى آخرللتحوٌل بمحول اتوماتٌكً  مزودواحدة و إنمطاع الكهرباء لمدة أطول من دلٌمة

 تجهٌزات
 أساسٌة
 باستثناء
 جهاز

 تكٌٌؾ
 الهواء

• 

 تجهٌزات
 أساسٌة
 باستثناء
 جهاز

 كٌٌؾت
 الهواء

• • • 

 • • • • • فولت( ٣٣٣أو  ٢٢٣تبٌن بوضوح لوة الفولتٌة ) فً الفندقجمٌع ممابس الكهرباء  2501

 
 

      فً الفندق المٌاه المعٌار 

 • • • • • الفندق مزود بنظام تصفٌة وتنمٌة للمٌاه 2600

ق إلى مصدر مٌاه بارد وباللون األحمر إلى مصدر مٌاه ساخنة جمٌع الحنفٌات فً الفندق تشٌر باللون األزر 2601
 • • • • • حٌث حرارة المٌاه الجارٌة متناسبة مع اللون المشار إلٌه
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يٍ فزخ انذُفُخ وادذح جبسَخ خالل دلُمخ اندشاسح انًُبِ انسبخُخ دسجخ و، ثبس 3 يُبست والَمم ػٍضغظ انًُبِ  2602
 • • • • • درجة مبوٌة( 28 - 25 )الباردة بٌن ُبِدشاسح انًدسجخ دسجخ يئىَخ و 52

 
 
 
 

      معالجة الهواء فً الفندق المعٌار 

ا فً جمٌع المناطك العامة 2700     • • تهوٌة تدخل هواءا كافٌا

ا فً جمٌع المناطك فً الفندق 2701    • 4  تهوٌة تدخل هواءا كافٌا

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،2701الممٌاس تحمك إذا        2700الممٌاس خبلل من أٌضا

ا ومنفذ للهواء المستعمل فً جمٌع المناطك العامة 2702 ا كافٌا   • • 2  تكٌٌؾ هواء مرٌح من السمؾ ٌُدخل هواءا نمٌا

ا ومنفذ للهواء المستعمل فً المبنى بؤكمله 2703 ا كافٌا  • 4 4 4  تكٌٌؾ هواء مرٌح من السمؾ ٌُدخل هواءا نمٌا

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،2703الممٌاس تحمك إذا   2702الممٌاس خبلل من أٌضا
     

 • • • 2  درجة مبوٌة طوال العام فً جمٌع المناطك العامة والخلفٌة( 23 -18)درجة الحرارة مرٌحة بٌن  2704

2705 
لمنع الؽبار   AIR CURTAINجمٌع األبواب التً تإدي إلى الخارج مجهزة بؤجهزة ستابر هوابٌة

 • • • • • والحشرات الطابرة من الدخول

 
      االتصاالت فً الفندق المعٌار 

 • • • • • حسب الطلبو لئلتصاالت الداخلٌة والخارجٌة إمكانٌة استخدام الهاتؾ فً الفندق 2800

    • • ٣ الحد األدنى لعدد الهواتؾ العامة فً لسم اإلستمبال 2801

 • • •   ٢الحد األدنى لعدد الهواتؾ العامة فً لسم اإلستمبال  2802

 • • • • • الطلب إمكانٌة استخدام الفاكس فً الفندق عند 2803
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 • • • 2  إمكانٌة استخدام كمبٌوتر مع شبكة االنترنت ذات سرعة عالٌة فً الفندق عند الطلب 2804

  الفندقانحاء  انًُبطك انؼبيخ فٍ فٍ جًُغ بٌ( االَزشَذ ) واٌ فخذيخ رىفش  2805
 3 3 3 • 

 

      النمل وسهولة الوصول والمساعدة فً الفندق المعٌار 

 • • • • • الفندق لدٌه مدخل مستمل ال ٌمر ب أو ٌشارن مدخل مطعم أو أي مإسسة أخرى 2900

 • • • • • ساعة فً الٌوم 24موظفً الفندق ٌجب أن ٌتمكن النزالء من االتصال والوصول ل 2901

 • • • • • موالؾ خاصة فً الفندقوجود  2902

 ؼرؾ فً الفندق ٠ مولؾ واحد لكل 2903
  •   

 ؼرؾ فً الفندق ٠ مولؾ واحد لكل 2904
   •  

 ؼرؾ فً الفندق ٠مولؾ واحد لكل  2905
    • 

 للباصات السٌاحٌة موالؾ خاصة فً الفندقوجود  2906
   • • 

 • 2 2 2  ساعة فً الٌوم ( إلٌماؾ السٌارات 24خدمة دابمٌة )  2907

  • • 1  نمل األمتعة حسب الطلب 2908

 • 2 2 2  ٌتم تمدٌم خدمة نمل األمتعة 2909

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،2909الممٌاس تحمك إذا   2908الممٌاس خبلل من أٌضا
     

 أن ٌموموا بمهام بعضهم: البواب، عامل خدمة ركن السٌارات، عامل خدمة نمل أمتعة، ناطور الموظفٌن التالٌٌن ال ٌمكن

   • 2  (٢ٌصعد النزالء درجٌن فمط للوصول إلى ؼرفهم )شاحط عدد  2910
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ا واحداا فمط للوصول إلى ؼرفهم )شاحط عدد  2911   • • 3  (٣ٌصعد النزالء درجا

 من ؼرؾ الفندق دون الحاج الستخدام الدرج %٬٠ٌمكن للنزالء الوصول إلى  2912
 4 4 • • 

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،2912الممٌاس تحمك إذا   على التوالً 2910و 2911الممٌاس خبلل من أٌضا
     

   •   طوابك 3مصعد / مصاعد خدمات منفصلة عن مصعد / مصاعد النزالء إذا زاد الفندق عن  2913

فً ربٌة لتوجٌه النزالء إلى الؽرؾ، مرافك التوالٌت/الحمامات وؼٌرها من مرافك فندلٌة إشارات واضحة وم 2914
 • • • • • جمٌع الممرات

 • •    طوابك ٠مصعد / مصاعد خدمات منفصلة عن مصعد / مصاعد النزالء إذا زاد الفندق عن  2915

 • • • • • ؼرفة ٠٣عد واحد لكل صً وما فوق  ٌزٌد مؼرفة أو ألل للوصول إلى الطابك الثان ٠٠مصعدٌن للفنادق ذات  2916

، وأرلام  إشارات واضحة ومربٌة للتفرلة بٌنهما  مصعد / مصاعد خدمات منفصلة عن مصعد / مصاعد النزالء 2917
 • • • • • الطوابك واضحة ومربٌة داخل وخارج المصعد باللؽة الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة

    2  ضع األمتعة عند مدخل الفندقمنطمة للتولؾ وو 2918

 • • • 3  فة للتولؾ ووضع األمتعة عند مدخل الفندقمنطمة مسم 2919

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،2919الممٌاس تحمك إذا   2918الممٌاس خبلل من أٌضا
     

 • • 2 2  خدمات النمل الخاص متوفرة عند الطلب أو من خبلل برنامج معلن 2920

 • • • • • م لكل باب ٣٥٬لمدخل الربٌسً للفندق عرضه على األلل ا 2921

 ؼرؾ أو أكثر( ٠ؼرفة لتخدٌم الطوابك )للطوابك التً لدٌها  2922
 • • • • 

 
      السبلمة واألمان فً الفندق المعٌار 

رٌة لكل تجهٌزات الولاٌة ومكافحة دوالصٌانة الحفاظ على السبلمة العامة والحماٌة الشخصٌة من خبلل ال 3000
 • • • • • الحرٌك(اجهزة الكشؾ عن اإلنذار،  نظامالحرٌك )وسابل اإلطفاء، 
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فً األماكن العامة  الفتات وإنارة خاصة تحدد مخارج وأرلام الطوارئ معروضة بشكل مربً وواضحوجود  3001
 • • • • • وكافة ألسام المإسسة باللؽة الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة

 • • • • • وجود وسابل للخروج )ممرات، سبللم...( ووسٌلتان منفصلتان للهرب )سبللم( 3002

 • • • • • ، باإلضافة إلى إشارات إتجاه الخروج فً كل طابك داخل كل شاحطمساند ٌدوٌةجمٌع سبللم الطوارئ لدٌها  3003

 • • • • • واطفاء الحرابك حاالت الطوارئ علىجمٌع الموظفٌن مدربٌن من خبلل تمارٌن دورٌة  3004

الفتات فً الخارج واضحة ومربٌة مع إنارة خاصة تحدد نمطة التجمع فً حالة الطوارئ باللؽة وجود  3005
 • • • • • الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة

 • •    لفحص األمتعة X-rayوجود ماكنة  3006

 • • •   لفحص األشخاص X-rayوجود ماكنة  3007

 • • • • • ساعة فً الٌوم 24 )نظام المرالبة ( نظام الدابرة التلفزٌونٌة المؽلفةتوفر  3008

 المتٌنة اخمنةبواب األمن أو األمن خبلل موظفً  تمٌٌد المدرة على دخول مناطك ؼرؾ النزالء 3009
 2 2 2 • 

وجود سجل بموظفً  ساعة( 24ٌة على مدار )تؽطٌة أمن ثبنزُبوةساعة فً الٌوم  24 ٍَيىجىدمن األل ارج 3010
 • • 2 2  األمن المداومٌن

 • 1 1 1  ساعة فً الٌوم 24خدمات طبٌة معتمدة جاهزة عند الطلب  3011

ساعة  ٢٠مرّخصٌن ومدربٌن الستخدامه  عمالوجود مع  (صدمات كهربابٌة للملب انعاش الملب ) جهازتوفر  3012
 فً الٌوم

 1 1 1 1 

 • • 2 2  ساعة فً الٌوم بالتناوب 24 شخص مدرب على االسعافات االولٌةوجود  3013

 • • • • • فً المطب  وفً كل طابكولسم اإلستمبال،  فًخاصةا الفندق ونُخ فٍ جًُغ ألسبو األسؼبفبد اال وجىد صُذوق 3014

طوارئ فً الخارجٌة( مزودة بإضاءة جمٌع ألسام الفندق )ألسام النزالء، المناطك الخلفٌة، المناطك الداخلٌة وال 3015
 • • • • • المولدةتشؽٌل  الكهرباء الوطنٌة أو تؤخر اعحال انمط

 • • • • • نوافذ الؽرؾ الموجودة فً الطابك األرضً أو التً ٌمكن الوصول إلٌها من الممرات، مجهزة بمفل حماٌة  3016
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 • • • • • الفندق مجهز بسبللم طوارئ خارجٌة  3017

عند إنمطاع الكهرباء،  تصال بعامل/عاملة خدمة الهاتؾ أو األمن، تهوبة حتىاال باجهزةجمٌع المصاعد مزودة  3018
الكوردٌة، العربٌة  ات)بمكان واضح ومربً باللؽوداخل وخارج المصعد موجودة إشارة ممنوع التدخٌن 

 (واإلنجلٌزٌة
 • • • • 

ه )دوش، مؽاسل أو شطاؾ( مماومة للمٌاه فً جمٌع المراحٌض جمٌع وسابل اإلنارة المرٌبة من مصدر مٌا 3019
 • • • • • ومرافك الحمامات

 • • • • • مصادر الولود والخزانات فً مكان آمن ومحمً ومحفوظ من الحرارة وإندالع الحرابك 3020

 

      الذٌن ٌعانون من إعالات خدمات النزالء المعٌار 

 • • • • • نًسزخذيٍ انكشاسٍ انًذونجخ مهٌؤة والمصاعدالعامة وجًُغ انًُبطك  يذخم انفُذق 3100

 • • • • • مرحاض عام معد لمستخدمً الكرسً المدولب 3101

مهٌؤة لمستخدمً الكراسً والممررات المإدٌة إلى هذه الؽرؾ  ؼرؾ معّدة لمستخدمً الكرسً المدولب 3102
 • • • • • المدولبة

 لنسبة إلى عدد الؽرؾ المهٌؤة لمستخدمً الكراسً المدولبة:مبلحظة با 3103

 ؼرفة ٠٠ؼرؾ لفندق لدٌه  ٠ / ؼرفة أو ألل ٠٣ألي فندق لدٌه  ٢الحد األدنى لعدد الؽرؾ 

 ؼرفة ٢٣٣ؼرؾ لفندق لدٌه  ٬ / ؼرفة ٣٠٣ؼرؾ لفندق لدٌه  ٠ / ؼرفة ٣٣٣ؼرؾ لفندق لدٌه  ٠

 ؼرفة ٠٣٣ؼرفة لفندق لدٌه  ٣٠ / ؼرفة ٠٣٣فندق لدٌه ؼرفة ل ٣٢ / ؼرفة ٠٣٣ؼرؾ لفندق لدٌه  ٣٣

 ؼرفة إضافٌة بعد ذلن ٣٣٣ؼرفة  زٌادة ؼرفة واحدة لكل  ٣٩٣٣٣% لفندق لدٌه ٢

• • • • • 

 • • • • • ذوي الحاجات الخاصة خبلل الامتهم بالفندق توفٌر ُمرافمٌن للنزالء من 3104

 

      المكتب األمامً واالستمبال المعٌار 

ا أمام النزالء الممٌمٌن  3200 ساعة  24متاحة عبر الهاتؾ  خدمة االستمبال  ساعة 24ٌجب أن ٌكون الفندق مفتوحا
 • • • • • والزبون )الضٌؾ( الخارجًللنزالء 
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اللؽة  تحدثٌ 1 استمبال موظؾ على األلل( العربٌة واالنجلٌزٌة  الكوردٌة، ٌتحدثون اللؽات ) االستمبال ًموظف 3201
 ساعة فً الٌوم 24 الكوردٌة

• • • • • 

 • • • • • موسٌمى خلفٌة مناسبة فً لسم اإلستمبال واللوبً 3202

 • • • •  توفٌر مستوى كاٍؾ من الخصوصٌة للنزالء عند تسجٌل اجراءات الوصول والمؽادرة  3203

 • • • • • عند الوصوللجمٌع النزالء لتعببتها  زامٌةااللتسجٌل التوفٌر بطالات  3204

 • • •   مكتب استمبال منفصل 3205

ا و 7ستمبال مإكدة من خبلل الوجود الفعلً ألحد موظفً االستمبال من الساعة االخدمة  3206 ، لٌبلا  11 لؽاٌةصباحا
دلابك بعد استدعابهم عن طرٌك الهاتؾ الداخلً من لبل  5خدمة حضور موظفً الفندق خبلل مدة الصاها 

ا ولؽاٌة  7الء متوفرة من الساعة االنز  لٌبلا  11صباحا

•     

 • • • •  ساعة فً الٌوم ٢٠حّمالون موجودٌن الستمبال واال ًموظف 3207

 • • • • • فً الولت المناسب توصٌل الرسابل واألؼراض للنزالء 3208

 • • • • • أماكن جلوس فً منطمة االستمبال 3209

 • • • • • حجزالبما فً ذلن تؤكٌد واالنترنت عبر دق الفن فًحجز الإمكانٌة  3210

 • 1 1 1  اصطحاب النزالء إلى ؼرفهم عند الوصول 3211

موظفً االستمبال ٌعلمون النزالء عن اٌة رسوم اضافٌة للسلع والخدمات  عند الطلب ٌشملها رسم الخدمة   3212
 • • • • • والضرٌبة.

ا فٌها الرسوم االضافٌة ار ؤسعب ومربٌة واضحةالبحة وجود  3213 المنتجات والخدمات الممدمة فً الفندق مبٌنا
 • • • • • ( ، العربٌة واإلنجلٌزٌة انكىسدَخوالضرٌبة السارٌة باللؽات )

3214 
 3 3 3 3 3 لراحة النزالء فً مكتب اإلستمبال  MASSAGEوجود كراسً مساج

 
      مرافك أخرى فً الفندق المعٌار 

 على األلل. والجناح ؼرفة )بما فٌها مرافك حمام خاصة ومدخل( تصمٌمها مرٌح وواسع للؽاٌة جناح 3300
  •   

. والجناح ؼرفة )بما فٌها مرافك حمام خاصة ومدخل( تصمٌمها مرٌح % من الؽرؾ٠أو  جناحان على األلل 3301
  • 3   وواسع للؽاٌة
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. والجناح ؼرفة )بما فٌها مرافك حمام خاصة ومدخل( % من عدد الؽرؾ٠وي الحد األدنى لعدد األجنحة ٌسا 3302
 • 3 4   تصمٌمها مرٌح وواسع للؽاٌة

. والجناح ؼرفة )بما فٌها مرافك حمام خاصة ومدخل( % من عدد الؽرؾ٣٣الحد األدنى لعدد األجنحة ٌساوي  3303
 3 4 5   تصمٌمها مرٌح وواسع للؽاٌة

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،3303الممٌاس تحمك إذا  على  3300و 3301و 3302الممٌاس خبلل من أٌضا
      التوالً

 • • • •  % على األلل من الؽرؾ مصممة ومإثثة الستخدامها كؽرؾ متصلة بباب داخل٠ً 3304

 انغشف، يغ وجىد إضبساد يًُىع انزذخٍُ ػهً انجبة % من٣٣فً انزذخٍُ يًُىع  3305
 1 • • • 

 • • • • • العامة الماكنجمٌع ا التدخٌن ممنوع فً 3306

 • • • • • وجود ؼرفة )ممفلة ومرالبة( لخزن األمتعة فً الفندق  3307

 • • 1 1  آلة تلمٌع أحذٌة فً الفندقتوفٌر  3308

 اتؽوالكتٌبات بالل ، النشراتالمراسبلت، الفواتٌر على جمٌع السجبلت، المحفوظات، مكتوبإسم الفندق  3309
كل ألسام الفندق ومرافك الفندق )تشملها المحال التجارٌة المإجرة( تمع تحت  .الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة
 مسإولٌة الفندق مدى تطبٌك تلن الشروط هً من هذه المتطلبات والشروط و

• • • • • 

 مصلى أو مكان مخصص للصبلة للرجال وآخر للنساءوجود  3310
 5 5 5 5 

 للصبلة للرجال واخرى للنساء  ؼرفة 3311
  5 • • 

 • • • • • مركز لرجال االعمال مع توفٌر الحاسوب، شبكة االنترنت، طابعة، فاكس وجهاز االستنساخ   3312

 

      ٌمدمها الفندق التًالخدمات األخرى  المعٌار 

 • • • 1  مكالمة اإلٌماظ حسب الطلب 3400

 وجود سجبلت وجداول عمل تثبت ذلنمع  فً المساء )كل مساء(االسرة للنوم  تحضٌرخدمة  3401
 4 4 4 • 

ا وحتى  8 خدمة التنظٌؾ الجاؾ وكً المبلبس من الساعة 3402  • 2 2 2 لٌبلا، مع استعادة المبلبس فً ألل من  8صباحا
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 ساعتٌن

 • 3 3 3  ساعة 12 لمبلبس فً ألل منساعة، مع استعادة ا 24متاحة خدمة التنظٌؾ الجاؾ وكً المبلبس  3403

 • 4 4 4  ساعة، مع استعادة المبلبس فً ألل من ساعتٌن 24متاحة خدمة التنظٌؾ الجاؾ وكً المبلبس  3404

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،3404الممٌاس تحمك إذا  على التوالً 3402و 3403الممٌاس خبلل من أٌضا

     

 • 1 1 1  حسب الطلب متاحةسكرتارٌة خدمة ال 3405

 1 1 1 1  خدمة مجالسة أطفال متاحة حسب الطلب 3406

الحجز لزٌارة  ،السٌاراتر استبجا ،التنملالمعلومات، الكونسٌرج( متوفرة )/الناطورخدمات االستعبلمات ) 3407
لمون النزالء ٌعالكونسٌرج( /الناطوراالستعبلمات )موظفً  (…المتاحؾ ،المسرح ،الرحبلت ،الموالع السٌاحٌة

 عند الطلبإضافٌة سارٌة ألي سلعة أو خدمة  رسومات ةبؤٌ

 2 2 2 2 

الكوردٌة، العربٌة  ات )باللؽصرؾ العمبلت متوفرة مع وجود لابمة واضحة للعٌان باسعار الصرؾ خدمة  3408
 ( واإلنجلٌزٌة

 1 1 • • 

 • • 1 1  ٌزا كارد (من بطالات االبتمان) ماستر كارد ، فعلى األلل لبول نوعٌن  3409

 • 1 1 1  (اكٌنة)مثبلا: سحب إلكترونً للمال أو عملٌة سحب على الم الصرؾ االلًخدمة  3410

توفر خزنة ؼٌر الخزنات فً الؽرؾ فً لسم اإلستمبال إلٌداع ممتلكات النزالء الثمٌنة التً ال ٌمكن خزنها فً  3411
 • • • • • الؽرفة
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  مبه الفندق والخدمات المتعلمة المؤكوالت والمشروبات فً
 
 

      توفٌر اإلفطار فً الفندق المعٌار 

ا  10:30حتى الساعة إمكانٌة تناول اإلفطار  3500   • • • • فً الفندق صباحا

 • • •   دق% من الطالة االستٌعابٌة للفن٣٤إمكانٌة تناول اإلفطار فً صالة لتناول الطعام فً الفندق تتسع إلى  3501

 • • 2 2  فً الفندق تناول االفطار فً الؽرؾ متوفرةخدمة  3502

 • • 3 3  فً الفندقوتناول االفطار فً الؽرؾ ( بالصحن فطار و/أو إمكانٌة طلب اإلفطاراالبوفٌه توفٌر خدمات) 3503

ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،3503الممٌاس تحمك إذا   3502الممٌاس خبلل من أٌضا
     

 
      توفر المشروبات فً الفندق المعٌار 

    • • المشروبات متوفرة فً الفندق 3600

ا وحتاى  7ثبلجة صؽٌرة ممونة)مٌنً بار(فً جمٌع الؽرؾ أو خدمة ؼرؾ لطلب المشروبات من الساعة  3601 صباحا
 لٌبلا  11

 2 •   

 ساعة فً الٌوم 24الؽرؾ أو خدمة ؼرؾ لطلب المشروبات ثبلجة صؽٌرة ممّونة)مٌنً بار( فً جمٌع  3602
 4 4 • • 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،3602الممٌاس تحمك إذا  3601الممٌاس خبلل من أٌضا

     

 منطمة ٌمّدم بها العاملون خدمة شراء المشروبات الكحولٌة 3603
 2 2 •  

بات مستمل عن خدمة تمدٌم المشروبات فً المطعم، ٌفتح من مٌنً بار متوفر فً جمٌع الؽرؾ، او بار للمشرو 3604
 لٌبل 11صباحا الى  7

 3 3 •  

 24مٌنً بار متوفر فً جمٌع الؽرؾ  أو بار للمشروبات مستمل عن خدمة تمدٌم المشروبات فً المطعم، ٌفتح  3605
 ساعة فً الٌوم

 4 4 4 • 

 
ا أ نماط على الحصول ٌمكن فبل ،3605الممٌاس تحمك إذا   3603و  3604الممٌاس خبلل من ٌضا
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  2 2 2  أدوات ولوازم إعداد المهوة / الشاي متوفرة فً جمٌع الؽرؾ 3606

 فً جمٌع الؽرؾمتوفرة آلة إعداد لهوة  3607
    • 

ا فٌها رسوم الخدمات االضافٌة والضرٌبة السارٌة بالل ومربٌة واضحةالبحة وجود  3608 ؽات باسعارالمشروبات مبٌنا
 • • • • • ( ، العربٌة واإلنجلٌزٌة انكىسدَخ)

 
      توفر الطعام المعٌار 

    1  ساعات على األلل ٠الؽداء فً الفندق لمدة  وجبةٌمكن للنزالء تناول  3700

    2  ساعات على األلل ٠العشاء فً الفندق لمدة  وجبةٌمكن للنزالء تناول  3701

 • • 2 2  الؽداء والعشاء فً مطعم الفندق ًتوجبلنزالء تناول ٌمكن ل 3702

 

الؽداء  ًتوجبتناول  و  فً الفندق كامل الخدمة اإلفطار، الؽداء والعشاء فً مطعم وجبةٌمكن للنزالء تناول  3703
  • 3 3  فً الفندقفً مطعم آخر  والعشاء

 • 4 4 4  طاعم فً الفندقالؽداء والعشاء فً عدة م وجبةٌمكن للنزالء تناول  3704

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،3704اذا تحمك المعٌار  و  3701و  3702و  3703المعاٌٌر  خبلل من أٌضا

      على التوالً 3700

 فً مداخل جمٌع مطاعم الفندق  متوفرة والضرٌبة السارٌة االضافٌة ورسم الخدمة لوابم الطعام واألسعاركافة  3705
 ردٌة والعربٌة واإلنجلٌزٌة وكباللؽات ال

• • • • • 

 • 1 1 1  حسب الطلبمتوفرة و وجبات الحمٌات الخاصةخدمة تجهٌز  3706

 • 1 1 1  حسب الطلبو متوفرة لوابم طعام األطفال 3707

   • 1  لٌبلا فً الفندق 11مساءا وحتى  6من الساعة  فً الؽرؾ متاحة خدمة طلب الطعام 3708

  • 2 2  ساعة فً الٌوم 24 فً الؽرؾ متاحة الطعام خدمة طلب 3709
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ساعة فً  24 متاحة بما فً ذلن وجبات كاملة، بتشكٌلة واسعة من مطاب  العالم فً الؽرؾ خدمة طلب الطعام 3710
 • 3 3 3  الٌوم

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،1037اذا تحمك المعٌار     8370و 9370المعاٌٌر  خبلل من أٌضا

     

 
 

     

      انذبَبدالمطاعم والنظافة والصٌانة فً  المعٌار 

ا فً المطاعم والحانات فً الفنادق أو فً  3800 ا باتا % من مساحتها على األلل حٌث تمسم 40ٌمنع التدخٌن منعا
للتمٌٌز بٌن زٌة الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌ اتشارات واضحة ومربٌة باللؽرإوضع الصالة إلى لسمٌن مع 

 المسم الخاص بالمدخنٌن وبؽٌر المدخنٌن

  • • • 

لرب كل مطعم أو حانة: مرحاض عام للرجال ومرحاض عام للنساء، كل منها ٌحتوي على األلل  3801
مع مرآة  2ؼرفتٌن/حجرتٌن مع مرحاض فً الداخل وباب ٌمفل من الداخل ومبولة عند الرجال، مؽاسل عدد 

 ة وإضاءةٌ، تهودابمةجرة المرحاض، مع مٌاه جارٌة باردة وساخنة منفصلة عن ؼرفة/ح

  • • • 

ا  األرضٌة: فً حال خشب، رخام أو سٌرامٌن  تنظٌؾ بالمكنسة الكهربابٌة ومسح 3802 موكٌت أو سجاد   -ٌومٌا
ا وؼسٌل مرة باألسبوع أو لبل ذلن عند الحاجة  تنظٌؾ بالمكنسة الكهربابٌة  • • • • • ٌومٌا

 • • • • • الجدران: تنظٌؾ دوري أو لبل ذلن عند الحاجة  3803

 • • • • • السمؾ: تنظٌؾ دوري أو لبل ذلن عند الحاجة  3804

ا  ؼسٌل  -المفروشات: فً حال الجلد  مسح وتلمٌع ٌومٌا  3805 فً حال المماش  تنظٌؾ بالمكنسة الكهربابٌة ٌومٌا
 • • • • • مرة بالسنة أو لبل ذلن عند الحاجة

 • • • • • الستابر والبرادي: ؼسٌل مرة كل شهرٌن أو لبل ذلن عند الحاجة  3806

 • • • • • اإلضاءة: تنظٌؾ مرة باألسبوع 3807

 • • • • • : تنظٌؾ ٌومٌا أو لبل ذلن عند الحاجة واوانً الخدمة الطاوالت  3808

ا  3809  • • • • • مبلبس الموظفٌن الموحدة: نظٌفة وانٌمة دابما

 • • • • • دكت التهوبة: تنظٌؾ عمٌك مرة بالسنة 3810
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َزبثغ  المطاعم والبارات؛ ال ػاليبد نهزهف أو انمذو. انمسى انًسؤول ػٍ  انذبَبدالمطاعم وفٍ االخشي ؼُبصش ان 3811
ًم نهؼ انصُبَخ يٍ خالل رمذَى سجالد او رمبسَش ثبنؼُىة انً لسى انًزكىسح أػالِ انضيُُخ نهزُظُف االطش

 انفىسٌ ػهً دههب، وَذزفع انمسى االخُش ػهً انسجالد نهًزبثؼخ

   • • 

 الفندق فً  اإلستجمامو الترفٌه

      الفندق فً  اإلستجمامو  الترفٌه المعٌار 

 ًطشوثبدانخفُفخ وانىججبد انمسبح فً الفندق مع مرافمه وخدماته متضمنة  3900
 5 5 5 • 

 • 2 2 2  ستخدام العام فً الفندق مع مرافمها وخدماتهاساونا لبل 3901

 • 2 2 2  حمام بخار لبلستخدام العام فً الفندق مع مرافمه وخدماته 3902

 • 1 1 1  جاكوزي لبلستخدام العام فً الفندق مع مرافمه وخدماته 3903

 • 1 1 1  مرافك ألخذ حمام شمس لبلستخدام العام فً الفندق مع مرافمه وخدماته 3904

  • 3 3  لبلستخدام العام فً الفندق مع مرافمه وخدماته مركز للٌالة البدنٌة 3905

لبلستخدام مجموعة دروس ضمن صفوؾ جماعٌة الستعادة اللٌالة خدمة مدرب خاص، مع  مركز للٌالة البدنٌة 3906
 مرافمه وخدماتهمع العام فً الفندق 

 4 4 4 • 

 
ا  نماط على الحصول ٌمكن فبل ،3906الممٌاس تحمك إذا  3905الممٌاس خبلل من أٌضا

     

 • 3 3 3  ( كافٌة فً الفندق بالمظبلت ممهى خارجً مع منطمة جلوس مظللة ) مؽطاة 3907

 • 2 2 2  حدٌمة خارجٌة فً الفندق 3908

 • 1 1 1  اللعب وملعب لؤلطفال فً الفندق  3909

 • 1 1 1  ؼرفة ألعاب فً الفندق 3910
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 • 2 2 2  مبلعب تنس خارجٌة بجانب الفندق أو مبلعب تنس داخلٌة فً الفندق 3911

 • 2 2 2  ملعب كرة طابرة و/أو كرة سلة فً الفندق 3912

 • 1 1 1  إمكانٌة استبجار االجهزة الترفٌهٌة ) اكس بوكس، بلً ستٌشن....( فً الفندق 3913

 • • 1 1  ساعة فً الٌوم 12 متاحة ع فً الفندقمواد للمراءة وصحؾ وطواب توفٌرإمكانٌة  3914

 • • 2 2  ساعة فً الٌوم 12مفتوح  فً الفندق ) محل هداٌا (توفر مكان لشراء الهداٌا 3915

 • 3 3 3  لخدمة النزالء  فً الفندقللنساء وصالون الحبللة للرجال شعر الصالون توفر  3916

مدم الخدمات التالٌة على األلل: تدلٌن، تجمٌل وتدلٌن الوجه، العناٌة مركز للعناٌة التجمٌلٌة واإلستجمام ٌ 3917
 باألظافر، العناٌة باأللدام

 5 5 5 • 

 • 2 2 2  محبلت للتسوق )مجوهرات، ثٌاب...( 3918

الكوردٌة، ات باللؽ ورسم الخدمة والضرٌبة السارٌة الخدمات والمنتجاتسعار ا تبٌنالفتات واضحة ومربٌة  3919
 ٌة واإلنجلٌزٌةالعرب

 • • • • 

 

 انفُذق فٍ وانذفالد انًؤرًشاد
 

      الفندق فً والحفبلت المإتمرات المعٌار 

 • • 3 3  لاعة / لاعات مإتمرات مصممة ومإثثة لبلجتماعات فً الفندق 4000

 • • 3 3  مرافك حفبلت فً الفندق 4001

 • • 2 2  ومرافك الحفبلت خدمات متخصصة لماعات المإتمرات 4002

، مخطط توضٌحً، نظام تكبٌر LCD م ٣،٠٣ x ٣،٠٣على األلل شاشة توفٌر المعدات التالٌة حسب الطلب:  4003
أداة لتسلٌط الصورة على الشاشة، جهاز تسجٌل   ، هاتؾ، شبن على اإلنترنت،صوت، كراسً وطاوالت مؤدبة

 فٌدٌو، كامٌرا فٌدٌو، منصة
 3 3 • • 
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 أرفؾ للمعاطؾ أو خزابن فً لاعة المإتمرات 4004
 1 1 • • 

 منافذ للكهرباء على األلل مع كابل وموزع كهرباء ٬ 4005
 2 2 • • 

 
 انخهفُخ انًُبطك

 

      المطاب  /المطب  المعٌار 

 لتحضٌر الطعام أو مناطك وجود منطمة 4100
 • • • • 

 عن مكان إخراج النفاٌات وسحب المٌاه الثمٌلة مدخل ومخرج المطب  منفصلٌن 4101
 • • • • 

 
      منطمة جمع النفاٌات المعٌار 

 • • • • • توفر منطمة مخصصة للتخلص السلٌم من النفاٌات 4200

 • • • • • نظام جمع النفاٌات بالتعاون مع الجهة الرسمٌة المسإولة فً الدولة توفر 4201

 

      المخزن العام المعٌار 

 • • • • • واالوانً والمعدات االضافٌة  لتخزٌن جمٌع مواد الفندق والمواد الؽذابٌة الجافةتوفر منطمة مخصصة  4300

 لحفظ النبٌذ والشمبانٌا فً حرارة معٌنة توفر منطمة مخصصة 4301
   • • 

 

      البراد/المجمدة العامة المعٌار 

 لحفظ المواد الؽذابٌة سرٌعة التلؾمخصصة  ؼرؾ باردةتوفر  4400
 • • • • 
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      منطمة تحمٌل وتنزٌل البضابع المعٌار 

 • • •   توفر منطمة مخصصة لتحمٌل وتنزٌل البضابع 4500

 
      الموظفٌنمنطمة  المعٌار 

 • • •   عاملٌن فً الفندقتوفر مدخل خاص لل 4600

مساحتها وعدد المماعد كافٌة ومتناسبة مع عدد  نزُبول انًىظفٍُ وججبرهى خالل انذواورىفش يُطمخ يخصصخ  4601
 • • •   الموظفٌن

 منامة للموظفٌن الذٌن ٌعملون دوامٌن فً الظروؾ اإلستثنابٌة مفصول عن لسم ؼرؾ النزالءتوفٌر  4602
   • • 

ػبو نهشجبل ويشدبض ػبو نهُسبء، كهٍ يُهب َذزىٌ ػهً األلم غشفزٍُ/دجشرٍُ يغ يشدبض فٍ  يشدبض 4603
، يغبسم َذزىٌ هزا انًشدبض ػهً خطبف نزؼهُك انًالثس .عند الرجال ومبولة انذاخم وثبة َمفم يٍ انذاخم

 هىئخ وإضبءح، ردائًخيغ يشآح، يُفصهخ ػٍ غشفخ/دجشح انًشدبض، يغ يُبِ جبسَخ ثبسدح وسبخُخ  ٠ػذد 
  • • • 

 • • • • • جمٌع المراحٌض لدٌها ممعد وؼطاء 4604

 • • • • • ومكان لوضع الصابون لرٌب منه حوض شطاؾ المرحاض لدٌه دوش شطاؾ مدمج أو منفصل محمول، أو 4605

لى الحابط على ؼطاء ورلً لممعد المرحاض ٌستعمل لمرة واحدة موجود عجمٌع دورات المٌاه العامة تحتوي  4606
 • • • • • فوق الممعد 

 • • • • • دورات المٌاه العامةجمٌع  فً المنادٌل الورلٌة علبةوجود  4607

انكىسدَخ،  بد)فىق كم يشدبض ثبنهغ ثًكبٌ واضخ ويشئٍدوساد انًُبِ انؼبيخ وفٍ جًُغ  وجىد اسضبداد 4608
  ِإَسذاد فٍ انًشدبض نزجُتبد انصذُخ وسق انزىانُذ وانذفبض سيٍؼذو ث ( رذزسانؼشثُخ واإلَجهُضَخ 

• • • • • 

المرحاض، ورق توالٌت  بجانب من مواد ؼٌر لابلة لئلشتعالمصنوعة مع ؼطاء اتوماتٌكً  سلة مهمبلتوجود  4609
 ممعد، اإلضافً على ستاند على الحابط وراء انًشدبض ممعد(  األول على ستاند لرٌب من 2)على األلل 

فً جمٌع  المؽسلة بجانب من مواد ؼٌر لابلة لئلشتعالمصنوعة مع ؼطاء اتوماتٌكً  تسلة مهمبل ،انًشدبض
 دورات المٌاه

• • • • • 

 • • • • • المؽسلة لدٌها صابون سابل للٌدٌن ومجفؾ إلكترونً للٌدٌن أو علبة ورق أنترفولد 4610
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 • • • • • دوساد انًُبِ فٍ جًُغ  اتوماتٌكً يؼطش نهجى 4611

جًُغ  قفى (انكىسدَخ، انؼشثُخ واإلَجهُضَخ بد)إضبسح ػذو ضشة انًُبِ انجبسَخ ثًكبٌ واضخ ويشئٍ ثبنهغىد وج 4612
 • • • • • انًغبسم 

 • • • • • المولدةتشؽٌل  الكهرباء الوطنٌة أو تؤخر اعفً حال انمط دورات المٌاه العامةطوارئ فً جمٌع الإضاءة توفر  4613

 فً جمٌع المراحٌض و ما ٌشبههاجهاز تدفبة أوجود  4614
  • • • 

 تعمل الحنفٌات حسب الحركة )لئللتصاد( فً جمٌع المؽاسل 4615
 3 3 3 3 

فً  دوشللنساء، كلن منها ٌحتوي على األلل ؼرفتٌن/حجرتٌن مع  مرافك حمامات للرجال ومرافك حمامات  4616
ضد  مع مرآة ٢، مؽاسل عدد لتعلٌك المبلبسعلى خطاؾ  الحمامٌحتوي هذا  .الداخل وباب ٌمفل من الداخل

 ، تهوبة وإضاءةدابمة، مع مٌاه جارٌة باردة وساخنة دوش، منفصلة عن ؼرفة/حجرة الالضباب
  • • • 

 • • • • • ممبض للٌد للدخول إلى حوض االستحمام والخروج منه فً مرافك الحمامات إن كان فٌها حوض استحمام 4617

 • • • • • دوشلا أو علٌها ٌمكن وصولها من حوض االستحمام األؼراضالصابون و توفٌر وسابل لوضع 4618

 • • • • • شماعات المبلبس بعٌداا عن الماء 4619

معزول ومماوم لتسرب المٌاه )لماكٌنة الحبللة، فرشاة األسنان الكهربابٌة أو مجفؾ لابس كهرباء وجود  4620
 ماماتالحبجانب مرآة المؽسلة فً جمٌع  الشعر(

• • • • • 

 • • • • • ةالعام اتالحمام جمٌع فً بساط ضد اإلنزالق داخل حوض االستحمام أو الدوشوجود  4621

 • • • • • الحمامات جمٌعفً  مع ؼطاء اتوماتٌكً من مواد ؼٌر لابلة لئلشتعال سلة مهمبلتوجود  4622

 • • • • • المولدةتشؽٌل  الكهرباء الوطنٌة أو تؤخر اعانمطفً حال  الحمامات العامةطوارئ فً جمٌع الإضاءة توفر  4623

 الحماماتفً جمٌع  جهاز تدفبة أو ما ٌشبههاوجود  4624
  • • • 

جمٌع وسابل اإلنارة المرٌبة من مصدر مٌاه )دوش، مؽاسل أو شطاؾ( مماومة للمٌاه فً جمٌع المراحٌض  4625
 • • • • • ومرافك الحمامات
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عند إنمطاع الكهرباء،  ة حتىٌتصال بعامل/عاملة خدمة الهاتؾ أو األمن، تهواال باجهزةعد مزودة جمٌع المصا 4626
الكوردٌة، العربٌة  ات)بمكان واضح ومربً باللؽوداخل وخارج المصعد موجودة إشارة ممنوع التدخٌن 

 (واإلنجلٌزٌة
• • • • • 

 

      مكاتب األلسام البالٌة المعٌار 

لمكاتب ألسام الموارد البشرٌة، المبٌعات والتسوٌك، اإلستمبال، اإلدارة العامة، الصٌانة،  توفر منطمة مخصصة 4700
 • • •   المؤكوالت والمشروبات، الؽسل، تدبٌر الؽرؾ...

 • • • • • ةاإلحتفاظ بسجبلت المحاسبة والمعلومات المتعلمة بالعمل والحركة فً لسم المحاسبة والموارد المالٌ 4701

 

      الذٌن ٌعانون من إعالات  موظفٌنلل فً المناطك الخلفٌة الترتٌبات المعٌار 

 • • • • • نًسزخذيٍ انكشاسٍ انًذونجخ مهٌؤة والمصاعد الخلفٌةانًذخم وجًُغ انًُبطك  4800

 • • • • • مرحاض معد لمستخدمً الكرسً المدولبوجود  4801

 

      المناطك الخلفٌةالنظافة والصٌانة فً  المعٌار 

 • • • • • السمؾ: تنظٌؾ دوري أو عند الحاجة لبل ذلن 4900

ا أو عند الحاجة لبل ذلن 4901  وكاشً الجدران  كاشً األرضٌة فً مرافك الحمامات/المراحٌض: شطؾ ومسح ٌومٌا
 • • • • • مرتٌن بالشهر شطؾ ومسح

غ ما بٌن الكاشً فً األرضٌة والجدران فً مرافك الحمامات/ المراحٌض: تنظٌؾ عمٌك مرة بالشهر أو الفرا 4902
 • • • • • عند الحاجة لبل ذلن

ا  4903  • • • • • الدوش وحوض اإلستحمام: تنظٌؾ عمٌك ٌومٌا

ا، تنظٌؾ عمٌك مرة فً االس 4904 بوع أو عند الحاجة لبل برداٌة الدوش، أبواب جام أو أبواب جرارة: ؼسٌل ٌومٌا
 • • • • • ذلن

ا أو عند الحاجة لبل ذلن 4905  • • • • • المرحاض: تنظٌؾ عمٌك من الداخل والخارج ٌومٌا

 • • • • • دكت التهوبة: تنظٌؾ عمٌك مرة بالسنة 4906
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ا فً حال المماش  تنظٌؾ بالمكنسة الكهرب -المفروشات: فً حال الجلد  مسح وتلمٌع ٌومٌا  4907  وؼسٌل ابٌة ٌومٌا
 • • • • • مرة بالسنة

 • • • • • الستابر والبرادي: ؼسٌل مرة كل شهرٌن أو لبل ذلن عند الحاجة  4908

 • • • • • اإلضاءة: تنظٌؾ مرة باألسبوع 4909

 • • • • • على االللالمصاعد الكهربابٌة: تنظٌؾ مرتٌن بالٌوم  4910

 • • • • • دة وخالٌة من األخطار والمعولاتالممرات والسبللم فً حالة جٌ 4911

 • • • • • المنامات وتوابعها تمع تحت نفس مبادئ النظافة المتبعة فً ؼرؾ النزالء 4912

المناطك الخلفٌة ٌتابع   ال عبلمات للتلؾ أو المدم. المسم المسإول عن المناطك الخلفٌة فً االخرى عناصر ال 4913
للعمل  الصٌانة من خبلل تمدٌم سجبلت او تمارٌر بالعٌوب الى لسم ذكورة أعبلهالم الزمنٌة للتنظٌؾ االطر

 الفوري على حلها، وٌحتفظ المسم االخٌر على السجبلت للمتابعة
   • • 

 انفُذق فٍ انصُبَخ

      الفندق فً الصٌانة المعٌار 

 الٌوم  فًساعة  16لمدة  خدمة الصٌانة متوفرة فً الفندق  5000
   •  

 فً الٌومساعة  24لمدة  خدمة الصٌانة متوفرة فً الفندق  5001
    • 

 • • • • • صٌانة فً الفندقالدورٌة وسجبلت الولابٌة الصٌانة الوجود نظام  5002
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 انفُذق فٍ انخذيبد يسزىي
 

      مستوى الخدمات المعٌار 

 • • • • • بشكل مضٌاؾاستمبال النزالء ٌتم  5100

 • • • • • النزٌل هو المحور الربٌسً فً عمل الفندق 5101

 • • • • • ة تولعاتهمالموظفٌن متجاوبٌن إلحتٌاجات النزالء وملتزمٌن بتلبٌ 5102

 • • • • • ٌمكن تمٌٌز العاملٌن من خبلل الزي الموحد وبطالات تبٌن االسم / المنصب 5103

 
 فُذقان فٍ انُضالء سضب

 
      رضا النزالء المعٌار 

 • • • • •    نظام إداري ممنهج للشكاوىٌتم تسجٌل شكاوى النزالء 5200

 رضالنٌل ممكن  ولتبؤسرع  وٌحلها ٌتملن الموظؾ الشكوى: ٌتم التعامل مع شكاوى النزالء بالشكل الصحٌح 5201
 • • • • • النزٌل

ا لها ٌتم إطبلع النزالء 5202  • • • • • تصنٌؾ الفندق "حسب الطلب" على مماٌٌس التصنٌؾ التً تم وفما

 • • •   نظام إدارة الجودة 5203

فً والتً ٌنبؽً ان تكون متاحة استبٌانات تمٌٌم النزالء للخدمة  بملا بشكل ممنهجالمؽادرٌن سإال النزالء  5204
 • • • • • أو على المولع االلكترونًؾ جمٌع الؽر
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 انفُذق فٍ شإون الموظفٌن

      شإون الموظفٌن المعٌار 

 الموانٌن واألحكام النافذة والخاصة بشإون الموظفٌنبتمٌد الفندق  5300

نذكر على سبٌل المثال: لانون العمل، لانون الصحة العامة، لانون الضمان 
 اإلجتماعً، التؤمٌن والتعوٌضات

• • • • • 

 فندلٌةمن ذوي المهن الو محلٌٌن من الموظفٌن٪ 30 5301

  رابطة ذوي المهن السٌاحٌة ومن منتسبً
 
 

• • • • • 

 •   ورإساء األلسام  مإهبلت المدٌر العام 5302

 مدٌر
 ورإساء
 ذوو األلسام
 خبرة
 لها مشهود

 عن تمل ال
 سنوات، ٠
 حابزٌن أو
 شهادة على
 إدارة فً

 مع الفنادق
 تمل ال خبرة
 تسنوا ٠ عن

• 

 مدٌر
 ورإساء
 ذوو األلسام
 مثبتة خبرة

 ٣٣ عن تمل ال
 أو سنوات
 حابزٌن

 شهادة على
 إدارة فً

 مع الفنادق
 تمل ال خبرة
 سنوات ٠ عن

• 

 مدٌر
 األلسام ورإساء

 ذوو
 مثبتة خبرة

 ٣٣ عن تمل ال
 أو سنوات
 حابزٌن

 شهادة على
 إدارة فً

 مع الفنادق
 تمل ال خبرة
 سنوات ٠ عن
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 • فً خدمة المؤكوالت والمشروباتموظمإهبلت  5303

 شهادة
 مدرسة

 فندلٌة مهنٌّة
 ال خبرة أو
 ٠ عن تمل
 سنوات
 لرإساء
 األلسام

• 

 شهادة
 مدرسة

 فندلٌة مهنٌّة
 ال خبرة أو
 ٠ عن تمل
 سنوات
 لرإساء
 األلسام

• 

 شهادة
 مدرسة

 فندلٌة مهنٌّة
 ال خبرة أو
 ٠ عن تمل
 سنوات
 لرإساء
 األلسام

• 

 شهادة
 مدرسة

 فندلٌة مهنٌّة
 ال خبرة أو
 ٠ عن تمل
 سنوات
 لرإساء
 األلسام

• 

 شهادة
 مدرسة

 فندلٌة مهنٌّة
 ال خبرة أو
 ٠ عن تمل
 سنوات
 لرإساء
 األلسام

 •  الطهاةمإهبلت  5304

 طهً شهادة
 مدرسة من
 أو مهنٌة
 ٠ خبرة
 فً سنوات
 المطب 

• 

 طهً شهادة
 مدرسة من
 أو مهنٌة
 ٠ خبرة
 فً سنوات
 المطب 

• 

 طهً شهادة
 مدرسة من
 أو مهنٌة
 ٠ خبرة
 فً سنوات
 المطب 

• 

 طهً شهادة
 مدرسة من
 أو مهنٌة
 ٠ خبرة
 فً سنوات
 المطب 

 • • • • • وجود برنامج تدرٌب دوري للموظفٌن ووسابل إثبات لذلن 5305
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 انفُذق فٍ انؼبو واالَطجبع انذسجخ
 

      الفندق فً  العام واالنطباع الدرجة المعٌار

 • • • • • المظهر الخارجً للفندق )البناء وتنسٌك الموالع( 5400

 • • • • • التناسب بٌن عدد الؽرؾ ومنطمة الخدمات والمرافك العامة 5401

 • • •   جودة المطاعم والحانات ) االجواء الدافبة والمرٌحة، االضاءة، الرابحة، الموسٌمى الخلفٌة وااللوان ( 5402

 • •    ٌةالمرافك الترفٌهجودة  5403

 • • • • • عدد الموظفٌن كافً وٌتناسب مع عدد الؽرؾ وعدد النزالء  5404

 • • • • • مظهر العاملٌن ونظافة زٌّهم الموّحد 5405

 • • •   نوعٌة المواد المستخدمة فً األثاث واألدوات الثابتة والتجهٌزات والتً تعكس تصنٌؾ الفندق 5406

 • • •   ك واالنسجام المتبادل بٌن عناصر الخارج و الداخل لخلك تجربة متناؼمةالتناس 5407

 • • • • • تظهر الفندق على حالته الحمٌمٌة وهً تحت التحدٌث المستمرالمعلنة جمٌع وسابل اإلعبلم  5408

مار، حفرٌات أو عاٌعلم موظفً الحجوزات الراؼبٌن بالحجز عبر الهاتؾ واإلنترنت عن أي أعمال صٌانة،  5409
ا على تجربة النزالء لبل تؤكٌد الحجوزات   • • • • • ترمٌم جارٌة داخل الفندق أو بجواره التً لد تإثر سلبٌا

 اتوالكتٌبات باللؽ ، النشراتالمراسبلت، الفواتٌر على جمٌع السجبلت، المحفوظات، مكتوبإسم الفندق  5410
 • • • • • الكوردٌة، العربٌة واإلنجلٌزٌة
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 انفُذق ضهبداد
 

      الفندق شهادات المعٌار

 • • • • • شهادة انتساب واشتران فً رابطة الفنادق والمطاعم السٌاحٌة 5500

 • • • • • منشؤة شهادة تامٌن لل 5501

 • • • • • ػهً رأَُذ يٍ جًؼُخ روٌ انًهٍ انسُبدُخ. ل انؼبيهٍُ يٍ روٌ انًهٍ انفُذلُخدصى 5502

 • • • • • شٙبدح رب١ِٓ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٌشٚاد إٌّشؤح ٚاٌّٛظف١ٓ 5503

 • • • • • استشهاد مكافحة الحشرات والموارض 5504

 • • • • •  شهادة تسجٌل إسم تجاري 5505

 • • • • • إجازة دابرة الصحة 5506

حساسٌة، الكٌمابٌة، والبٌولوجٌة فً (نهج ولابً منتظم لسبلمة األؼذٌة والمخاطر ال HACCPشهادة  5507
عملٌات اإلنتاج التً ٌمكن أن تسبب المنتج النهابً أن ٌكون ؼٌر آمن  والتصامٌم والمٌاسات للحد من هذه 

 المخاطر الى مستوى آمن

   • • 

 • • • • • موافمة المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بما ٌثبت توفٌر انظمة السبلمة العامة والحماٌة الذاتٌة  5508

 • • • • • شهادة مزاولة المهنة السٌاحٌة  5509

ا ببٌبٌة معترؾ  تمٌدشهادة  5510  5 5 5   .ها دولٌا

 • • • • • للمنشؤت الحدٌثة  بعد الحصول على نتٌجة تمرٌر األثر البٌبً اإلٌجابً بٌبةال دابرة موافمة 5511
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 انفُذق فٍ انزصُُف ودسجخ يسزىي وضىح

 

      الفندق فً التصنٌؾ  ودرجة مستوى وضوح المعٌار

 • • • • • وجود لوحة تبٌّن مستوى ودرجة التصنٌؾ المعتمدة واضحة للعٌان وببل عٌوب فً االستمبال 5600

 • • • • • واضحة للعٌان وببل عٌوب فً الخارج عند المدخل الربٌسًدرجة التصنٌؾ مستوى ووجود لوحة تبٌّن  5601

 
 انفُذق فٍ وانخذيخ انجىدح رفزُص

      الفندق فً والخدمة الجودة تفتٌش المعٌار

  •    نتٌجة التفتٌش الخارجً للجودة والخدمة تإهل لمستوى فندق من أربعة نجوم 5700

 •     نجوم خمسةنتٌجة التفتٌش الخارجً للجودة والخدمة تإهل لمستوى فندق من  5701

 

      موع النماط البلزمة للوصول للمستوى المطلوب مج

 407 371 329 280 256 المماٌٌس األساسٌة 

 اإلمتٌازمماٌٌس 
 323 320 245 138 

 اإلمتٌازمماٌٌس  الحد األدنى المطلوب من
 226 224 171 96 

 مجموع نماط الفندق لٌد التصنٌؾ
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 رأي اللجنة
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 الفندلٌة المنشؤة شهادة نموذج
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