نظام المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة رقم ( )7لسنة 7997
المادة 7
ٌسمى هذا النظام (نظام المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة لسنة  )7997وٌعمل به من
تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 2
ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها ادناه ما لم
تدل القرٌنة على غٌر ذلك :
الوزارة وزارة السٌاحة واآلثار.
الوزٌر وزٌر السٌاحة واآلثار.
اللجنة لجنة السٌاحة المشكلة بمقتضى قانون السٌاحة المعمول به .
المادة 3
للغاٌات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشاة الفندقٌة)  ،الفندق  ،المنتجع
السٌاحً  ،الشقق الفندقٌة  ،النزل  ،الموتٌل  ،المخٌم السٌاحً  ،الفنادق العائمة ،
والتً تقدم خدمات فندقٌة او اي جزء منها واي منشآت اخرى ٌقرر الوزٌر انها
تعتبر من المنشآت الفندقٌة لغاٌات هذا النظام .
المادة 4
ا ٌ .تم ترخٌص المنشاة الفندقٌة بطلب ٌقدم الى الوزارة وٌشترط فً طالب
الترخٌص ان ٌقدم سند تسجٌل او عقد اٌجار للبناء القائم او المنوي انشائه وتقدٌم
مخططات بناء موافق علٌها حسب االصول من الجهات المعنٌة العتمادها من قبل
الوزارة .
ب ٌ .صدر الوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة موافقة مشروطة مدتها سنتان لتمكٌن
طالب الترخٌص من توفٌر الشروط والمتطلبات الالزمة على ان ٌباشر فً البناء او
التجهٌز خالل مدة اقصاها سنتان وللوزٌر تمدٌد هذه الموافقة لمدة مماثلة .

المادة 5
ا  .تصنف الفنادق والمنتجعات فً احدى الفئات التالٌة :
خمسة نجوم
اربعة نجوم
ثالثة نجوم
نجمتان
نجمة واحدة
غٌر سٌاحً
ب  .تصنف الشقق الفندقٌة  ،النزل  ،الموتٌل  ،المخٌم السٌاحً  ،واٌة منشاة فندقٌة
اخرى فً احدى الفئات التالٌة .
فئة ( ا )
فئة (ب)
فئة (ج)
المادة 6
أ ٌ .وجه الوزٌر اشعارا خطٌا الى صاحب المنشاة ٌبلغه فٌه قرار التصنٌف وله ان
ٌعترض خالل مدة (ٌ )75وما على هذا القرار.
ب .تمنح الرخصة للمنشاة الفندقٌة بقرار من الوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة.

المادة 7
أ  .تستوفى الرسوم السنوٌة والبدالت التالٌة عند اصدار الرخصة او تجدٌدها :
 )555( . 7دٌنار رسم ترخٌص فندق ( من فئة ) خمسة نجوم
 )455( . 2دٌنار رسم ترخٌص فندق ( من فئة ) اربعة نجوم
 )355( . 3دٌنار رسم ترخٌص فندق ( من فئة ) ثالثة نجوم

 )255( . 4دٌنار رسم ترخٌص فندق ( من فئة ) نجمتٌن
 )755( . 5دٌنار رسم ترخٌص فندق ( من فئة ) نجمة واحدة
 )55( . 6دٌنارا رسم ترخٌص فندق غٌر سٌاحً
 . 7رسم ترخٌص النزل والموتٌل والشقق الفندقٌة والمخٌم السٌاحً حسب ما ٌلً :
·  355دٌنار فئة ( ا )
·  255دٌنار فئة (ب)
·  755دٌنار فئة (ج)
 )25( . 8دٌنارا بدل فاقد او تالف او تعدٌل بٌانات الرخصة .
ب ٌ .عتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغاٌات استٌفاء الرسوم السنوٌة عند
الترخٌص ألول مرة .
المادة 8
تجدد الرخصة حتى نهاٌة شهر شباط من كل سنة وفً حالة التخلف عن ذلك ٌدفع
مبلغا اضافٌا مقداره (  )%5من رسم الترخٌص عن كل شهر او الجزء منها ٌستمر
فٌه التؤخٌر عن تجدٌد الرخصة .
المادة 9
تلتزم ادارة المنشاة الفندقٌة القٌام بما ٌلً :
أ  .ان تخضع الدارة موحدة جمٌع مرافقها وتوابعها .
ب  .ان تضع الفتة تحمل اسمها باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة وتظهر فٌها فئة
تصنٌفها .
ج  .ان تعلق الرخصة فً مكان ظاهر للعٌان .
د  .ان تعلن فً جمٌع صاالت الطعام واالستقبال وقاعات الجلوس والغرف االسعار
التً تتقاضاها عن اي خدمة او وجبة طعام وذلك باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة وان
تتقٌد بها .
هـ تزوٌد كل زبون بفاتورة واٌصال مختوم بخاتم الفندق مإرخا وموقعا من
المسإول وتدرج فٌه بنود الخدمة التً قدمت له وثمن كل منها .

و  .االمتناع عن تقدٌم المشروبات الروحٌة لمن ٌقل عمره عن  78سنة .
ز  .مراعاة احكام قانون الصحة العامة واالنظمة الصادرة بمقتضاه وعدم استخدام
اي شخص فً تجهٌز الطعام او الشراب و تقدٌمه اال بعد حصوله على شهادة طبٌة
تثبت خلوه من االمراض وفقا للتشرٌعات المعمول بها .
ح  .توفٌر وسائل السالمة العامة ومتطلبات الوقاٌة والعمل على ابقائها جاهزة
لالستعمال والمحافظة علٌها وفقا لمتطلبات الدفاع المدنً .
ط .توفٌر صندوق لحفظ االمانات للنزالء وان ٌعلن عن ذلك فً صالة االستقبال
باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة .
ي .الزام العاملٌن فٌها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبٌعة عمله .
ك .ان ال تعدل او تجرى اي تغٌٌر فً مرافقها وانشاءاتها اال بموافقة الوزٌر
المسبقة .
ل .تزوٌد الوزارة بجمٌع المعلومات واالحصاءات التً تطلبها .
م .تزوٌد الوزارة ببرامج التدرٌب االدارٌة والفندقٌة والسٌاحٌة وبرامج التسوٌق
والتروٌج السٌاحً وتفصٌالت تنفٌذها .
المادة 75
للوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة ان ٌقرر الموافقة على تقدٌم المشروبات الروحٌة
واستخدام الفرق الفنٌة والموسٌقٌة فً المنشآت الفندقٌة .
المادة 77
أ  .للوزٌر او من ٌنٌبه خطٌا اجراء المراقبة والتفتٌش على المنشاة الفندقٌة للتاكد من
التزامها باحكام القانون وهذا النظام والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه .
ب .اذا ثبت ان مستوى المنشاة الفندقٌة ال ٌتناسب مع درجة تصنٌفها وجب على
اللجنة اعادة النظر فً هذا التصنٌف وذلك بعد انذارها ومنحها المهلة التً ٌقررها
الوزٌر .
ج .للوزٌر ان ٌامر بتغٌٌر اسم المنشاة الفندقٌة والسٌاحٌة اذا تبٌن ان االسم القائم قد
ٌسبب التغرٌر .
المادة 72

ال ٌجوز للمنشاة الفندقٌة تنفٌذ برامج الرحالت السٌاحٌة داخل المملكة اال من خالل
مكتب سٌاحة مرخص وفقا الحكام نظام مكاتب السٌاحة والسفر المعمول به .
لمادة 73
للوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة اصدار التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام بما
فً ذلك :
أ  .حسن انتظام العمل فً المإسسة الفندقٌة والمحافظة على اخالقٌات المهنة وآداب
ممارستها وتنسٌق عالقاتها مع بعضها ومع المهن السٌاحٌة االخرى .
ب .وضع الشروط الخاصة بالمواصفات للمنشاة الفندقٌة والمرافق الواجب توافرها
فٌها والخدمات التً تقدمها والمحافظة على مستوى هذه الخدمات .
المادة 74
كل من ٌخالف احكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه ٌعاقب بالعقوبات
المنصوص علٌها فً قانون السٌاحة المعمول به .
المادة 75
ٌلغى نظام ( المإسسات الفندقٌة ) رقم ( )49لسنة  7966وتعدٌالته .

