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اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

مراسيم تنظيمّية
مرسوم تنفيذي رقم  ١٥٨-١٩مؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام ١٤٤0
اﳌواف ـ ـ ـق  30أبري ـ ـ ـل سنـ ـ ـة  ،20١٩يع ـ ـ ـّرف اﳌؤسسـ ـ ـات

يات استغـ ـ ـ ـﻼلهـ ـ ـا
الفنـ ـدقيـ ـ ـة ويحـ ـ ـدد شـ ـ ـ ـ ـروط وكيفـ ـ ـ ـ ّ

يريها.
وتصنيفها واعتماد مس ّ
––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– وبن ـ ـاء عـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻسيمـ ـا اﳌادتـ ـان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٤–8٥اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى

اﻷوﱃ عام  ١٤٠٥اﳌوافق  26يناير سنة  ١٩8٥الذي يحّدد
شروط تخصيص أماكن التخييم واستغﻼلها ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩7–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤–76اﳌؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام
 ١٣٩6اﳌوافق  2٠فبراير سنة  ١٩76واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤6–2٠٠٠اﳌؤّرخ

ﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤2٠اﳌوافق أول مارس سنة 2٠٠٠

ﰲ مي ـ ـ ـدان اﻷم ـ ـن م ـ ـن أخط ـ ـار اﳊريـ ـ ـق والفـ ـ ـزع وإنشـ ـ ـاء ﳉ ـ ـ ـان

الذي يعّرف اﳌؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها

– وﲟقتضى القانون رقم  2٩–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣٠–2٠٠٠اﳌؤّرخ

للوقاية واﳊماية اﳌدنية،
اﻷوﱃ عام  ١٤١١اﳌوافق أول ديسمبر سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
بالتهيئة والتعمير ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠١– ٩٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩رمضان

ع ـ ـام  ١٤١٩اﳌوافـ ـ ـق  6يناي ـ ـر سنـ ـة  ١٩٩٩الـ ـ ـذي يحـ ـّدد القواع ـ ـ ـد
اﳌتعلقة بالفندقة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠– ٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى

اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  ١٤2٤اﳌوافـ ـق  ١٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
بحماية البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8– ٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  27جمادى

وكذا كيفيات استغﻼلها ،اﳌتّمم،

ﰲ  8ربيع اﻷول عام  ١٤2١اﳌوافق  ١١يونيو سنة  2٠٠٠الذي

يحدد معايير تصنيف اﳌؤسسات الفندقية إﱃ رتب وشروط
ذلك ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣2–2٠٠٠اﳌؤّرخ

ﰲ  8ربيع اﻷول عام  ١٤2١اﳌوافق  ١١يونيو سنة  2٠٠٠الذي
يحدد كيفيات اعتماد مسير مؤسسة فندقية وشروط ذلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣٤–2٠٠٠اﳌؤّرخ

ﰲ  8ربيع اﻷول عام  ١٤2١اﳌوافق  ١١يونيو سنة  2٠٠٠الذي
يحدد الشارة اﳌبّينة لرتبة اﳌؤسسات الفندقية،

الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ

أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة  2٠٠7الذي يحدد

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩صفر
عام  ١٤٣٠اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية

شـروط وكيفيـات منح امتي ـ ـاز استعمـ ـال واستغـ ـ ـ ـﻼل اﳌي ـ ـ ـاه

اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–١١اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب
عام  ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول ع ـ ـ ـام  ١٤٣٣اﳌواف ـ ـ ـق  2١فبرايـ ـر سن ـ ـ ـة  2٠١2واﳌتعلـ ـ ـ ـق
بالوﻻيـ ـة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٣6–76اﳌؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام

 ١٣٩6اﳌوافق  2٠فبراير سنة  ١٩76واﳌتعلق باﳊماية من أخطار
اﳊريق والفزع ﰲ اﳌؤسسات اﳋاصة باستقبال اﳉمهور،

اﳊموية ،اﳌعّدل،
– وﲟقتض ـى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رقم  ٠٥–١6اﳌؤّرخ ﰲ

 2٩ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  ١٤٣7اﳌواف ـ ـ ـق  ١٠ينايـ ـ ـ ـر سن ـ ـة  2٠١6الـ ـ ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌواد  ٥و ٥2و ٥٤و ٥٥و6٤
من القانون رقم  ٠١– ٩٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩رمضان عام  ١٤١٩اﳌوافق
 6يناير سنة  ١٩٩٩الذي يحّدد القواعد اﳌتعلقة بالفندقة ،يهدف

هـذا اﳌرسـوم إﱃ تعريـف اﳌؤسسـات الفندقيـة ويحـّدد شـروط
وكيفيات استغﻼلها وتصنيفها واعتماد مسّيريها.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل اﻷول
تعريف اﳌؤسسات الفندقية
اﳌـ ـادة  : 2يـقـ ـصـ ـ ـ ـد ﲟـ ـؤسسـ ـ ـ ـة فنـ ـدق ـيـ ـ ـة ،ﰲ مف ـهـ ـ ـ ـ ـوم هـ ـ ـ ـ ـذا
اﳌرسوم ،كل مؤسسة ذات طابع ﲡاري تستقبل زبائن مارين أو
مقيمﲔ دون أن يتخذوها سكنا لهم ،وتوفر لهم أساسا خدمات
اﻹقامة مصحوبة باﳋدمات اﳌرتبطة بها.
يمك ـن أن تـ ـزّود اﳌؤسسـ ـة الفندقيـ ـة ،بالنظـ ـر إﱃ نوعهـ ـا
ومكان وجودها ،ﲟرافق تقّدم خدمات اﻹطعام والتسلية والتنزه
والتنشيط والتداوي والرفاهية والراحة والرياضة واﳌؤﲤرات
واﳌجم ـع البح ـري )اﳌارين ـا( ومينـ ـاء النزهـ ـة وجميـ ـع اﻷنشط ـة
اﻷخرى اﳌتعلقة بالسياحة.
اﳌادة  : 3اﳌؤسسات الفندقية ،موضوع هذا اﳌرسوم،
هي :
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اﳌادة  : ٥اﳌرك ـ ـ ـ ـ ـب السياحـ ـ ـي أو قريـ ـ ـة العطـ ـ ـ ـل مؤسسـ ـ ـ ـة
توّفر للتأجير وحدات لﻺيواء ،منعزلة أو مجّمعة ،تتواجد داخل
فن ـ ـدق أو عـ ـ ـدة فن ـ ـادق أو داخ ـ ـل مجموع ـ ـات شقق أو شاليهات أو
بنغالوهات.
كما توفر مختلف اﳋدمات التجارية واﻹطعام والراحة
واﻷلعاب والرياضة والترفيه.
ترّتب اﳌرّكبات السياحية أو قرى العطل ﰲ ثﻼثة )(٣
أصناف :
– الصنف اﻷّول  ٣ :نجوم،
– الصنف الثاني  :نجمتان،
– الصنف الثالث  :نجمة واحدة.
اﳌادة  : 6شقة الفندق أو اﻹقامة الفندقية مؤسسة توّفر،

– الفنادق،
– اﳌركبات السياحية أو قرى العطل،
– شقق الفنادق أو اﻹقامات الفندقية،
– اﳌوتيﻼت أو نزل الطريق،

للتأجيـ ـ ـر ،وحـ ـدات لﻺيـ ـواء ﰲ شكـ ـل شـ ـقق منعـ ـزلة أو مجّمعـ ـة،
ومجهزة ﲟطبخ.
كما يمكن أن يضمن خدمات اﻹطعام والترفيه.
ترتب شقق الفنادق أو اﻹقامات الفندقية ﰲ ثﻼثة )(٣
أصناف :

– اﳌخّيمات السياحية.

– الصنف اﻷّول  ٣ :نجوم،

تطب ـ ـق أحكـ ـام ه ـ ـذا اﳌرسـ ـوم عـ ـﲆ اﳌؤسسـ ـات اﳌذكـ ـورة

– الصنف الثاني  :نجمتان،

أعﻼه اﳌدمجة ضمن اﳌـحطات اﳊموية ومراكز اﳌعاﳉة ﲟياه
البح ـ ـر ،اﳌـحـ ـ ـ ـ ـددة ﰲ أحكـ ـ ـ ـام اﳌرس ـ ـوم التنفيـ ـ ـ ـذي رقـ ـ ـم 6٩–٠7
اﳌـ ـؤّرخ ﰲ أول صـف ـ ـر عـ ـام  ١٤28اﳌوافـ ـق  ١٩فبرايـ ـر سنـة 2٠٠7
واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : ٤الفندق مؤسسة توّفر ،للتأجير ،وحدات لﻺيواء،
ﰲ شكل غرف وأجنحة عند اﻻقتضاء ،تقع ﰲ مبنى و /أو ﰲ
هياكل أجنحة منفصلة.
كما يمكن أن يضمن خدمات اﻹطعام والتنشيط.
ترّتب الفنادق ﰲ خمسة ) (٥أصناف :

– الصنف الثالث  :نجمة واحدة.
اﳌادة  : 7اﳌوتيل أو نزل الطريق مؤسسة تقع بالقرب
م ـ ـ ـن مح ـ ـور طري ـ ـق تـوّفر للتأجيـ ـ ـر ،لزبائ ـ ـن ماري ـ ـ ـن يتشكلـ ـ ـ ـون
أساسا من مستعمﲇ الطريق ،وحدات لﻺيواء ﰲ شكل غرف
تقع ﰲ مبنى و /أو ﰲ هياكل أجنحة منفصلة.
كما يمكن أن يوفر خدمات اﻹطعام والتنشيط.
يرّتب اﳌوتيل أو نزل الطريق ﰲ ثﻼثة ) (٣أصناف :
– الصنف اﻷّول  ٣ :نجوم،
– الصنف الثاني  :نجمتان،

– الصنف اﻷّول  ٥ :نجوم،
– الصنف الثاني  ٤ :نجوم،
– الصنف الثالث  ٣ :نجوم،
– الصنف الرابع  :نجمتان،
– الصنف اﳋامس  :نجمة واحدة.

– الصنف الثالث  :نجمة واحدة.
اﳌادة  : ٨اﳌخّيم السياحي مؤسسة لﻺيواء تقع ضمن
مساحة مهيأة ومغلقة ومحروسة ،توّفر ،للتأجير ،شاليهات أو
بنغالوهات عﲆ شكل هياكل خفيفة أو أماكن موجهة ﻻستقبال
اﻷشخاص القاصدين التخييم ،وتضم ﲡهيزات خفيفة ضرورية
ﻹقامتهم.
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 ١٩مايو سنة  20١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ

6

كما يمكن أن يوفر أماكن مجهزة ﲟعدات اﻹيواء للتخييم،

– نسخـ ـ ـ ـة مـ ـن معاينـ ـة اﳌطابق ـ ـ ـة لقواع ـ ـ ـد اﻷم ـ ـ ـن ضـ ـ ـد
مخاطر اﳊريق ،تسّلمها مصالح اﳊماية اﳌدنية اﳌختصة

ثابتة أو متنقلة.
وينبغي أن يشمل خدمات صحية وإطعام جماعي.
ترّتب اﳌخّيمات السياحية ﰲ ثﻼثة ) (٣أصناف :
– الصنف اﻷّول  ٣ :نجوم،
– الصنف الثاني  :نجمتان،
– الصنف الثالث  :نجمة واحدة.
الفصل الثاني
شروط وكيفيات استغﻼل اﳌؤسسات الفندقية
يرها
وتصنيفها واعتماد مس ّ
القسم اﻷول

إقليميا،
– نسخة من معاينة اﳌطابقة لقواعد النظافة والنقاوة
العمومية ،تسّلمها اﳌصالح الصحية اﳌختصة إقليميا،
– نسخة من مخطط اﻷمن الداخﲇ للمؤسسة ،تصادق
عليه مصالح اﻷمن اﳌختصة إقليميا،
ي،
– نسخـ ـ ـة م ـ ـ ـن القان ـ ـ ـون اﻷساسـ ـ ـي للشـ ـخ ـص اﳌعنو ّ
حسب اﳊالة.
اﳌادة  : ١١ﲢّدد نماذج رخصة اﻻستغﻼل وقرار التصنيف
واعتمـ ـاد مس ـ ـّير اﳌؤسس ـ ـة الفندقي ـة ﲟوجـ ـ ـب قـ ـرار مـ ـن الوزي ـر
اﳌكّلف بالسياح ـة.

أحكام مشتركة

القسم الثاني
استغﻼل اﳌؤسسات الفندقية

اﳌادة  : ٩يـخضـع الـشـروع فـي اسـتـغﻼل مـؤسـسـة فـنـدقـي ـة
وتصنيفها ﰲ رتب واعتماد مسّيرها ،إﱃ اﳊصول عﲆ التواﱄ :
– رخصة استغﻼل،
– قرار تصنيف،
– اعتماد اﳌسّير.
اﳌادة  : ١0يودع اﳌترشح ﻻستغﻼل مؤسسة فندقية،
طلبا لدى مصالح اﳌديرية الوﻻئية اﳌكلفة بالسياحة ،مقابل

اﳌادة  : ١2يسّلم رخص استغﻼل اﳌؤسسات الفندقية
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٣أعﻼه ،الواﱄ اﳌختص إقليميا بناء
عﲆ اقتراح من اﳌدير الوﻻئي اﳌكّلف بالسياحة.
اﳌادة  : ١3تستشار مصالح اﻷمن اﳌعنية ﰲ إطار دراسة
طلبات رخص اﻻستغﻼل.
اﳌادة  : ١٤ترفض الرخصة :

وصل استﻼم ،مرفقا ﲟلف للحصول عﲆ رخصة اﻻستغﻼل

– إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،

والتصنيف واعتماد اﳌسّير.

– إذا كانت نتائج ﲢريات مصالح اﻷمن سلبية.

يتضمن اﳌلف الوثائق اﻵتية :
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب أو للممثل
القانوني للشخص اﳌعنوي ،وكذا تلك اﳋاصة ﲟسّير اﳌؤسسة
الفندقية ،حسب اﳊالة،
– الوثائ ـ ـق اﳌثبت ـ ـة للكف ـ ـاءة اﳌهني ـ ـة ﳌسـ ـ ـّير اﳌؤسسـ ـ ـة

يبّلغ قرار الرفض معّلﻼ إﱃ طالب الرخصة بكل الطرق
اﳌﻼئمة.
اﳌادة  : ١٥ﲢـ ـ ـت طائل ـ ـة العقوبات اﻹدارية اﳌنصوص
عليها ﰲ القانون رقم  ٠١– ٩٩اﳌؤّرخ ﰲ ١٩رمضان عام ١٤١٩
اﳌوافق  6يناير سنة  ١٩٩٩واﳌذكور أعﻼه ،كل تغيير يطرأ

الفندقية ،مطابقة للشروط اﳌتعلقة ﲟعيار التصنيف اﳋاص

ﻻحقـ ـ ـا ﰲ عناص ـ ـ ـر طل ـ ـ ـب الرخصـ ـ ـة يجـ ـ ـب أن ينه ـ ـ ـى إﱃ علـ ـ ـم

بها ،كما هو محدد أدناه،

مصالح اﳌديرية الوﻻئية اﳌكّلفة بالسياحة.

– نسخـ ـ ـة مـ ـ ـن سنـ ـ ـد اﳌلكيـ ـ ـة أو اﻹيجـ ـ ـار أو اﻻمتي ـ ـاز
للمؤسسة الفندقية،

اﳌادة  :١6رخصة اﻻستغﻼل غير قابلة للتنازل وﻻ
يمكن نقل ملكيتها.

– نسخ ـ ـة م ـ ـن م ع ا ي ن ة ا ﳌ ط ا ب ق ــــ ة ل ﻸ ش غ ـــ ا ل ا ﳌ ن ج ز ة

غيـ ـ ـر أّن ـ ـه ،ﰲ حالـ ـ ـة وفـ ـاة اﳌـ ـ ـالك ،يمك ـ ـ ـن ذوي اﳊقـوق

ط ب ق ــــ ا ﻷ ح ك ــ ا م ا ل ق ا ن ـ و ن ر ق ـ م  2٩–٩٠اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٤جم ـ ـادى

اﻻستمرار ﰲ استغﻼل اﳌؤسسة الفندقية شريطة امتثالهم

اﻷوﱃ عام  ١٤١١اﳌوافق أول ديسمبر سنة  ١٩٩٠واﳌذكور

ﻷحك ـ ـام ه ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ أجـ ـ ـل ﻻ يزي ـ ـد عـ ـ ـن سنـ ـة ) (١واح ـدة

أعﻼه،

قابلة للتجديد ،من تاريخ الوفاة.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م
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اﳌادة  : ١7يلـ ـ ـ ـزم صاحـ ـ ـ ـب رخصـ ـ ـة استغ ـ ـ ـﻼل اﳌؤسسـ ـ ـة

اﳌادة  : 20يص ـ ـ ـدر الـ ـ ـ ـواﱄ ،بع ـ ـ ـد استط ـﻼع رأي اللجنة

الفندقية بالشروع ﰲ النشاط ﰲ أجل أقصاه ستة ) (6أشهر،

الوﻻئي ـ ـة ﲟوج ـ ـب قـ ـرار ،تصنيـ ـف اﳌؤسسـ ـات الفندقي ـة إﱃ

ابتداء من تاريخ استﻼمها.

رتب.

إذا ل ـ ـ ـم يشـ ـ ـرع صاح ـ ـ ـب الرخصـ ـ ـة ﰲ النشـ ـ ـاط ﰲ اﻷج ـ ـل
اﳌـح ـ ـ ـدد أعـ ـ ـﻼه ،يتـ ـ ـعّين عﲆ السلطـ ـ ـة التـ ـي سّلم ـت الرخصة،
إعذاره للشروع ﰲ استغﻼل اﳌؤسسة الفندقية ﰲ أجل ستة
) (6أشهر.

اﳌادة  : 2١تصادق اللجنة الوﻻئية عﲆ نظامها الداخﲇ
وترسله إﱃ الواﱄ للموافقة.
اﳌادة  : 22تتكفل اللجنة الوﻻئية بإبداء رأيها فيما
يأتي :

وﰲ حالة عدم امتثاله لﻸوامر اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة
أعـ ـﻼه وبـ ـعد انقضـ ـاء هـ ـذا اﻷجـ ـل ،تقـ ـرر السلطـ ـة سحـب الرخصة
بنفس اﻷشكال التي سمحت باﳊصول عليها.
القسم الثالث
تصنيف اﳌؤسسات الفندقية
اﳌادة  : ١٨تص ـ ـّنف اﳌؤسسـ ـ ـات الفندقيـ ـ ـة إﱃ رت ـ ـ ـب
وفقا ﳌعايير محددة ﰲ اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ١٩تنش ـ ـأ ل ـ ـدى الواﱄ ﳉ ـ ـنة وﻻئي ـة لتصني ـ ـف

– مطابقة طلبات تصنيف اﳌؤسسات الفندقية مع
اﳌعايير اﳌوافقة،
– إعادة تصنيف اﳌؤسسات الفندقية ﰲ رتبة أعﲆ
أو إسقاط تصنيفها ﰲ رتبة أدنى.
اﳌادة  : 23تدﱄ اللجنة الوﻻئية رأيها عﲆ أساس:
– الوثائق اﳌـحددة ﰲ اﳌادة  ١٠أعﻼه،
– تقرير التفتيش الذي أجرته اﳌصالح اﳌختصة بالوزارة
اﳌكلفة بالسياحة أو نتائج الزيارة اﳌيدانية التي قام بها أعضاء

اﳌؤسسات الفندقية ،تدعى ﰲ صلب النص “اللجنة الوﻻئية”،

ﳉنة التصنيف.

وتتشكل كما يأتي :

اﳌادة  : 2٤يت ـ ـ ـّم ﲡدي ـ ـ ـ ـد التصني ـ ـ ـف كـ ـ ـ ـ ـل خم ـ ـ ـس )(٥
سنوات.

– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالسياحة ،رئيسا،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالتنظيم،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالتجارة،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالصحة،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكّلف بالبيئة،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكّلف بالثقافة،
– اﳌدير الوﻻئي لﻸمن الوطني،
– اﳌدير الوﻻئي للحماية اﳌدنية،

يمكن أن يصدر مراجعة التصنيف ،مع مراعاة اﻷحكام
اﻵتية :
– تأكيد التصنيف السابق،
– إعـ ـ ـادة التصني ـ ـ ـ ـف ﰲ رتـ ـ ـ ـبة أعـ ـ ـﲆ عندمـ ـ ـا تتوف ـ ـ ـ ـر
اﳌؤسس ـ ـ ـ ـة الفندقي ـ ـة عـ ـ ـﲆ ك ـ ـ ـل اﳋص ـ ـائص اﳌشترطـ ـة لهـذه
الرتبة،
– إسقاط التصنيف ﰲ رتبة أدنى ،بعد اﻹعذار ،عندما
ﻻ تتواف ـ ـق خصائ ـص اﳌؤسس ـة الفندقيـة مع شروط الرتبة
اﳌرتبطة بالتصنيف السابق.

– ﳑثل اﳌدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،

ويمكن مراجعة هذا التصنيف خﻼل هذه الفترة.

– اﳌمث ـ ـ ـ ـل اﳌـحـ ـ ـ ـﲇ للتنظي ـ ـ ـم اﻷكثـ ـ ـر ﲤثي ـ ـ ـﻼ ﳌهن ـ ـّيي

اﳌادة  : 2٥يج ـ ـ ـﹽسد التصنيـ ـ ـف اﳌمن ـ ـوح بوض ـع شارة

الفندقة.
يمكن أن تستعﲔ اللجنة بأي شخص من شأنه ،بحكم
كفاءته ،مساعدتها ﰲ أشغالها.
ﱃ مصالح اﳌديرية الوﻻئية اﳌكّلفة بالسياحة اﻷمانة
تتو ّ
التقنية لّلجنة الوﻻئية.

تصنيف رسمية.
يقصد بالشارة ،اللوحة اﳌوضوعة عند اﳌدخل الرئيسي
للمؤسسة الفندقية.
تس ـ ـّلم الش ـ ـارة ،ﲟقاب ـ ـل مـ ـاﱄ ،مـن طرف الوكالة الوطنية
لتنمية السياحة ،بناء عﲆ تقدﱘ قرار التصنيف.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ

8

اﳌادة  : 26ﲢّدد مواصفات شارة تصنيف اﳌؤسسات
الفندقية والبيانات اﳌسجلة عليها ،ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌكّلف بالسياحة.
القسم الرابع
ير اﳌؤسسة الفندقية
اعتماد مس ّ
اﳌادة  : 27يسـ ـّلم اعتمـ ـادات مسّيـ ـري اﳌؤسس ـات الفندقيـ ـة
ال ـواﱄ اﳌخت ـص إقليمي ـا ،بـناء عﲆ اقت ـراح م ـن اﳌدير الوﻻئي
اﳌكّلف بالسياحة.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

– ﳑثل اﳌدير العام لﻸمن الوطني،
– ﳑثل اﳌدير العام للحماية اﳌدنية،
– اﳌدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
– ﳑثل عن التنظيم اﻷكثر ﲤثيﻼ ﳌهنّيي الفندقة.
تتوﱃ مصالـح اﳌديريـة اﳌكّلفة بالنشاطات الفندقية
ﰲ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـوزارة اﳌكّلفـ ـ ـ ـ ـ ـة بالسياحـ ـ ـ ـ ـة اﻷمان ـ ـ ـة التقني ـ ـ ـة للجنـ ـ ـ ـة
الطعن.

ت الواﱄ ﰲ طلـ ـ ـب اﻻعتمـ ـ ـاد عـ ـﲆ أس ـ ـاس
اﳌادة  : 2٨ي ـ ـ ـب ّ
الوثائـ ـق التي تثب ـت هويـة مسّير اﳌؤسسة الفندقية وكفاءته
اﳌهني ـ ـ ـة ،اﳌنصـ ـ ـوص عليـه ـ ـ ـا ﰲ اﳌـ ـادة  ١٠أعـ ـ ـﻼه واﳌطابقـ ـ ـ ـة
للش ـروط اﳌتعلق ـة ﲟعي ـار التصني ـف اﳌوافق لها ،كما هو محدد
ﰲ اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

اﳌادة  : 33يعـ ـ ـّين الوزي ـ ـ ـر اﳌك ـ ـ ـلّف بالسياح ـ ـة أعضـاء
ﳉنة الطعن ،بناء عﲆ اقتراح من السلطات التي ينتمون
إليها ،ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات قابلة للتجديد.
اﳌادة  : 3٤تعّد ﳉنة الطعن نظامها الداخﲇ وتعرضه
عﲆ الوزير اﳌكّلف بالسياحة للموافقة.

اﳌادة  : 2٩يتحمل اﳌسّير اﳌعتمد مسؤولية إدارة
اﳌؤسسة الفندقية .وبهذه الصفة ،يتعّين عليه التفرغ كليا

الفصل الثالث

لهذا النشاط.

أحكام ختامية

اﳌادة  : 30يتعـ ـ ـّين ع ـ ـﲆ مستغ ـ ـل اﳌؤسسـ ـة الفندقيـ ـة
إب ـ ـﻼغ اﻹدارة اﳌكلفـ ـة بالسياحـ ـة ،ﰲ أجـ ـل ﻻ يت ـعدى شهرا )(١
واحدا ،باستقالة مسّير اﳌؤسسة أو فسخ عقد عمله.
بـعـ ـ ـد ذلك ،يل ـ ـزم بتعيﲔ ،ﰲ أج ـل ﻻ يتعدى شهرين )،(2
مسّيرا جديدا معتمدا طبقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها أعﻼه.

اﳌادة  : 3٥تواصل اﳌؤسسات الفندقية قيد اﻻستغﻼل،
الواردة ﰲ اﳌادة  ٣أعﻼه ،ﳑارسة نشاطاتها ،بشرط اﻻمتثال
ﻷحك ـام هـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ أج ـ ـل ﻻ يتـع ـدى اثني عشر ) (١2شهرا،
ابتـ ـ ـداء م ـ ـن تاريـ ـ ـخ نشـ ـ ـره ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الرسمي ـ ـة.
اﳌادة  : 36تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم ٤6–2٠٠٠
اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٥ذي القعـ ـدة عـ ـام  ١٤2٠اﳌوافـ ـق أول مـ ـارس سنـة

القسم اﳋامس
ﳉنة الطعن
اﳌادة  : 3١تنشأ ،لدى الوزير اﳌكّلف بالسياحة ،ﳉنة
للطعـ ـ ـن تتكّفل بدراسـ ـة ك ـ ـل اﻻحتجاج ـ ـات اﳌرتبطـة بالعقود
اﳋاصة باستغﻼل اﳌؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد
مسّيرها.
اﳌادة  : 32تتشكـ ـ ـ ـل ﳉن ـ ـة الطع ـ ـ ـ ـن م ـ ـن اﻷعضـ ـاء اﻵت ـي
ذكرهم :

 2٠٠٠ال ـ ـذي يـ ـعّرف اﳌؤسسـ ـات الفندقيـ ـة ويحـ ـدد تنظيمهـ ـا
وسيرها وكذا كيفيات استغﻼلها ،اﳌتّمم ،واﳌرسوم التنفيذي
رقم  ١٣٠–2٠٠٠اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  8ربيـ ـع اﻷول عـ ـام  ١٤2١اﳌواف ـق ١١
يونيـ ـو سنـ ـة  2٠٠٠الـ ـذي يح ـدد معاييـ ـر تصني ـف اﳌؤسسات
الف ـندقية إﱃ رتـب وشـروط ذلك ،اﳌعـ ـ ـ ـّدل ،واﳌرسوم التنفيذي
رق ـ ـم  ١٣2–2٠٠٠اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  8ربي ـ ـع اﻷول عـ ـام  ١٤2١اﳌواف ـ ـق ١١
يونيـ ـ ـو سنـ ـ ـة  2٠٠٠الـ ـ ـذي يحـ ـ ـدد كيفيـ ـ ـات اعتمـ ـ ـاد مس ـ ـ ـّير
مؤسسـ ـ ـة فـ ـنـ ـدقـ ـي ـ ـ ـ ـة وش ـ ـ ـروط ذلك ،واﳌرسوم الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي
رق ـ ـم  ١٣٤–2٠٠٠اﳌؤّرخ ﰲ  8ربيع اﻷول عام  ١٤2١اﳌوافق ١١
يونيو سنة  2٠٠٠الذي يحدد الشارة اﳌبّينة لرتبة اﳌؤسسات

– اﳌديـ ـ ـر اﳌكـ ـ ـّلف بالنشاطـ ـ ـات الفندقي ـ ـة ﰲ الـ ـ ـ ـوزارة

الفندقية.

– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة،

اﳌادة  : 37ينشـ ـ ـر ه ـ ـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبيّة .

اﳌكّلفـ ـة بالسياحـ ـة ،رئيسـ ـا،

– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصحة،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالبيئة،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالثقافة،

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣٠أبريل
سنة .2٠١٩
نور الدين بدوي

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق
 -١اﳌعايير اﳌشتركة لتصنيف اﳌؤسسات الفندقية :
 .١اﳋارج /اﳌسلك :

– مدخل الزبائن مستقل عن مدخل اﳌصلحة.
– مسلك مشار إليه ،سهل ومضاء ﰲ الليل.
– اﳋارج والواجهة مضاءتان.
– اﻷماكن اﳋارجية نظيفة )ﲟا ﰲ ذلك الشرفة ،إن وجدت(.
– إمكانية ولوج اﻷشخاص ذوي الكراسي اﳌتحركة إﱃ اﳌؤسسة بكل استقﻼلية.

 .2اﻹشارة /اﻹعﻼم :

– لوحة خارجية حاملة ﻻسم اﳌؤسسة ،مضيئة ظاهرة عﲆ الواجهة.
– صيانة ونظافة جميع ﻻفتات اﻹشارة اﳋارجية.

 .3التجهيزات الكهربائية للمحﻼت اﳌشتركة :

– إضاءة فعالة ﰲ اﶈﻼت اﳌشتركة والرواقات والسﻼلم واﳌمرات.
–إضاءة دائمة ﳌخارج الطوارئ.
– إضاءة الطوارئ ﰲ حالة انقطاع التيار الكهربائي.

 .٤التجهيزات الصحية اﳌشتركة :

– مستقلة للرجال والنساء.
– كل غرفة صحية ﰲ حالة مثالية من النظافة والصيانة ،وﲢتوي عﲆ :مغسل مـ ـ ـع
وجـ ـ ـود مـ ـ ـاء ج ـ ـار ب ـ ـ ـارد وساخن ،مرآة ،موزعات الصابون السائل ونظام ﲡفيف
الي ـ ـ ـ ـد )إما بالـ ـ ـ ـورق أو بقماش ـ ـ ـ ـة ذات اﻻستخـ ـ ـ ـدام الواحـ ـ ـد وإمـ ـ ـا منف ـ ـ ـاخ كهربائـ ـ ـ ـي( +
مرحاض.
– تهوية فعالة )ميكانيكية أو طبيعية(.
– إضاءة كافية.
– اﳌرافق الصحية متاحة لﻸشخاص ذوي الكراسي اﳌتحركة.

 .٥بهو اﻻستقبال :

– وجود ﻻفتات توجيهية بارزة.

 .6صالونات لﻼسترخاء ﰲ الفضاءات اﳌشتركة :

– فضاء يسمح باﻻسترخاء والراحة.
– إضاءة اﻷماكن مكّيفة حسب اﻻستخدامات اﳌختلفة.

 .7تكييف الهواء ﰲ الفضاءات اﳌشتركة :

– التدفئة  /التكييف.
– الهاتف متاح  2٤سـا 2٤/سا.

 .٨الهاتف واﻻتصال ﰲ الفضاءات اﳌشتركة :

– توفير خدمة اﻹنترنيت.

 .٩الفراش ومناشف اﳊمام ﰲ وحدة اﻹيواء:

– بطانيات ووسائد إضافية.
– مناشف اﳊّمام بكمية كافية.
– تغيير يومي للفراش ومناشف اﳊّمام.

 .١0ﲡهيزات وأثاث وحدة اﻹيواء :

– خزانة  /حافظة الثياب بها معالق.
– منضدة سرير مع جهاز تنوير لكل نزيل.
– حاملة اﻷمتعة.
– مرآة.
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

اﳌلحق )تابع(

 .١0ﲡهيزات وأثاث وحدة اﻹيواء ) :تابع(

– سلة.
– دليل هاتفي للمؤسسة.
– عرض النظام الداخﲇ للمؤسسة.
– ملصقة تعليمات النجدة /خطة اﻹخﻼء.
– اﳌعدات واﻷثاث نظيف وﰲ حالة جيدة.
– اﻷسّرة وإمكانية توفير سرير إضاﰲ لﻸطفال.

 .١١ﲡه ـ ـي ـ ـزات أم ـ ـن ال ـ ـزب ـ ـائ ـ ـن )ﰲ وحـ ـدات اﻹيـ ـواء
والفضاءات اﳌشتركة( :

– عرض تعليمات اﻷمن.
– ﻻفتات اﻹشارة إﱃ مخارج النجدة.
– اﳊماية الفعالة للمخارج والنقاط اﳊساسة للمؤسسة )أعوان اﻷمن ،اﳌراقبة
عن بعد.(... ،
– كاشفات الدخان.
– مطفأة اﳊريق وشبكة مكافحة اﳊريق ﰲ حالة جيدة من التشغيل.

 .١2ﲡهي ـ ـ ـزات رفاهي ـ ـة الزبائ ـ ـن )داخـ ـل وح ـ ـدة
اﻹي ـ ـواء( :
 .١3ﲡهيزات اﳊمام )داخل وحدة اﻹيواء( :

– توفير وسائل حجب الضوء.
– توفير وسائل العزل الصوتي واﳊراري.
– مغسل.
– حوض أو مرش.
– حنفية خﻼطة.
– مياه ساخنة وباردة  2٤سـا 2٤ /سا.
– جهاز إنارة ﰲ حالة تشغيل جيدة.

 .١٤اﶈﻼت التجارية :

– محﻼت ﲡارية أو واجهات لعرض منتوجات الصناعة التقليدية اﶈلية.

 .١٥اﳋزانة اﳊديدية ﳊفظ اﻷغراض الثمينة :

– وجود خزانة حديدية ﲢت تصرف الزبائن )عﲆ مستوى مكتب اﻻستقبال أو
داخل وحدة اﻹيواء(.

 .١6مستخدمو اﻻستغﻼل :

– إتقان موظفي اﻻستقبال للغة اﻹنجليزية باﻹضافة إﱃ لغة أجنبية أخرى.
– مستخدمون مؤهلون وبعدد كاف.
– ارتداء لباس موحد.
– وضع الشارة بالنسبة للمستخدمﲔ الذين هم عﲆ اتصال مباشر مع الزبائن.
– احت ـ ـرام قواع ـ ـد النظاف ـ ـة اﳉسديـ ـة واﳌظهـ ـر البدنـ ـي واللبـ ـاس )اﳊﻼقـ ـة ،التجميـ ـل،
تسريحة الشعر ،اﻷظافر ،اﻷحذية اﳌلمعة ،ربطة العنق  (...بالنسبة للمستخدمﲔ
الذين هم عﲆ اتصال مباشر مع الزبائن.
– فرق الصيانة لضمان اﻻستمرارية والسير اﳊسن للتجهيزات.
– خزانـ ـ ـات اﳌﻼب ـ ـ ـس ومراحيـ ـ ـض اﳌستخدمـ ـ ـﲔ منفصلـ ـ ـة ع ـ ـن تـ ـ ـلك اﳌخصصـ ـ ـة
للزبائن.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(
 .١7إعﻼم الزبائن :

– توّفر موقع واب خاص باﳌؤسسة.
– ﻻفتات إشارة داخلية ،واضحة وظاهرة ومّوحدة وﰲ حالة جيدة ،موضوعة ﰲ
اﻷجزاء اﳌشتركة.
– ﲢيﲔ اﳌعلومات اﳌنشورة.
– وضع معلومات تبرز القدرات السياحية والثقافية واﳋاصة بالصناعة التقليدية
اﶈلية ،ﲢت تصرف الزبائن.
– الدعائم اﻹعﻼمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف الزبون مترجمة إﱃ اللغة اﻹنجليزية،
عﲆ اﻷقل.
– وجود نظام جمع شكاوى الزبائن ومعاﳉتها.

 .١٨التكفل باﳊجوزات :

– الرد عﲆ اﳌكاﳌة الهاتفية ﰲ غضون خمس ) (٥رّنات ،عﲆ اﻷكثر.
– توفير خدمة اﳊجز عن طريق اﻹنترنت.

 .١٩استقبال الزبون :

 .20صيانة اﳌؤسسة :

 .2١تصميم اﳌؤسسة :

– استقبال الزبون بحفاوة وإرشاده بصفة واضحة.

– وضع مخطط لصيانة اﳌؤسسة وﲡديدها.

– إدراج اﻷبع ـ ـ ـ ـاد الثقافيـ ـ ـة واﳊرفي ـ ـة اﶈلي ـ ـ ـة ﰲ التصمي ـ ـ ـم اﳌعمـ ـ ـاري و  /أو ﰲ
ديكور اﳌؤسسة.
– توفير ﲡهيزات مخصصة للمعاقﲔ حركيا ﰲ غرفة ) (١لكل  ١٠٠غرفة.

 .22النظافة واﻷمن :

– التنظيف اليومي لوحدات اﻹيواء.
– النظافة الفعالة والتنظيف الدائم لﻸماكن اﳌشتركة واﳌساحات اﳋضراء ،إن
وجدت.
– التطبيق الصارم ﳌبدأ “السير إﱃ اﻷمام” ﰲ تنظيم اﶈﻼت أين تستعمل
اﳌواد الغذائية.
– فصل أماكن النفايات والبقايا عن اﻷماكن اﻷخرى.
– التهوية الطبيعية أو اﳌيكانيكية الكافية.
– اﻹضاءة الطبيعية أو اﻻصطناعية الكافية.
– الفصل بﲔ اﻷماكن اﳊساسة وتكييفها هوائيا ،ﲟا ﰲ ذلك مكان وضع القمامة،
تكون جدرانه مبّلطة ويمكن غسلها بسهولة.
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

اﳌلحق )تابع(

 .22النظافة واﻷمن ) :تابع(

– احتـ ـ ـرام اﳌمارسـ ـ ـات الصحيح ـ ـة للتمويـ ـ ـن والتخزي ـ ـن والتحضيـ ـ ـر واستعمـ ـال
وتوزيع اﳌواد الغذائية و “سلسلة التبريد”.
– مراقبة نوعية اﳌياه ،مع مراقبة مخاطر البكتيريا الفيلقية اﳌتنقلة عبر
منشآت اﳌياه والتكييف الهوائي.
– وضع نظام اﳌراقبة الذاتية وضمان اﳉودة.
– القيام بالزيارات الطبية وبتحاليل البراز للمستخدمﲔ ،مع ﲡديدها دوريا.
– اﻻحتفاظ بالطبق الشاهد.
– نظام فعال للقضاء عﲆ البعوض والصراصير واﳊشرات.
– نظام فعال للقضاء عﲆ اﳉرذان.
– منع دخول اﳊيوانات وعﲆ اﳋصوص القطط.
– اﻹضاءة اﻷمنية ﰲ كل اﻷماكن.
– تعليمات السﻼمة من اﳊرائق ،واضحة وظاهرة.
– ﲡهيزات مكافحة اﳊرائق بعدد كاف.
– الربط الهاتفي اﳌباشر مع مصالح اﳊماية اﳌدنية.
– مخطط فعال للنجدة والهلع واﻹخﻼء والسﻼمة من اﳊرائق.
– مخطط فعال لﻸمن الداخﲇ للمؤسسة.
– علبة صيدلة.
– خزان للمياه.
– مولد كهربائي للطوارئ.

 .23البيئة :

– الفرز اﻻنتقائي للنفايات.
– اﻹخﻼء الصحي للنفايات السائلة والصلبة وفقًا للقواعد البيئية.
– صيانة أوعية اﳌواد الدسمة.
– عزل اﳌواد اﳌلوثة ﰲ حاويات مﻼئمة.
– صيانة اﳌساحات اﳋضراء.
– تدابير اقتصاد اﳌياه.
– تدابير اقتصاد الطاقة واﻻستخدام الفعال للطاقة الشمسية خاصة ﰲ اﳌناطق
الصحراوية.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ
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 - 2اﳌعايير اﳋاصة لتصنيف الفنادق :

الرتبة

نجمة واحدة )(١

نجمتان )(2

أربع ) (٤نجوم

ثﻼث ) (3نجوم

خمس ) (٥نجوم

اﳌواضيع
 .١اﻻستقبال:

 -وجود مكتب اﻻستقبال.

 -وجود خدمة اﻻستقبال

 -وجود خدمة اﻻستقبال

 -وجود خدمة اﻻستقبال

 -وجود خدمة اﻻستقبال

 -بهو اﻻستقبال ﲟساحة

مع :اﻻستقبال ،اﳊاجب /

مع :اﻻستقبال ،اﳊاجب /

مع :اﻻستقبال ،اﳊاجب /

مع  :اﻻستقبال ،اﳊاجب /

ﻻ تقل عن  2٠م.2

اﳌعلومات والصندوق.

اﳌعلومات والصندوق.

اﳌعلومات والصندوق.

اﳌعلومات والصندوق.

 -بهو اﻻستقبال ﲟساحة

-بهو اﻻستقبال ﲟساحة

 -بهو اﻻستقبال ﲟساحة

ﻻ تقل عن ٥٠م.2

ﻻ تقل عن  7٠م.2

ﻻ تقل عن  ٩٠م.2

 وجود فضاء لﻼستقبال - /بهو اﻻستقبال ﲟساحةصالون ﰲ حالة جيدة من

ﻻ تقل عن ٣٠م.2

الصيانة.

 وجود فضاء لﻼستقبال - /وجود فضاء لﻼستقبال - /وجود فضاء لﻼستقبال - /وجود فضاء لﻼستقبال/صالون ﰲ حالة جيدة من

صالون ﰲ حالة جيدة من

الصيانة.

الصيانة.

 -رفاهية جيدة.

 -رفاهية عالية.

صالون ﰲ حالة جيدة جدا صالون ﰲ حالة ﳑتازة
من الصيانة.

من الصيانة.

 -توفير عربات اﻷمتعة.

 -توفير عربات اﻷمتعة.

 -رفاهية عالية جدا.

 -رفاهية ﳑتازة.

 .2صالونات

 -رفاهية جيدة.

لﻼسترخا ء :

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن  -تزيﲔ منسجم واﻷماكن  -تزيﲔ منسجم واﻷماكن  -تزيﲔ منسجم وأماكن

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن

مرتبة ومريحة.

مرتبة ومريحة.

مرتبة وبرفاهية كبيرة.

 .3فطور

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -فطور الصباح ﰲ

 -فطور الصباح ﰲ

الصباح :

 -أثاث ذو نوعية جيدة.

 -أثاث ذو نوعية جيدة.

القاعة.

القاعة.

القاعة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -أثاث ذو نوعية عالية.

 -أثاث ذو نوعية عالية جدا.

 -أثاث ذو نوعية ﳑتازة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -فطور الصباح متنوع

 -بوفيه لفطور الصباح

 -بوفيه لفطور الصباح

أو بوفيه.

وعرض متنوع.

وعرض متنوع.

 -يقّدم ﰲ الغرفة بطلب

 -يقّدم ﰲ الغرفة ،بطلب

من الزبون.

من الزبون.

 -مطع ـ ـ ـ ـ ـم م ـصنـ ـ ـ ـف ف ـ ـ ـ ـ ـي

 -مطعم مصنف ﰲ“ ٤نجوم”

 -مطعمان ) (2مصنفان

“  ٣نجوم”.

 -خدمة الغرف ﰲ ساعات ﰲ “ ٤نجوم”

–

–

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

الوجبات.

 -خدمة الغرف عﲆ مدار

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 2٤سا 2٤/سا.

 .٤اﻹطعام :

مرتبة وبرفاهية كبيرة

مرتبة وبرفاهية

جدا.

ﳑتازة.
 -فطور الصباح ﰲ

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 .٥القاعات

 -أثاث ذو رفاهية جيدة.

 -أثاث ذو رفاهية جيدة.

 -أثاث ذو رفاهية عالية.

 -أثاث ذو رفاهية عالية

 -أثاث ذو رفاهية ﳑتازة.

التي ُتقّدم فيها

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

جدا.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

اﳌشروبات :

 -العرض  ١,٤ :متر.

 -العرض  ١,٤ :متر.

 -العرض  ١,٥ :متر.

 -العرض  ١,6 :متر.

 -العرض  ١,6 :متر.

والسﻼلم

 -مضاءة باستمرار.

 -مضاءة باستمرار.

 -مضاءة باستمرار.

 -مضاءة باستمرار.

 -مضاءة باستمرار.

واﳌمرات )*( :

 -مغطاة بسجاد أو بساط

 -مغطاة بسجاد أو بساط

 -مغطاة بسجاد أو بساط

 -مغطاة بسجاد أو بساط

 -مغطاة بسجاد أو بساط

غير قابل لﻼشتعال أو

غير قابل لﻼشتعال أو

غير قابل لﻼشتعال أو

غير قابل لﻼشتعال أو

غير قابل لﻼشتعال أو

مادة عازلة للصوت.

مادة عازلة للصوت.

مادة عازلة للصوت.

مادة عازلة للصوت.

مادة عازلة للصوت.

 .6اﻷروقة

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
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 - 7الغرفة :
2

١١

 ١٠م

 .١-7مساحة
الغرفة لشخصﲔ
)) (2باستثناء
اﳊّمام
واﳌخارج
والشرفات( )*( :

٣

.2-7مساحة

م2

م2

٣

م2

١٣

م2

٤

١٤

م2

م2

٥

١٥

م2

م2

6

م2

اﳊّمام )*(

 -سريران فرديان) ١٠٠سم

 -سريران فرديان ) ١٠٠سم

 2٠٠ xسم( أو سرير كبير

 2٠٠ xسم( أو سرير كبير

) ١8٠سم  2٠٠ xسم(.

) ١8٠سم  2٠٠ xسم(.

 -الفراش ومناشف

 -الفراش ومناشف

 -الفراش ومناشف

 -الفراش ومناشف

 -الفراش ومناشف

اﳊّمام نظيفة وﰲ حالة

اﳊمآام نظيفة وﰲ حالة

اﳊّمام نظيفة وذات

اﳊّمام نظيفة وذات

اﳊّمام نظيفة وذات

جيدة.

جيدة.

نوعية عالية.

نوعية عالية جدا.

نوعية ﳑتازة.

 -كرسي لكل نزيل.

 -كرسي لكل نزيل.

 -كرسي لكل نزيل.

 -أريكة لكل نزيل.

 -أريكة لكل نزيل.

 -تلفاز )عند الطلب(.

 -تلفاز.

 -تلفاز.

 -تلفاز.

 -ثﻼجة.

 -ثﻼجة.

 -ثﻼجة.

 -طاولة /مكتب بكرسي.

 -طاولة /مكتب بكرسي.

 -طاولة /مكتب بكرسي.

 -طاولة زينة.

 -طاولة زينة.

 -طاولة زينة.

 .٥-7الهاتف

 -هاتف.

 -هاتف.

 -هاتف مع خط خارجي.

 -هاتف مع خط خارجي.

 -هاتف مع خط خارجي.

واﻻتصال ﰲ

 -توفير خدمة اﻹنترنت.

 -توفير خدمة اﻹنترنت.

 -توفير خدمة اﻹنترنت.

 -توفير خدمة اﻹنترنت.

 -توفير خدمة اﻹنترنت.

 . ٣-7الفراش

 سريران فرديان) ٩٠سم  -سريران فرديان) ٩٠سم  -سريران فرديان) ٩٠سم ١٩٠ xسم( أو سرير

 ١٩٠ xسم( أو سرير

ومناشف

 ١٩٠ xسم( أو سرير

اﳊّمام :

كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم( .كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم( .كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.

 تغيير مناشف اﳊّمـامبطلب من الزبون.
 .٤-7التجهيزات
واﻷثاث:

الغرف :

 .6-7ﲡهيزات

–

 -مفتاح مغناطيسي.

 -مفتاح مغناطيسي.

–

 -مفتاح مغناطيسي.

 -خزانة حديدية فردية.

 -خزانة حديدية فردية.

 -التدفئة  /التكييف.

 -التدفئة  /التكييف.

 -التدفئة  /التكييف ،مع

 -التدفئة  /التكييف ،مع

 -خدمة اﻹيقاظ.

 -خدمة اﻹيقاظ.

إمكانية ضبطها من

إمكانية ضبطها من

أمن الزبائن :

 .7-7ﲡهيزات

 -التدفئة  /التكييف.

رفاهية الزبائن  - :خدمة اﻹيقاظ.

 -توفير مواد الترحاب

طرف الزبون.

طرف الزبون.

)صابون ،غاسول ،بلسم،

 -خدمة اﻹيقاظ.

 -خدمة اﻹيقاظ أو جهاز

قبعة اﻻستحمام.(...

 -توفير مواد الترحاب

إنذار مستقل.

)صابون ،غاسول ،بلسم،

 -توفير مواد الترحاب

قبعة اﻻستحمام.(...

)صابون ،غاسول ،بلسم،
قبعة اﻻستحمام.(...

 .8-7ﲡهيزات
إضافية :

–

–

–

 معدات تلميع اﻷحذيةﰲ الغرفة أو آلة تلميع
اﻷحذية عﲆ مستوى
الطابق.
 توفير ما يلزم منمعدات اﳋياطة.
 توفير معدات كياﳌﻼبس.

 معـ ـ ـدات تلمي ـ ـع اﻷحذي ـ ـ ـ ـةﰲ الغرفة أو آلة تلميع
اﻷحذي ـ ـ ـة ع ـ ـ ـﲆ مستـ ـ ـوى
الطابق.
 توفير ما يلزم من معداتاﳋياطة.
 تـ ـوفيـ ـ ـ ـ ـر مـ ـعـ ـ ـ ـ ـدات ك ـ ـ ـ ـ ـ ـياﳌﻼبس.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
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 -مرحاض.

 -مرحاض.

 -مرحاض مستقل عن

 -مقبس ماكينة حﻼقة

 -مقبس ماكينة حﻼقة

كهربائية.

كهربائية.

اﳊّمام.
 -مقبس ماكينة حﻼقة

 مجفف الشعر. -هاتف ﰲ اﳊّمام.

كهربائية.
 مجفف الشعر. -هاتف ﰲ اﳊّمام.

 .٨خدمات

 -مصعد ابتداء من الطابق  -مصعد ابتداء من الطابق  -مصعد ابتداء من الطابق  -مصعد ابتداء من الطابق  -مصعد ابتداء من الطابق

وﲡهيزات

الثالث ).(٣

الثالث ).(٣

الثالث ).(٣
 -مصعد حمولة أو مصعد

خاصة :

الثاني ).(2
 -مصعد للمصلحة،

اﻷول ).(١
 -مصعد للمصلحة،

للمصلحة مستقل عن

مستقل عن مصعد

مستقل عن مصعد

مصعد الزبائن )ابتداء

الزبائن )ابتداء من

الزبائن )ابتداء من

من الطابق الثالث(.

الطابق الثاني(.

الطابق اﻷول(.

 -موقف للسيارات ،مع

 -موقف للسيارات ،مع

 -موقف للسيارات ،مع

أماكن توّقف كافية.

أماكن توّقف كافية.

أماكن توّقف كافية.

 -خدمة الغسيل وكي

 -خدمة الغسيل وكي

 -خدمة الغسيل وكي

مﻼبس الزبون.

مﻼبس الزبون.

مﻼبس الزبون.

 -اﳋدمات اﻹدارية.

 -اﳋدمات اﻹدارية.

قاعة اﳌؤﲤرات/العروض/

 -قاعة اﳌؤﲤرات /

الوﻻئم.

العروض  /الوﻻئم.
 فضاء للياقة البدنية. تصفيف الشعر/التجميل.
 خدمة نقل خاصة حتىالفندق.

 .٩اﳌدير )مسّير  -ليسانس ﰲ الفندقة أو
السياحة،
اﳌؤسسة
 أو تقني سامٍ ﰲالفندقية
الفندقة  +سنة ) (١خبرة
معتمد( )**( :

 .١0التكفل
باﳊجوزات :

 .١١استقبال
الزبون :

 ليسانس ﰲ الفندقة أوالسياحة،
 أو تقني سامٍ ﰲالفندقة  +سنتﲔ )(2

ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة +ثﻼث ) (٣سنوات خبرة
ﰲ الفندقة.

خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة +أربع ) (٤سنوات خبرة
ﰲ الفندقة.

 ليسانس ﰲ الفندقة أوالسياحة  +سنة )(١
خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني سامٍ ﰲالفندقة  +ثﻼث )(٣
سنوات خبرة ﰲ
الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة +خمس ) (٥سنوات خبرة
ﰲ الفندقة.

 إمكانية اﳊجز. تأكيد اﳊجز بواسطةرسالة إلكترونية ،بريد
أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.

 إمكانية اﳊجز. تأكيد اﳊجز بواسطةرسالة إلكترونية ،بريد
أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.

 إمكانية اﳊجز2٤سا 2٤/سا  ،سواء
كانت رقمية أو شفوية.
 تأكيد اﳊجز بواسطةرسالة إلكترونية ،بريد
أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.

 حاضرا ﰲ اﻻستقبال حاضرا ﰲ اﻻستقبال حاضرا ﰲ اﻻستقبالثماني ) (8ساعات ﰲ اليوم ثماني ) (8ساعات ﰲ اليوم 2٤سا 2٤ /سا.
عﲆ اﻷقل +حارس ليﲇ.
عﲆ اﻷقل +حارس ليﲇ.

 ليسانس ﰲ الفندقة أوالسياحة  +سنتﲔ )(2

 ليسانس ﰲ الفندقة أوالسياحة  +ثﻼث )(٣
سنوات خبرة ﰲ
الفندقة،
 أو تقني سامٍ ﰲالفندقة  +خمس )(٥
سنوات خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة +سبع ) (7سنوات خبرة
ﰲ الفندقة.

 إمكانية اﳊجز2٤سا 2٤/سا  ،سواء
كانت رقمية أو شفوية.
 تأكيد اﳊجز بواسطةرسالة إلكترونية ،بريد

 إمكانية اﳊجز 2٤سا2٤/سا ،سواء كانت رقمية أو
شفوية.
 تأكيد اﳊجز بواسطةرسالة إلكترونية ،أوبريد

خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ساٍم ﰲالفندقة  +أربع )(٤
سنوات خبرة ﰲ
الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة +ست ) (6سنوات خبرة
ﰲ الفندقة.

أو فاكس خﻼل  2٤سا

أو فاكس خﻼل  2٤سا.

 حاضرا ﰲ اﻻستقبال2٤سا 2٤ /سا.

 حاضرا ﰲ اﻻستقبال2٤سا 2٤ /سا.
 التكفل بنقل اﻷمتعةبطلب من الزبون
 مرافقة الزبون إﱃ مكانإقامته.
 تقدﱘ مشروبات الترحيب عند وصولالزبون.

 التكفل بنقل اﻷمتعةبطلب من الزبون.
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 -3اﳌعايير اﳋاصة لصنيف اﳌركبات السياحية أو قرى العطل :
الرتبة

نجمتان )(2

نجمة واحدة )(١

ثﻼث ) (3نجوم

اﳌواضيع
 .١اﻻستقبال :

 وجود مكتب اﻻستقبال. بهو ﲟساحة ﻻ تقل عن  2٠م.2 وجود فضاء لﻼستقبال/صالون ﰲ حالة جيدة من
الصيانة.

 وجود خدمة اﻻستقبال مع  :اﻻستقبال،اﳊاجب  /اﳌعلومات والصندوق.
 بهو ﲟساحة ﻻ تقل عن  ٣٠م.2 وجود فضاء لﻼستقبال /صالون ﰲحالة جيدة من الصيانة.

 وجود خدمة اﻻستقبال مع :اﻻستقبال ،اﳊاجب  /اﳌعلومات
والصندوق.
 بهو ﲟساحة ﻻ تقل عن  ٥٠م.2 وجود فضاء لﻼستقبال /صالونﰲ حالة جيدة من الصيانة.

 .2صالونات

 -رفاهية جيدة.

 -رفاهية جيدة.

 -رفاهية عالية.

لﻼسترخاء :

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن مرتبة

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن مرتبة

مرتبة ومريحة.

 .3فطور الصباح  - :فطور الصباح ﰲ القاعة.

ومريحة.

وبرفاهية عالية.

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -أثاث ذو نوعية جيدة.

 -أثاث ذو نوعية جيدة.

 -أثاث ذو نوعية عالية.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -مطعم مصنف ﰲ “  ١نجمة”.

 -مطعم مصنف ﰲ “  2نجمتان”.

 -مطعم مصنف ﰲ “  ٣نجوم”.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 .٥القاعات التي

 -ذات رفاهية جيدة.

 -ذات رفاهية جيدة.

 -ذات رفاهية عالية.

ُتقّدم فيها

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 فـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـور الصبـ ـ ـاح مـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـوع أوبوفيـ ـ ـه.

 .٤اﻹطعام :

اﳌشروبات :

 .6اﻷروقة

 -العرض  ١,٤ :متر.

 -العرض  ١,٤ :متر.

 -العرض  ١,٥ :متر.

والسﻼلم

 -مضاءة باستمرار.

 -مضاءة باستمرار.

 -مضاءة باستمرار.

واﳌمرات )*( :

 -مغطاة بسجاد أو بساط غير

مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل

 -مغطاة بسجاد أو بساط غير

قابل لﻼشتعال أو مادة عازلة
للصوت.

لﻼشتعال أو مادة عازلة للصوت.

قابل لﻼشتعال أو مادة عازلة
للصوت.
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 -7وحدة اﻹيواء :
١٠

 .١-7اﳌساحة القابلة
للسكن لغرفة النوم
لشخصﲔ ) (2ﰲ
وحدات اﻹيواء
)باستثناء اﳊّمام
واﳌخارج والشرفات
وزاوية للطبخ( )*( :

م2

١١

م2

 .2-7مساحة كل غرفة
إضافية ،ﰲ الشقق
)باستثناء اﳊّمام
واﳌخارج والشرفات(
)*( :

8

م2

٩

م2

 ٣-7مساحة اﳊّمام )*( :

٣

م2

٣

م2

 .٤-7اﳌطبخ ﰲ الشقق :

 .6-7التجهيزات
واﻷثاث ﰲ وحدات
اﻹيواء :

 .7-7الهاتف واﻻتصال
ﰲ وحدة اﻹيواء :

 ١٣م

١٠

٤

م2

م2

مطبخ أو زاوية للطبخ مزّود بـ :
 مغسل به حنفية للماء البارد والساخن. خزائن للترتيب.ف.
 -طاولة مع كراسي بعدد كا ٍ

مطبخ أو زاوية للطبخ مزّود بـ :
 مغسل به حنفية للماء البارد والساخن. خزائن للترتيب. طاولة مع كراسي بعدد كاف. أواني اﻷكل بكمية كافية. أواني اﳌطبخ بكمية كافية. ثﻼجة. مواقد أو كتلة طهي. صندوق النفايات مغلق وﰲ حالة جيدة. تهوية وتوزيع الهواء فعاﻻن. -شفاط اﳌطبخ.

مطبخ أو زاوية للطبخ مزّود بـ :
 مغسل به حنفية للماء البارد والساخن. خزائن للترتيب. طاولة مع كراسي بعدد كاف. أواني اﻷكل بكمية كافية. أواني اﳌطبخ بكمية كافية. ثﻼجة. مواقد أو كتلة طهي. صندوق النفايات مغلق وﰲ حالة جيـدة. تهوية وتوزيع الهواء فعاﻻن. -شفاط اﳌطبخ.

 سريران فرديان ) ٩٠سم  ١٩٠ xسم(أو سرير كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.

 سريران فرديان ) ٩٠سم ١٩٠xسم( أو سريركبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.
 الفراش ومناشف اﳊّمام نظيفة وﰲ حالةجيدة.

 سريران فرديان ) ٩٠سم ١٩٠ xسم( أوسرير كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.
 الفراش ومناشف اﳊّمام نظيفةوذات نوعية جيدة.

 -كرسي لكل نزيل.

 كرسي لكل نزيل. -تلفاز )عند الطلب(.

 أريكة لكل نزيل. تلفاز. ثﻼجة. طاولة /مكتب بكرسي. -منضدة الزينة ﰲ غرفة النوم.

 هاتف. -توفير خدمة اﻹنترنيت.

 هاتف. -توفير خدمة اﻹنترنيت.

 هاتف مع خط خارجي. -توفير خدمة اﻹنترنيت.

 أواني اﻷكل بكمية كافية. أواني اﳌطبخ بكمية كافية. ثﻼجة. مواقد أو كتلة طهي. صندوق النفايات مغلق وﰲ حالة جيدة. تهوية وتوزيع الهواء فعاﻻن. -شفاط اﳌطبخ.

 .٥-7الفراش
ومناشف اﳊّمام ﰲ
وحدات اﻹيواء :

2

 الفراش ومناشف اﳊّمام نظيفةوﰲ حالة جيدة.

 .8-7ﲡهيزات أمن
الزبائن :

–

–

 التكييف /التهوية. -خدمة اﻹيقاظ.

 .٩-7ﲡهيزات رفاهية
الزبائن :

 التكييف /التهوية. -خدمة اﻹيقاظ.

 .١٠-7ﲡهيزات

 -مرحاض.

 -مرحاض.

اﳊّمام :

 -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.

 -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.

 -مفتاح مغناطيسي.

 التكييف /التهوية. خدمة اﻹيقاظ. وضـ ـ ـع ﲢـ ـ ـ ـت التصـ ـ ـرف مـ ـ ـواد الترحـ ـ ـاب)ص ـاب ـ ـ ـ ـون ،غاس ـ ـ ـ ـول ،بلسـ ـ ـ ـم ،قبع ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اﻻستحمـ ـام.(...

 مرحاض. -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.
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 .٨خدمات

 -مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣

 -مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣

 -مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣

وﲡهيزات خاصة :

 -موقف للسيارات ،مع أماكن توّقف

 -موقف للسيارات ،مع أماكن توّقف كافية.

 -مصعد حمولة أو مصعد للمصلحة

كافية.
 سير اﳌركبات ﳑنوع داخل مناطقاﻹقامة.

 -سير اﳌركبات ﳑنوع داخل مناطق اﻹقامة.

مستقل عن مصعد الزبائن )ابتداء من

 -خدمة الغسيل وكي ثياب الزبون.

الطابق الثالث(.

 -قاعة اﳌؤﲤرات  /العروض  /الوﻻئم.

 -خدمة الغسيل وكي ثياب الزبون.

 -فضاء للياقة البدنية.

 -قاعة اﳌؤﲤرات  /العروض  /الوﻻئم.

 -محﻼت لبيع اﳌنتوجات الضرورية.

 -فضاء للياقة البدنية.

-خدمة الرعاية الطبية للزبون

 -م ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼت لـ ـ ـبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع اﳌنتـ ـ ـوجـ ـ ـ ـ ـ ـات

 موقف للسيارات ،مع أماكن توّقفكافية.
 سير اﳌركبات ﳑنوع داخل مناطقاﻹقامة.
 -خدمة الغسيل وكي ثياب الزبون.

الضروريـ ـ ـ ـ ـ ـة.

 -قاعة اﳌؤﲤرات  /العروض  /الوﻻئم.

 -خدمة الرعاية الطبية للزبون.

 فضاء للياقة البدنية. محﻼت لبيع اﳌنتوجات الضرورية. تصفيف الشعر  /التجميل.-خدمة الرعاية الطبية للزبون.

 .٩مساحات خضراء :

 .١0ﲡهيزات
رياضية وترفيهية :

 -مساحات معتنى بها.

 -مساحات معتنى بها.

 -مساحات معتنى بها.

 -مقاعد أو كراسي لﻼسترخاء.

 -مقاعد أو كراسي لﻼسترخاء.

 -مقاعد أو كراسي لﻼسترخاء.

 -فضاءات للعب لﻸطفال.

 -فضاءات للعب لﻸطفال.

 -فضاءات للعب لﻸطفال.

 -مختلف التجهيزات اﳉماعية

 -مختلف التجهيزات اﳉماعية للرياضة

 -مختلف التجهيزات اﳉماعية

للرياضة والترفيه.

والترفيه.

للرياضة والترفيه.

 -قاعات اللعب.

 -قاعات اللعب.

 -قاعات اللعب.

 -أعمال تنشيطية للكبار.

 -أعمال تنشيطية للكبار.

 -أعمال تنشيطية للكبار.

 -أعمال تنشيطية لﻸطفال ورعايتهم.

 -أعمال تنشيطية لﻸطفال ورعايتهم.

 -أعمال تنشيطية لﻸطفال ورعايتهم.

ير
 .١١اﳌدير )مس ّ

 -ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة،

 -ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة،

 -ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة +

اﳌؤسسة الفندقية

 -أو تقني ساٍم ﰲ الفندقة  +سنة )(١

 -أو تقني سام ﰲ الفندقة  +سنتﲔ ) (2خبرة

معتمد( )**(

خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +ثﻼث )(٣سنوات خبرة ﰲ الفندقة.

ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +أربع ) (٤سنواتخبرة ﰲ الفندقة.

سنة ) (١خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني سام ﰲ الفندقة  +ثﻼث )(٣سنوات خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +خمس )(٥سنوات خبرة ﰲ لفندقة.

 .١2التكفل

 -إمكانية اﳊجز.

 -إمكانية اﳊجز.

باﳊجوزات :

 -تأكيد اﳊجز بواسطة رسالة

 -تأكيد اﳊجز بواسطة رسالة إلكترونية،

إلكترونية ،بريد أو فاكس خﻼل 2٤

بريد أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.

ساعة.

 إمكانية اﳊجز 2٤سا2٤/سا ،سواءكانت رقمية أو شفوية.
 تأكيد اﳊجز بواسطة رسالةإلكترونية ،بريد أو فاكس خﻼل 2٤
ساعة.

 .١3استقب ـ ـال

 -التواجد ﰲ اﻻستقبال ثماني )(8

الزب ـون :

ساعات ﰲ اليوم عﲆ اﻷقل +حارس ليﲇ.
 -مرافقة الزبون إﱃ مكان إقامته.

 التواجد ﰲ اﻻستقبال ثماني ) (8ساعات ﰲاليوم عﲆ اﻷقل +حارس ليﲇ.
 -مرافقة الزبون إﱃ مكان إقامته.

 التواجد ﰲ اﻻستقبال 2٤سا2٤ /سا. -مرافقة الزبون إﱃ مكان إقامته.
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 -٤اﳌعايير اﳋاصة لتصنيف شقق الفنادق أو اﻻقامات الفندقية:
الرتبة

نجمتان )(2

نجمة واحدة )(١

ثﻼث ) (3نجوم

اﳌواضيع
 .١اﻻستقبال :

 وجود مكتب اﻻستقبال. به ـ ـ ـو ﲟساح ـ ـ ـة ﻻ تقـ ـ ـل عـ ـ ـن 2٠م.2
 وجـ ـ ـود فضـ ـاء لﻼستقب ـ ـال/صالـ ـون ﰲ حالـ ـة جيـدة من
الصيانـ ـة.

 -وجود خدمة اﻻستقبال مع :

 -وجود خدمة اﻻستقبال مع :

اﻻستقبال ،اﳊاجب  /اﳌعلومات

اﻻستقبال ،اﳊاجب /

والصندوق.

اﳌعلومات والصندوق.

 -بهو ﲟساحة ﻻ تقل عن  ٣٠م.2

 -بهو ﲟساحة ﻻ تقل عن  ٥٠م.2

 -وجود فضاء لﻼستقبال /صالون ﰲ

 -وجود فضاء لﻼستقبال/

حالة جيدة من الصيانة.

صالون ﰲ حالة جيدة من
الصيانة.

 .2صالونات

 -رفاهية جيدة.

 -رفاهية جيدة.

 -رفاهية جيدة.

اﻻسترخاء :

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن مرتبة

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن

مرتبة ومريحة.

 .3فطور الصباح  - :فطور الصباح ﰲ القاعة.

ومريحة.

مرتبة وبرفاهية كبيرة.

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -أثاث ذو نوعية جيدة.

 -أثاث ذو نوعية جيدة.

 -أثاث ذو نوعية كبيرة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -مطعم مصنف ﰲ “  ١نجمة”.

 -مطعم مصنف ﰲ “  2نجمتان”.

 -مطعم مصنف ﰲ “  ٣نجوم”.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 .٥القاعات التي

 -أثاث ذو رفاهية جيدة.

 -أثاث ذو رفاهية جيدة.

 -أثاث ذو رفاهية عالية.

ُتقّدم فيها

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 فط ـ ـ ـ ـ ـور الصبـ ـ ـاح متنـ ـ ـ ـ ـوع أوبوفيـ ـ ـه.

 .٤اﻹطعام :

اﳌشروبات :

 .6اﻷروقة

 -العرض  ١,٤ :متر.

 -العرض  ١,٤ :متر.

 -العرض  ١,٥ :متر.

والسﻼلم

 -مضاءة باستمرار.

 -مضاءة باستمرار.

 -مضاءة باستمرار.

واﳌمرات )*( :

 -مغطاة بسجاد أو بساط

مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل

 -مغطاة بسجاد أو بساط غير

لﻼشتعال أو مادة عازلة للصوت.

قابل لﻼشتعال أو مادة عازلة

غير قابل لﻼشتعال أو مادة
عازلة للصوت.

للصوت.
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 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
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 -7الشقة :
 .١-7اﳌساحة القابلة
للسكن لغرفة النوم
لشخصﲔ ) (2ﰲ
وحدات اﻹيواء
)باستثناء اﳊّمام
واﳌخارج والشرفات
وزاوية للطبخ( )*( :

١٠

م2

2

 ١١م

 .2-7مساحة كل غرفة
إضافية) ،باستثناء
اﳊمام واﳌخارج
والشرفات( )*( :

8

م2

٩

م2

 ٣-7مساحة اﳊّمام )*( :

٣

م2

٣

م2

 .٤-7اﳌطبخ :

 .6-7التجهيزات

 .8-7ﲡهيزات أمن
الزبائن :
 .٩-7ﲡهيزات رفاهية
الزبائن :

١٠

٤

م2

م2

مطبخ أو زاوية للطبخ مزّود بـ :
 مغسل به حنفية للماء البارد والساخن. خزائن للترتيب.ف.
 طاولة مع كراسي بعدد كا ٍ أواني اﻷكل بكمية كافية. أواني اﳌطبخ بكمية كافية. ثﻼجة. مواقد أو كتلة طهي. -صندوق النفايات مغلق وﰲ حالة جيدة.

مطبخ أو زاوية للطبخ مزّود بـ :
 مغسل به حنفية للماء البارد والساخن. خزائن للترتيب.ف.
 طاولة مع كراسي بعدد كا ٍ أواني اﻷكل بكمية كافية. أواني اﳌطبخ بكمية كافية. ثﻼجة. مواقد أو كتلة طهي. صندوق النفايات مغلق وﰲ حالة جيدة. تهوية وتوزيع الهواء فعاﻻن. -شفاط اﳌطبخ.

 سريران فرديان ) ٩٠سم ١٩٠ xسم( أوسرير كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.

 سريران فرديان ) ٩٠سم ١٩٠ xسم( أوسرير كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.
 الـ ـفـ ـراش ومـ ـنـ ـاشف اﳊّمـ ـام ن ـظ ـي ـف ـة وﰲحالة جيدة.

 سريران فرديان ) ٩٠سم ١٩٠ xسم( أوسرير كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.
 الفراش ومناشف اﳊّمام نظيفةوذات نوعية جيدة.

 -كرسي لكل نزيل.

 كرسي لكل نزيل. -تلفاز )عند الطلب(.

 أريكة لكل نزيل. تلفاز. ثﻼجة. طاولة /مكتب بكرسي. -منضدة الزينة ﰲ غرفة النوم.

 هاتف. -توفير خدمة اﻹنترنت.

 هاتف. -توفير خدمة اﻹنترنت.

 هاتف مع خط خارجي. -توفير خدمة اﻹنترنت.

 الفراش ومناشف اﳊّمام نظيفة وﰲحالة جيدة.

واﻷثاث ﰲ وحدات
اﻹيواء :

 .7-7الهاتف واﻻتصال
ﰲ الشقة :

 ١٣م

مطبخ أو زاوية للطبخ مزّود بـ :
 مغسل به حنفية للماء الباردوالساخن.
 خزائن للترتيب.ف.
 طاولة مع كراسي بعدد كا ٍ أواني اﻷكل بكمية كافية. أواني اﳌطبخ بكمية كافية. ثﻼجة. مواقد أو كتلة طهي. صنـ ـ ـدوق النفايـ ـ ـات مغلـ ـ ـ ـق وﰲ حالـ ـ ـ ـةجيـ ـ ـ ـدة.
 تهوية وتوزيع الهواء فعاﻻن. -شفاط اﳌطبخ.

 تهوية وتوزيع الهواء فعاﻻن. -شفاط اﳌطبخ.

 .٥-7الفراش
ومناشف اﳊّمام ﰲ
وحدات اﻹيواء :

2

–

–

 التكييف /التهوية. -خدمة اﻹيقاظ.

 التكييف /التهوية. -خدمة اﻹيقاظ.

 مرحاض. -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.

 مرحاض. -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.

 -مفتاح مغناطيسي.

 التكييف /التهوية. خدمة اﻹيقاظ. -وضع ﲢـت التصـرف مواد الترحاب )صـابـون،

غاسـول ،بلسـم ،قبعـة اﻻستحمام.(...
 .١٠-7ﲡهيزات
اﳊمام :

 مرحاض. -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.
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 .٨خدمات
وﲡهيزات خاصة :

 مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣ موقف للسيارات ،مع أماكن توّقفكافية.
 -خدمة الرعاية الطبية للزبون.

 موقف للسيارات ،مع أماكن توّقفكافية.
 -خدمة الرعاية الطبية للزبون.

ير
 .٩اﳌدير )مس ّ
اﳌؤسسة الفندقية
معتمد( )**( :

 ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة، أو تقني ساٍم ﰲ الفندقة  +سنة )(١خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +ثﻼث )(٣سنوات خبرة ﰲ الفندقة.

 ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة، أو تقني سام ﰲ الفندقة  +سنتﲔ )(2خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +أربع ) (٤سنواتخبرة ﰲ الفندقة.

 ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة +سنة ) (١خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ساٍم ﰲ الفندقة  +ثﻼث )(٣سنوات خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +خمس )(٥سنوات خبرة ﰲ الفندقة.

 .١0التكفل
باﳊجوزات :

 إمكانية اﳊجز. تأكيد اﳊجز بواسطة رسالةإلكترونية ،بريد أو فاكس خﻼل 2٤
ساعة.

 إمكانية اﳊجز. تأكيد اﳊجز بواسطة رسالة إلكترونية،بريد أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.

 إمكانية اﳊجز 2٤سا2٤/سا ،سواءكانت رقمية أو شفوية.
 تأكيد اﳊجز بواسطة رسالةإلكترونية ،بريد أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.

 .١١استقبال الزبون :

 التواجد ﰲ اﻻستقبال ثماني ) (8ساعاتﰲ اليوم ،عﲆ اﻷقل +حارس ليﲇ.

 التواجد ﰲ اﻻستقبال ثماني ) (8ساعاتﰲ اليوم عﲆ اﻷقل +حارس ليﲇ.

 -التواجد ﰲ اﻻستقبال 2٤سا2٤ /سا.

 -مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣

 مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣ مصعد حمولة أو مصعد للمصلحةمستقل عن مصعد الزبائن )ابتداء من
الطابق الثالث(.
 موقف للسيارات ،مع أماكن توّقفكافية.
 خدمة الغسيل وكي ثياب الزبون. محﻼت لبيع اﳌنتوجات الضرورية. -خدمة الرعاية الطبية للزبون.

 -٥اﳌعايير اﳋاصة لتصنيف اﳌوتيﻼت أو نزل الطريق :
الرتبة

نجمتان )(2

نجمة واحدة )(١

ثﻼث ) (3نجوم

اﳌواضيع
 .١اﻻستقبال :

 وجود مكتب اﻻستقبال. به ـ ـ ـو ﲟساح ـ ـ ـة ﻻ تقـ ـ ـل عـ ـ ـن 2٠م.2
 وجـ ـ ـود فضـ ـاء لﻼستقب ـ ـال/صالـ ـون ﰲ حالـ ـة جيـدة من
الصيانـ ـة.

 -وجود خدمة اﻻستقبال مع :

 -وجود خدمة اﻻستقبال مع :

اﻻستقبال ،اﳊاجب  /اﳌعلومات

اﻻستقبال ،اﳊاجب /

والصندوق.

اﳌعلومات والصندوق.

 -بهو ﲟساحة ﻻ تقل عن  ٣٠م.2

 -بهو ﲟساحة ﻻ تقل عن  ٥٠م.2

 -وجود فضاء لﻼستقبال /صالون ﰲ

 -وج ـ ـ ـ ـ ـود فض ـ ـ ـ ـ ـاء لﻼستقبـ ـ ـ ـ ـال/

حالة جيدة من الصيانة.

صال ـ ـ ـون ﰲ حال ـ ـ ـ ـة جيـ ـ ـدة م ـ ـ ـن
الصيانـ ـ ـة.

 .2صالونات
لﻼسترخاء :

 .3فطور الصباح :

 -رفاهية جيدة.

 -رفاهية جيدة.

 -رفاهية كبيرة.

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن مرتبة

 -تزيﲔ منسجم واﻷماكن

مرتبة ومريحة.

ومريحة.

مرتبة وبرفاهية كبيرة.

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -فطور الصباح ﰲ القاعة.

 -أثاث ذو نوعية جيدة.

 -أثاث ذو نوعية جيدة.

 -أثاث ذو نوعية كبيرة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة. فط ـ ـ ـ ـ ـور الصبـ ـ ـاح متنـ ـ ـ ـ ـوع أوبوفيـ ـ ـه.
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 .٤اﻹطعام :

 مطعم مصنف ﰲ “  ١نجمة”. -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 مطعم مصنف ﰲ “  2نجمتان”. -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 مطعم مصنف ﰲ “  ٣نجوم”. -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 .٥القاعات التي

 أثاث ذو رفاهية جيدة. -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 أثاث ذو رفاهية جيدة. -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 أثاث ذو رفاهية كبيرة. -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

ُتقّدم فيها
اﳌشروبات :
 .6اﻷروقة
والسﻼلم
واﳌمرات )*( :

 العرض  ١,٤ :متر. مضاءة باستمرار. مغطاة بسجاد أو بساط غيرقابل لﻼشتعال أو مادة عازلة
للصوت.

 العرض  ١,٥ :متر. العرض  ١,٤ :متر. مضاءة باستمرار. مضاءة باستمرار.مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل  -مغطاة بسجاد أو بساط غير
قابل لﻼشتعال أو مادة عازلة
لﻼشتعال أو مادة عازلة
للصوت.
للصوت.

 .7الغرفة :
١٠

 .١-7مساحة الغرفة

متر2

١١

متر2

١٣

متر2

لشخصﲔ )(2
)باستثناء اﳊمام
واﳌخارج والشرفات(
)*(:
٣

 .2-7مساحة اﳊمام )*( :
 .٣-7الفراش
ومناشف اﳊمام :

متر2

 سريران فرديان ) ٩٠سم  ١٩٠ xسم( أوسرير كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.
 الفراش ومناشف اﳊمام نظيفة وﰲحالة جيدة.

 .٤-7التجهيزات

٣

متر2

 سريران فرديان ) ٩٠سم  ١٩٠ xسم( أوسرير كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.
 الفراش ومناشف اﳊمام نظيفة وﰲحالة جيدة.

 -كرسي لكل نزيل.

واﻷثاث :

٤

متر2

 سريران فرديان ) ٩٠سم  ١٩٠ xسم(أو سرير كبير ) ١٤٠سم  ١٩٠ xسم(.
 الفراش ومناشف اﳊمام نظيفةوذات نوعية جيدة.

 -كرسي لكل نزيل.

 -أريكة لكل نزيل.

 -تلفاز )عند الطلب(.

 تلفاز. ثﻼجة. طاولة /مكتب بكرسي. -منضدة الزينة ﰲ غرفة النوم.

 .٥-7الهاتف واﻻتصال

 -هاتف.

 -هاتف.

 -هاتف مع خط خارجي.

ﰲ الغرفة :

 -توفير خدمة اﻷنترنيت

 -توفير خدمة اﻷنترنيت.

 -توفير خدمة اﻷنترنيت.

–

 .6-7ﲡهيزات أمن

–

 -مفتاح مغناطيسي.

الزبائن :
 .7-7ﲡهيزات رفاهية

 -التكييف /التهوية.

 -التكييف /التهوية.

 -التكييف /التهوية.

الزبائن :

 -خدمة اﻹيقاظ.

 -خدمة اﻹيقاظ.

 خدمة اﻹيقاظ. وضع ﲢت التصرف مواد الترحاب)صابون ،غاسول ،بلسم ،قبعة
اﻻستحمام.(...

 .8-7ﲡهيزات اﳊمام:

 -مرحاض.

 -مرحاض.

 -مرحاض.

 -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.

 -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.

 -مقبس ماكينة حﻼقة كهربائية.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م
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 .٨اﳋدمات
والتجهيزات
اﳋاصة :

 مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣ موقف للسيارات ،مع أماكن توّقفكافية.
 موقف للحافﻼت. -محﻼت لبيع اﳌنتوجات الضرورية.

 -محﻼت لبيع اﳌنتوجات الضرورية.

 .٩اﳌساحات
اﳋضراء :

 مساحات معتنى بها. مقاعد أو كراسي لﻼسترخاء. -فضاءات للعب لﻸطفال.

 مساحات معتنى بها. مقاعد أو كراسي لﻼسترخاء. -فضاءات للعب لﻸطفال.

ير
 .١0اﳌدير )مس ّ
اﳌؤسسة الفندقية
معتمد( )**( :

 ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة، أو تقني ساٍم ﰲ الفندقة  +سنة )(١خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +ثﻼث )(٣سنوات خبرة ﰲ الفندقة.

 ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة، أو تقني ساٍم ﰲ الفندقة  +سنتﲔ )(2خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +أربع ) (٤سنواتخبرة ﰲ الفندقة.

 ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة +سنة ) (١خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني سامٍ ﰲ الفندقة  +ثﻼث )(٣سنوات خبرة ﰲ الفندقة،
 أو تقني ﰲ الفندقة  +خمس )(٥سنوات خبرة ﰲ الفندقة.

 .١١التكفل
باﳊجوزات :

 إمكانية اﳊجز. تأكيد اﳊجز بواسطة رسالةإلكترونية ،بريد أو فاكس خﻼل 2٤
ساعة.

 إمكانية اﳊجز. تأكيد اﳊجز بواسطة رسالة إلكترونية،بريد أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.

 إمكانية اﳊجز 2٤سا2٤/سا ،سواءكانت رقمية أو شفوية.
 تأكيد اﳊجز بواسطة رسالةإلكترونية ،بريد أو فاكس خﻼل 2٤
ساعة.

 .١2استقبال الزبون :

 -التواجد ﰲ اﻻستقبال 2٤سا 2٤ /سا.

 -التواجد ﰲ اﻻستقبال 2٤سا2٤ /سا.

 -التواجد ﰲ اﻻستقبال 2٤سا2٤ /سا.

 مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣ موقف للسيارات ،مع أماكن توّقفكافية.
 -موقف للحافﻼت.
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 مصعد ابتداء من الطابق الثالث ).(٣ مصعد حمولة أو مصعد للمصلحةمستقل عن مصعد الزبائن )ابتداء من
الطابق الثالث(.
 موقف للسيارات ،مع أماكن توّقفكافية.
 موقف للحافﻼت. محﻼت لبيع اﳌنتوجات الضرورية. مساحات معتنى بها. مقاعد أو كراسي لﻼسترخاء. -فضاءات للعب لﻸطفال.

يمات السياحية :
 -6اﳌعايير اﳋاصة لتصنيف اﳌخ ّ
الرتبة

نجمة واحدة )(١

ثﻼث ) (3نجوم

نجمتان )(2

اﳌواضيع
 .١الشروط العامة :
 .١-١الكثافة ﰲ

 -اﳌخيم مسّيج ومحروس بصفة دائمة.

 -اﳌخيم مسّيج و محروس بصفة دائمة.

الهكتار :

 ١٠٠ -مكان للتخييم كحد أقصى ﰲ

 ١٠٠ -مكان للتخييم كحد أقصى ﰲ

الهكتار.

الهكتار.

 اﳌخيم مسّيج و محروس بصفةدائمة.
 8٠ -مكانا للتخييم كحد أقصى ﰲ

 -أماكن التخييم محددة ومرّقمة.

 -أماكن التخييم محددة ومرّقمة.

 .2-١اﳌدخل ،موقف

من.
 -مدخل اﳌركبات مؤ ّ

من.
 -مدخل اﳌركبات مؤ ّ

من.
 -مدخل اﳌركبات مؤ ّ

السيارات وشبكة

 -موقف السيارات عند اﳌدخل بعدد

 موقف السيارات عند اﳌدخل بعدد كا ٍف

 -موقف السيارات عند اﳌدخل بعدد

الهكتار.
 -أماكن التخييم محددة ومرّقمة.

الطرقات :

ف من أماكن التوقف.
كا ٍ

من أماكن التوقف.

ف من أماكن التوقف.
كا ٍ

 -الطرق الداخلية منجزة عﲆ أرض ثابتة.

 -الطرق الداخلية منجزة عﲆ أرض ثابتة.

 -الطرق الداخلية منجزة عﲆ أرض ثابتة.

 .٣-١التزويد باﳌاء

 -ماء صالح للشرب بصفة دائمة.

 -ماء صالح للشرب بصفة دائمة.

 -ماء صالح للشرب بصفة دائمة.

الصالح للشرب :

ف.
 -حنفيات اﳌياه بعدد كا ٍ

ف.
 -حنفيات اﳌياه بعدد كا ٍ

ف.
 -حنفيات اﳌياه بعدد كا ٍ

 .٤-١الصرف الصحي :

 -الربـ ـ ـ ـط بالشبك ـ ـ ـة العموميـ ـ ـة للصـ ـ ـرف

 -ال ـرب ـ ـ ـ ـط ب ـالشب ـك ـ ـ ـة ال ـع ـم ـوم ـيـ ـ ـة لـلصـ ـ ـرف

 -الربـ ـ ـط بالشبكـ ـ ـة العموميـ ـ ـة للص ـ ـرف

الصح ـ ـ ـي أو إنشـ ـ ـ ـ ـ ـاء وسائـ ـ ـ ـل خاصـ ـ ـ ـة

الصحـ ـ ـ ـ ـي أو إنشـ ـ ـ ـ ـ ـاء وسائـ ـ ـ ـ ـل خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصـ ـ ـ ـة

الصح ـ ـ ـ ـ ـي أو إنشـ ـ ـ ـ ـاء وسائـ ـ ـ ـل خاصـ ـ ـ ـ ـة

للتصريف مطابقة لقواعد الصحة.

للتصريف مطابقة لقواعد الصحة.

للتصريف مطابقة لقواعد الصحة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 33
اﳉريدة الرسم ّ
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 .٥-١القمامة اﳌنزلية :

 نظام جمع القمامة اﳌنزلية أوصناديق القمامة موزعة ﰲ نقاط
مختلفة من اﳌخيم.
 التطهير اﳌنتظم لصناديق تخزينالقمامة اﳌنزلية.
 -جمع يومي للقمامة.

اﳌخيم.
 التطهير اﳌنتظم لصناديق تخزينالقمامة اﳌنزلية.
 -جمع يومي للقمامة.

 .6-١اﻹنارة :

 اﻹنارة الليلية ﳉميع الفضاءاتاﳌشتركة والطرق الداخلية واﻷماكن
واﳌمّرات اﳌخصصة للمركبات.

 اﻹنارة الليلية ﳉميع الفضاءاتاﳌشتركة والطرق الداخلية واﻷماكن
واﳌمّرات اﳌخصصة للمركبات.

 اﻹنارة الليلية ﳉميع الفضاءاتاﳌشتركة والطرق الداخلية واﻷماكن
واﳌمّرات اﳌخصصة للمركبات.

 .7-١اﳌساحات
اﳋضراء :

 معتنى بها. -مقاعد لﻼسترخاء.

 معتنى بها. -مقاعد لﻼسترخاء.

 معتنى بها. -مقاعد لﻼسترخاء.

 .8-١ﲡهيزات
مكافحة اﳊرائق :

 ﲡهيزات ﰲ حالة جيدة لﻼستعمال. -لصق إعﻼنات تعليمات النجدة.

 ﲡهيزات ﰲ حالة جيدة لﻼستعمال. -لصق إعﻼنات تعليمات النجدة.

 ﲡهيزات ﰲ حالة جيدة لﻼستعمال. -لصق إعﻼنات تعليمات النجدة.

 .٩-١خدمة طبية :

 حقيبة اﻹسعافات اﻷولية. -ترتيب لﻺجﻼء اﻻستعجاﱄ للمصابﲔ.

 حقيبة اﻹسعافات اﻷولية. -ترتيب لﻺجﻼء اﻻستعجاﱄ للمصابﲔ.

 حقيبة اﻹسعافات اﻷولية. -ترتيب لﻺجﻼء اﻻستعجاﱄ للمصابﲔ.

 نظام جمع القمامة اﳌنزلية أو صناديقالقمامة موزعة ﰲ نقاط مختلفة من

 نظام جمع القمامة اﳌنزلية أوصناديق القمامة موزعة ﰲ نقاط
مختلفة من اﳌخيم.
 التطهير اﳌنتظم لصناديق تخزينالقمامة اﳌنزلية.
 -جمع يومي للقمامة.

 .2اﳌرافق اﳌشتركة :
 .١-2اﳌدخل :

 .2-2اﻻستقبال :

 -مشار إليه ،مضاء ﰲ الليل ومحروس

 -مشار إليه ،مضاء ﰲ الليل ومحروس

 -مشار إليه ،مضاء ﰲ الليل ومحروس

بصفة دائمة.

بصفة دائمة.

بصفة دائمة.

 -مكتب اﻻستقبال.

 -مكتب اﻻستقبال.

 -مكتب اﻻستقبال.

 -خزينة حديدية ﳊفظ اﻷشياء الثمينة

 -خزينة حديدية ﳊفظ اﻷشياء الثمينة

 خزينة حديدية ﳊفظ اﻷشياء الثمينةاﳋاصة بالزبائن.

اﳋاصة بالزبائن.

اﳋاصة بالزبائن.

 -محﻼت ﲡارية لبيع اﳌنتوجات الضرورية.

 -محﻼت ﲡارية لبيع اﳌنتوجات الضرورية - .محﻼت ﲡارية لبيع اﳌنتوجات الضرورية.

 .٣-2قاعة متعددة

 -يمكن استعمالها كمكان للراحة

 -يمكن استعمالها كمكان للراحة واﻻلتقاء

 -يمكن استعمالها كمكان للراحة

اﳋدمات :

واﻻلتقاء والتنشيط.

والتنشيط.

واﻻلتقاء والتنشيط.

 .٤-2اﻹطعام :

 .٥-2مطبخ جماعي :

 -إطعام قريب ) ١كم كحد أقصى( ،خﻼف

 -إطعام قريب ) ١كم كحد أقصى( ،خﻼف

 -مطعم مصنف “ ١نجمة”.

ذلك وجبات سريعة مقترحة.

ذلك وجبات سريعة مقترحة.

 -كافتيريا )مقهى( )عﲆ مستوى القاعة

 -كافتيريا )مقهى( )عﲆ مستوى القاعة

 -كافتيريا )مقهى( )عﲆ مستوى القاعة

اﳌتعددة اﳋدمات(.

اﳌتعددة اﳋدمات(.

اﳌتعددة اﳋدمات(.

 -آﻻت توزيع اﳌشروبات.

 -آﻻت توزيع اﳌشروبات.

 -آﻻت توزيع اﳌشروبات.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -اﻹعﻼم بأوقات اﳋدمة.

 -جناح اﳌطبخ اﳉماعي مع مواقد للطهي

 -جناح اﳌطبخ اﳉماعي مع مواقد للطهي

 -جناح اﳌطبخ اﳉماعي مع مواقد

ف.
بعدد كا ٍ

ف.
بعدد كا ٍ

ف.
للطهي بعدد كا ٍ

 -أرضية جناح اﳌطبخ من بﻼط وجدرانه

 -أرضية جناح اﳌطبخ من بﻼط وجدرانه

 -أرضية جناح اﳌطبخ من بﻼط وجدرانه

مغطاة باﳋزف.

مغطاة باﳋزف.

مغطاة باﳋزف.

 -مغاسل اﻷواني بكميات كافية )مغسل

 -مغاسل اﻷواني بكميات كافية )مغسل

 -مغاسل اﻷواني بكميات كافية )مغسل

واحد لكل  ٤٠شخص كحد أقصى(.

واحد لكل  ٣٠شخص كحد أقصى(.

واحد لكل  2٥شخص كحد أقصى(.

 -اﻷواني واﻷدوات ومعدات التبريد ﲢت

 -اﻷواني واﻷدوات ومعدات التبريد ﲢت

 -اﻷواني واﻷدوات ومعدات التبريد

تصرف الزبائن.

تصرف الزبائن.

ﲢت تصرف الزبائن.

 -مياه جارية ساخنة وباردة.

 -الصيانة الدائمة ﳉناح اﳌطبخ.

 -مياه جارية ساخنة وباردة.

 -الصيانة الدائمة ﳉناح اﳌطبخ.

 -الصيانة الدائمة ﳉناح اﳌطبخ.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م
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 .6-2التجهيزات

 -أجنحة صحية ،مستقلة للرجال عن

 -أجنحة صحية ،مستقلة للرجال عن

 -أجنحة صحية مستقلة للرجال عن

الصحية :

ف تشتمل عﲆ مغاسل
النساء ،بعدد كا ٍ

ف تشتمل عﲆ مغاسل
النساء ،بعدد كا ٍ

ف تشتمل عﲆ مغاسل
النساء ،بعدد كا ٍ

)مغسل واحد لكل  2٠شخص كحد

)مغسل واحد لكل  ١٥شخص كحد أقصى(،

)مغسل واحد لكل  ١٠شخصا كحد

أقصى( ،مراحيض ) ١مرحاض لكل ٣٠

مراحيض ) ١مرحاض لكل  2٥شخص كحد

أقصى(  ،مراحيض ) ١مرحاض لكل 2٠

شخص كحد أقصى( و مرشات )مرش

أقصى( ومرشات )مرش واحد لكل ٤٠

شخصا كحد أقصى( ومرشات )مرش

واحد لكل  ٥٠شخص كحد أقصى(.

شخص كحد أقصى(.

واحد لكل  ٣٠شخص كحد أقصى(.

 -مياه جارية ساخنة وباردة.

 -مياه جارية ساخنة وباردة.

 -مياه جارية ساخنة وباردة.

 -أرضية اﳉناح الصحي من بﻼط

 -أرضية اﳉناح الصحي من بﻼط وجدرانه

 -أرضية اﳉناح الصحي من بﻼط

وجدرانه مغطاة باﳋزف.

مغطاة باﳋزف.

وجدرانه مغطاة باﳋزف.

ف )حوض
 -جناح لغسل اﳌﻼبس بعدد كا ٍ

ف )حوض
 -جناح لغسل اﳌﻼبس بعدد كا ٍ

ف )حوض
 -جناح لغسل اﳌﻼبس بعدد كا ٍ

واحد لكل  ١٠٠شخص كحد أقصى(.

واحد لكل  7٥شخصا كحد أقصى(.

واحد لكل  ٥٠شخصا كحد أقصى(.

 -الصيانة الدائمة للجناح الصحي.

 -الصيانة الدائمة للجناح الصحي.

 -الصيانة الدائمة للجناح الصحي.

 .7-2ﲡهيزات

 -ميادين للعب اﳉماعي.

 -ميادين للعب اﳉماعي.

 -ميادين للعب اﳉماعي.

الترفيه :

 -أماكن اللعب لﻸطفال.

 -أماكن اللعب لﻸطفال.

 -أماكن اللعب لﻸطفال.

 .3وحدة اﻹيواء :
١٠

 .١-٣اﳌساحة لوحدة

م2

١١

م2

١٣

م2

إيواء شخصﲔ ): (2
٤

 .2-٣اﳌساحة لكل

م2

٤,٥

م2

٥

م2

شخص إضاﰲ :
 .٣-٣الفراش ومناشف

 -سرير فردي ) ٩٠سم  ١٩٠ xسم(.

 -سرير فردي ) ٩٠سم  ١٩٠ xسم( .

 -سرير فردي ) ٩٠سم  ١٩٠ xسم(.

اﳊّمام :

 -الفراش ومناشف اﳊّمام نظيفة وﰲ

 -الفراش ومناشف اﳊّمام نظيفة وﰲ

 -الفراش ومناشف اﳊّمام نظيفة وذات

 -كرسي لكل نزيل.

 -كرسي لكل نزيل.

 -طاولة.

 -طاولة.

حالة جيدة.

 .٤-٣التجهيزات واﻷثاث  - :كرسي لكل نزيل.
 طاولة. .٥-٣الهاتف واﻻتصال  - :هاتف.
 اﻹنترنت متاحة ﰲ أماكن التخييم. .6-٣ﲡهيزات رفاهية
الزبائن :
ير
 .٤اﳌدير )مس ّ
اﳌؤسسة الفندقية
معتمد( )**( :

حالة جيدة.

نوعية جيدة.

 -هاتف.

 -هاتف.

 -اﻹنترنت متاحة ﰲ أماكن التخييم.

 -اﻹنترنت متاحة ﰲ أماكن التخييم.

–

–

 -تكييف الهواء.

 -ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة،

 -ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة،

 -ليسانس ﰲ الفندقة أو السياحة +

 -أو تقني ساٍم ﰲ الفندقة  +سنة )(١

 -أو تقني ساٍم ﰲ الفندقة  +سنتﲔ )(2

سنة ) (١خبرة ﰲ الفندقة،

خبرة ﰲ الفندقة،

خبرة ﰲ الفندقة،

 -أو تقني ساٍم ﰲ الفندقة  +ثﻼث )(٣

 -أو تقني ﰲ الفندقة  +ثﻼث ) (٣سنوات

 -أو تقني ﰲ الفندقة  +أربع ) (٤سنوات

سنوات خبرة ﰲ الفندقة،

خبرة ﰲ الفندقة.

خبرة ﰲ الفندقة.

 -أو تقني ﰲ الفندقة  +خمس )(٥

 -إمكانية اﳊجز.

 -إمكانية اﳊجز.

 -إمكانية اﳊجز 2٤سا ،2٤/سواء كانت

 -تأكيد اﳊجز بواسطة رسالة

 -تأكيد اﳊجز بواسطة رسالة إلكترونية،

رقمية أو شفوية.

إلكترونية ،بريد أو فاكس خﻼل 2٤

بريد أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.

 -تأكيد اﳊجز بواسطة رسالة

سنوات خبرة ﰲ الفندقة.
 .٥التكفل باﳊجوزات :

ساعة.
 .6استقبال الزبون :

 -التواجد ﰲ اﻻستقبال 2٤سا2٤ /سا.

إلكترونية ،بريد أو فاكس خﻼل  2٤ساعة.
 -التواجد ﰲ اﻻستقبال 2٤سا2٤ /سا.

 -التواجد ﰲ اﻻستقبال 2٤سا2٤ /سا.

)*(  :بسبب تصميمها اﳌعماري ،يمكن أن تعفى اﳌؤسسات الفندقية التي بنيت قبل صدور هذا اﳌرسوم من تطبيق اﳌعايير اﳌقياسية اﳉديدة.
يرون اﳌعتمدون قبل صدور هذا اﳌرسوم غير خاضعون ﻻعتماد جديد.
)**(  :اﳌس ّ

