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المقدمة

ُي�شكل قط�ع ال�شي�حة يف الأردن جزءًا اأ�ش��شيً� من اقت�ش�د اململكة، ويتمتع هذا القط�ع ب�إمك�ني�ت كبرية للنمو والزده�ر. اإل اأنه ي�شهد تن�ف�شً� ع�مليً�، لي�ص فقط على امل�شتوى الإقليمي بل بني دول الع�مل اأجمع، ومن هن�، ف�إنن� 

ن�شعى اإلى تطوير قط�ع ال�شي�حة الأردنية واملن�ش�آت ال�شي�حية الع�ملة فيه لي�شبح قط�عً� يلبي اأعلى املع�يري الدولية جلذب الزّوار و اإط�لة فرتة اإق�متهم.  

ت�شنيف  ومع�يري  اأ�ش�ص  ج�ءت  ذلك  �شوء  وعلى  ال�شي�ح.  وتوقع�ت  ح�ج�ت  مع  ولتتن��شب  ال�شي�فة  جودة  ل�شم�ن  حتديثه�  بهدف  الفن�دق  ت�شنيف  مع�يري  ملراجعة  عمل  فريق  ت�شكيل  مت  الهدف  هذا  ولتحقيق 

اأف�شل  لتطبيق  الدويل  لالإمن�ء  الأمريكية  الوك�لة  من  املمّول  الأردن  يف  ال�شي�حة  تطوير  م�شروع   مع  ب�لتع�ون  والآث�ر   ال�شي�حة  وزارة  به�  ق�مت  التي  اجلهود  من  كجزء  ال�شي�حية  واملخيم�ت  الفندقية  املن�ش�آت 

يف  الف�شلى  الدولية   املم�ر�ش�ت  تطبيق  على  للحف�ظ  والآث�ر  ال�شي�حة  وزارة  به�  ق�مت  التي  اجلهود  من  كجزء  الوطني  ال�شي�حية  الإق�مة  اأم�كن   نظ�م  للمملكة. ج�ء  ال�شي�حي  القط�ع  يف  الع�ملية  املع�يري 

ويفوقه�.  بل  اليوم  �شي�ح  وتوقع�ت  ح�ج�ت  يلبي  ال�شي�حية  الإق�مة  اأم�كن   لت�شنيف  حديث  نظ�م  ولو�شع  احل�لية  الفن�دق  ت�شنيف  مع�يري  ملراجعة  عمل  فريق  اإن�ش�ء  مت  هذا  ولتحقيق  الأردين.  ال�شي�حة   قط�ع 
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تصنيف األجنحة الفندقية

درجات الت�صنيف

الأجنحة الفندقية

C
3 stars 

equivalent

ج
ما يعادل جنمتني

B
4 stars 

equivalent

ب
ما يعادل 3 جنوم

A
5 stars 

equivalent

أ
ما يعادل 4 جنوم

الأجنحة الفندقية
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من يقوم بتقديم طلب التصنيف:

على جميع اأ�شح�ب املن�ش�آت الفندقية واملخيم�ت ال�شي�حية التقّدم بطلب ت�شنيف اأو اأع�دة الت�شنيف اإلى 

وزارة ال�شي�حة والآث�ر.

متى يتم تقديم طلب التصنيف:

1. خالل اأول �شهرين من ت�ريخ احل�شول على موافقة مزاولة املهنة  من الوزارة.

2. يف ح�ل اإجراء تغيري يف املن�ش�أة مم� يوؤدي اإلى تدين اأو رفع م�شتواه� اأو زي�دة/ نق�ش�ن عدد 

الغرف.

3. يتم جتديد الت�شنيف �شنويً� ودفع ر�شوم الت�شنيف مرة كل �شنة.

4. يتم طلب اإع�دة الت�شنيف مرة كل ثالثة اأعوام.
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إجراءات طلب موافقة مبدئية على إقامة منشاة فندقية 

ت�شمل عب�رة املن�ش�ة الفندقية : الفندق ، املنتجع ال�شي�حي ، فندق بوتيك ، الجنحة الفندقية،ال�شقق 

الفندقية ، املخيم ال�شي�حي اأو اأي جزء منه� واأي من�ش�آت اأخرى يقرر الوزير اإنه� تعترب من املن�ش�آت 

الفندقية.

اخلطوة الأولى 

1- تعبئة منوذج طلب الرتخي�ص.

2- تعبئة منوذج التقييم الذاتي

3- ارف�ق الوث�ئق واملتطلب�ت الت�لية ادن�ه:

- �شند ملكية اأو عقد اإيج�ر م�شدق مع �شند ملكية حديث. 

- مخطط موقع تنظيمي حديث. 

- مخطط اأرا�شي �ش�در عن دائرة الأرا�شي وامل�ش�حة / حديث. 

- تقدمي مخطط�ت معم�رية مبدئية للم�شروع. 

- اذا ك�ن امل�شروع �شمن منطقة البحر امليت فيتطلب اح�ش�ر املوافقة من �شلطة وادي الأردن 

لإق�مة امل�شروع.

- �شجل جت�ري مبني فيه الرقم الوطني للمن�ش�أة ومن غ�ي�ته اإق�مة من�ش�أة فندقية / حديث

مالحظة : لغ�ي�ت احل�شول على العف�ءات اجلمركية وال�شريبية للم�شروع تقدم الطلب�ت من خالل 

موؤ�ش�شة ت�شجيع ال�شتثم�ر/ الن�فذة ال�شتثم�رية.

 اخلطوة الثانية

عر�ص الطلب على املديرية املخت�شة لغ�ي�ت احل�شول على املوافقة املبدئية

 اخلطوة الثالثة

�شدور املوافقة املبدئية امل�شروطة لق�مة امل�شروع ح�شب فئة الت�شنيف املوؤقته واملعلنة وفق� لنموذج التقيم 

الذاتي املعد من ط�لب الرتخي�ص ملدة اأق�ش�ه� �شنت�ن ق�بلة للتمديد ملدة مم�ثلة .

اخلطوة الرابعة

اإبالغ اأ�شح�ب املن�ش�ة الفندقية ب�ملوافقة املبدئية امل�شروطة املمنوحة لهم . 

 اخلطوة اخلام�صة 

بعد تنفيذ امل�صروع وتوفري ال�صروط واملتطلبات اأدناه وتاأثيثه باملوجودات الثابتة يتقدم اأ�صحاب العالقة 

ب��شتدع�ء لهذه الوزارة  ل�شتكم�ل اجراءات الرتخي�ص والت�شنيف.

-  ن�شخة من املخطط�ت املعم�رية ح�شب املنفذ )AS BUILT( م�شدقة ح�شب الأ�شول. 

- اإذن اأ�شغ�ل �ش�در عن اجلهة التنظيمية وفقً� ل�شفة الرتخي�ص املمنوحة ب�ملوافقة املبدئية. 

- موافقة الدف�ع املدين على ت�شغيل املن�ش�ة وا�شتقب�ل النزلء . 

- �شجل جت�ري مبني فيه الرقم الوطني للمن�ش�ة ومن غ�ي�ته اإق�مة من�ش�ة فندقية / حديث

- ا�شم جت�ري اأو عالمة جت�رية وفقً� ل�شفة الرتخي�ص املمنوحة/ حديث

 اخلطوة ال�صاد�صة 

يقوم موظفي املديرية املخت�شة بزي�رة امل�شروع للت�كد من اكتم�ل اعم�ل الت�ثيث والتجهيز لغ�ي�ت ا�شتقب�ل 

النزلء واعداد التقرير الفني الالزم.

 اخلطوة ال�صابعة 

تقوم املديرية املخت�شة ب��شدار موافقة ملزاولة املهنة لغ�ي�ت ا�شتقب�ل النزلء �ش�رية املفعول ملدة اق�ش�ه� 

�شتة �شهور اعتب�را من ت�ريخ �شدوره�.

كم� هو مبني يف ال�شكل رقم )1( يف ال�شفحة الت�لية.
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الشكل رقم )1( - إجراءات طلب موافقة مبدئية على إقامة منشاة فندقية 
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الشكل رقم )2( - إجراءات تصنيف وترخيص المنشاة الفندقية ألول مرة إجراءات تصنيف وترخيص المنشاة الفندقية ألول مرة

اخلطوة الأولى

يتوجب على ط�لب الرتخي�ص خالل اول �شهرين من ت�ريخ بدء العمل بتقدمي طلب ت�شنيف نه�ئي 

للوزارة مرفق� به منوذج التقيم الذاتي النه�ئي اخل��ص ب�مل�شروع.

اخلطوة الثانية 

تقوم جلنة الت�شنيف بدرا�شة وتدقيق منوذج التقيم الذاتي وزي�رة امل�شروع للت�كد من التقيم الوارد 

فيه ، ويف ح�ل تبني عدم تط�بقه للموا�شف�ت املعمول به� مينح ا�شح�به فرتة اأق�ش�ه� ثالثة �شهور 

لت�شويب الو�ش�ع، ام� اذا توافق امل�شروع مع الأ�ش�ص واملع�يري املعمول به� مينح م�شتوى الت�شنيف 

النه�ئية وذلك بعد اح�ش�ر املوافق�ت املذكورة ادن�ه :

- �شه�دة انت�ش�ب وا�شرتاك يف جمعية الفن�دق الأردنية .

- النت�ش�ب وال�شرتاك يف هئية تن�شيط ال�شي�حة للمن�ش�ت الفندقية من م�شتوى الثالث جنوم 

فم� فوق وم�يع�دله� من اأجنحة و�شقق فندقية. 

- تعبئة النموذج الإح�ش�ئي املوجود لدى هذه الوزارة وت�شليمه اإلى مديرية الإح�ش�ء 

واملعلوم�ت . 

- توفري الأجهزة الأمنية املطلوبة والكوادر الب�شرية الالزمة لإدارته� للفن�دق من م�شتوى 

الثالث جنوم فم� فوق. 

- اإح�ش�ر بولي�شة ت�مني امل�شوؤولية املدنية لرواد املن�ش�ة الفندقية.

- دفع الر�شوم الق�نونية امل�شتحقة وفق� مل�شتوى الت�شنيف

اخلطوة الثالثة

يحق لط�لب الرتخي�ص خالل �شهر من ت�ريخ �شدور قرار الت�شنيف العرتا�ص على هذا القرار من 

خالل تقدمي طلب للوزارة. كم� يتوجب علىالوزارة البت ب�ملو�شوع خالل �شهر من ت�ريخ ا�شتالمه 

ويعترب قرار هذه اللجنة ملزم� جلميع الطراف املعنية.

كم� هو مبني يف ال�شكل رقم )2(.
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اجراءات تجديد ترخيص وتصنيف المنشأة الفندقية 

جتدد الرخ�صة �صنويًا حتى نهاية �صهر �صباط من كل �صنة ويف حالة التخلف عن ذلك يدفع مبلغًا اإ�صافيا 

مقداره )5%( من ر�شم الرتخي�ص عن كل �شهر اأو اجلزء منه� ي�شتمر فيه الت�أخري عن جتديد الرخ�شة .

اجراءات إعادة تصنيف المنشأة الفندقية 
اخلطوة الأولى

يتوجب على ط�لب اإع�دة الت�شنيف بتقدمي طلب ت�شنيف نه�ئي للوزارة مرفق� به منوذج التقيم الذاتي 

النه�ئي اخل��ص ب�مل�شروع وذلك ح�شب احل�لت امل�شروحة يف �شفحة رقم )5(.

اخلطوة الثانية 

تقوم جلنة الت�شنيف بدرا�شة وتدقيق منوذج التقيم الذاتي وزي�رة امل�شروع للت�كد من التقيم الوارد فيه، ويف 

ح�ل تبني عدم تط�بقه للموا�شف�ت املعمول به� مينح ا�شح�به فرتة مدته� ثالثة �شهور لت�شويب الو�ش�ع، 

ام� اذا توافق امل�شروع مع الأ�ش�ص واملع�يري املعمول به� مينح م�شتوى الت�شنيف النه�ئية وذلك بعد اح�ش�ر 

املوافق�ت املذكورة ادن�ه :

- �شه�دة انت�ش�ب وا�شرتاك يف جمعية الفن�دق الأردنية .

- النت�ش�ب وال�شرتاك يف هئية تن�شيط ال�شي�حة للمن�ش�ت الفندقية من م�شتوى الثالث جنوم فم� 

فوق وم�يع�دله� من اأجنحة و�شقق فندقية. 

- تعبئة النموذج الإح�ش�ئي املوجود لدى هذه الوزارة وت�شليمه اإلى مديرية الإح�ش�ء واملعلوم�ت . 

- توفري الأجهزة الأمنية املطلوبة والكوادر الب�شرية الالزمة لإدارته� للفن�دق من م�شتوى الثالث 

جنوم فم� فوق. 

- اإح�ش�ر بولي�شة ت�مني امل�شوؤولية املدنية لرواد املن�ش�ة الفندقية.

- دفع الر�شوم الق�نونية امل�شتحقة وفق� مل�شتوى الت�شنيف

اخلطوة الثالثة

يحق لط�لب الرتخي�ص خالل �شهر من ت�ريخ �شدور قرار الت�شنيف العرتا�ص على هذا القرار من خالل 

تقدمي طلب للوزارة. كم� يتوجب علىالوزارة البت ب�ملو�شوع خالل �شهر من ت�ريخ ا�شتالمه ويعترب قرار هذه 

اللجنة ملزم� جلميع الطراف املعنية.

كم� هو مبني يف ال�شكل رقم )3(.

الشكل رقم )3( - اجراءات اعادة تصنيف المنشأة الفندقية
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الشكل رقم )4( - اجراءات تجديد ترخيص المنشات الفندقية اجراءات تجديد ترخيص المنشات الفندقية

اخلطوة الولى

- تعبئة منوذج الرتخي�ص لدى الوزارة ودفع الر�شوم امل�شتحقة.

- اإح�ش�ر رخ�شة املن�ش�ة الفندقية الأ�شلية  لل�شنة ال�ش�بقة . 

- اإح�ش�ر �شورة م�شدقة عن ال�شجل التج�ري  وال�شم التج�ري حديث  

- اإح�ش�ر بولي�شة ت�مني امل�شوؤولية املدنية لرواد املن�ش�ة الفندقية .

اخلطوة الثانية

تعبئة النموذج الإح�ش�ئي املوجود لدى الوزارة وت�شليمه اإلى مديرية الإح�ش�ء واملعلوم�ت / وزارة ال�شي�حة . 

اخلطوة الثالثة

�شورة عن ا�شرتاك يف جمعية الفن�دق الأردنية .

اخلطوة الرابعة

�شورة عن ال�شرتاك يف هيئة تن�شيط ال�شي�حة للمن�ش�ت الفندقية من م�شتوى الثالث جنوم فم� فوق 

وم�يع�دله� من اأجنحة و�شقق فندقية. 

اخلطوة اخلام�صة

توفري األأجهزة الأمنية املطلوبة والكوادر الب�شرية الالزمة ح�شب التعليم�ت املعمول به�.

اخلطوة ال�صاد�صة

دفع الر�شوم الق�نونية امل�شتحقة وفق� مل�شتوى الت�شنيف

كم� هو مبني يف ال�شكل رقم )4(.

www.tourism.jo  :وملعرفة املزيد من التف��شيل،  ب�لإمك�ن زي�رة املوقع الإلكرتوين
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ميزات و أسس التصنيف

التقييم الذاتي

اإن التقييم الذاتي هي اخلطوة الأولى يف ت�شنيف املن�ش�آت الفندقية، حيث يقوم اأ�شح�ب املن�ش�آت الفندقية 

بتعبئة ق�ئمة للت�أكد من تلبيتهم للمق�يي�ص املطلوبة للم�شتوى املراد احل�شول عليه�. و تتيح �شهولة فهم 

املق�يي�ص و�شرحه� املف�شل يف ) �شرح املق�يي�ص( الفر�شة لأ�شح�ب املن�ش�آت ملعرفة امل�شتوى اللذي ينتمون له� 

وم� هي املتطلب�ت الالزمة للو�شول اإلى امل�شتوى الأعلى. 

التصنيف المؤقت

يبقى الت�شنيف املوؤقت املمنوح للمن�ش�أة الفندقية �ش�حلً� ل�شتة اأ�شهر من ت�ريخ احل�شول على موافقة مزاولة 

املهنة. 

التفتيش

يتم التفتي�ص على املن�ش�آت التي تتقدم بطلب ت�شنيف )اأو اإع�دة ت�شنيف( خالل �شهر بعد تقدمي الطلب. ويف 

ح�ل منح املن�ش�أة مدة اإمه�ل يقوم املفت�شون بزي�رة املوقع خالل �شهر من نه�ية تلك املدة. ويتم الإعالن عن 

عملي�ت التفتي�ص من قبل املفت�شني قبل موعد الزي�رة، اأم� مراقبة اجلودة )Mystery Shopper(  فال يتم 

الإعالن عنه�.

مع اأن التقييم الذاتي جزء مهم من اإجراءات الت�شنيف، اإّل اأن م�شتوى الت�شنيف املوؤكدة مُتنح ب�ل�شتن�د 

اإلى عملي�ت تفتي�ص يف املوقع يقوم به� مفت�شو الوزارة. ويتم تفتي�ص جميع املن�ش�آت يف املوقع مرة كل ثالثة 

اأعوام على الأقل.

التصنيف النهائي

حت�شل املن�ش�أة على ت�شنيفه� النه�ئي خالل �شهر بعد التفتي�ص، ويجب اأن يكون الت�شنيف يف اأعلى م�شتوى 

يتم فيه� تلبية جميع املع�يري ب�لك�مل.يف ح�ل عدم ح�شول املن�ش�أة على الدرجة املطلوبة، يقوم املفت�شون 

ب�إرف�ق تقريرعن املق�يي�ص التي مل يتم تلبيته�.

ويف ح�ل مل يتم )بعد( حتقيق جميع املع�يري يف امل�شتوى املطلوب، ميكن منح املن�ش�أة الفندقية فرتة اإمه�ل ل 

تزيد عن ثالثة اأ�شهر لأ�شتكم�له�. وخالل �شهر من انته�ء فرتة الإمه�ل، يتم التفتي�ص مرة اأخرى على املن�ش�أة 

لتح�شل على م�شتوى الت�شنيف النه�ئي يف ح�ل تلبيته� جميع املق�يي�ص املطلوبة.

لوحات مستوى التصنيف

يتم اإ�شدار لوح�ت مب�شتوى الت�شنيف النه�ئي )عدد 2( للمن�ش�أة الفندقية. وميكن طلب لوح�ت اإ�ش�فية 

مق�بل الر�شم املحدد له�.

يف ح�ل توقفت املن�ش�أة الفندقية عن عمله� اأو مت ت�شنيفه� �شمن م�شتوى يختلف عن �ش�بقته�، يجب على 

اإدارة املن�ش�أة اإع�دة اللوح�ت )القدمية( خالل اأ�شبوعني اإلى جهة الت�شنيف.

االعتراض من قبل المنشآت الفندقية

يجوز لط�لب الت�شنيف العرتا�ص على قرار جلنة الت�شنيف خالل �شهر من ت�ريخ �شدور القرار، وللوزارة 

والنظر يف الطلب خالل �شهر من ت�ريخ ا�شتالمه، ويعترب القرار املتخذ ملزمً� جلميع الأطراف املعنية.

النزيل باعتباره المحور المركزي

ل ميكن اأن تكون املرافق/ اخلدم�ت يف اأي فندق مهمة اأو ذات �شلة م� مل يعتربه� النزلء مفيدة. لهذا ال�شبب، 

مت ت�شميم مع�يريت�شنيف املن�ش�آت الفندقية و املخيم�ت ال�شي�حية من وجهة نظر النزلء. ولي�شت املدخالت 

من حيث حجم ال�شتثم�ر اأو اجلهد يف اختي�ر املق�يي�ص واأهميته�، بل املخرج�ت من حيث ر�ش� النزلء.
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مبدأ القابلية لالستخدام

ُتعترب ق�بلية ال�شتخدام للمعي�ر الوارد يف املقي��ص اأمرًا �شروريً� جلميع املق�يي�ص الأ�ش��شية/ الختي�رية. 

وهذا يعني اأن اأي اأمر يتم توفريه اأو اأي مرفق اأو خدمة يجب اأن يكون فعاًل ق�باًل لال�شتخدام للغر�ص املحدد 

له. على �شبيل املث�ل، تت�أثر الق�بلية لال�شتخدام للط�ولة املذكورة يف املقي��ص 609 يف ح�ل ُو�شع عليه� 

تلفزيون ومل يعد ب�لإمك�ن ا�شتخدام الط�ولة للغر�ص املحدد له�، مثل اجللو�ص والكت�بة اأو و�شع �شيء م� 

فوقه�.

كم� اأن طريقة اإعالن الفندق عن الغرفة مهمة يف حتديد ق�بليته� لال�شتخدام. ف�إن اأعلن فندق عن غرفة 

ب�أنه� منفردة، فيجب اأن تكون مهي�أة لإق�مة �شخ�ص واحد، ولي�ص اثنني اأو اأكرث. ويتم التحقق من توّفر جميع 

الأمور واملرافق لإق�مة العدد املعَلن عنه من النزلء عند تقييم الغرفة.

من جهة اأخرى، تلبية املق�يي�ص التي يتم توفريه� “ح�شب الطلب” يتطلب اأي�شً� اأن يتمّكن الفندق من تلبية 

معدل طلب�ت النزلء ب�شكل ك�ٍف. اأم� طلب اأجر من النزيل مق�بل خدمة م� اأو ا�شتخدام مرفق م� فلي�ص 

ع�ماًل مهمً� يف تقييم تلبية املقي��ص.

توفر المعلومات عن الخدمات المقدمة

تتطلب بع�ص املق�يي�ص وجود خدمة معّينة اأو �شم�ن توفر مرفق »ح�شب الطلب« للنزلء. ويجب اأن يتم اإعالم 

النزلء بو�شوح حول اإت�حة البنود املذكورة يف هذه املق�يي�ص )مثل خدمة الغرف(. حيث ل ميكن للنزلء 

ا�شتخدام خدمة م� ب�شكل جيد اإن مل يكن على علم بتوّفره�.

وُيذكر اأن توفري معلوم�ت عن الفندق يف الغرفة )املقي��ص 1005( مخ�ش�ص لهذه الغ�ية ب�لتحديد.

واأحي�نً� يكون من املفيد اأي�شً� توفري معلوم�ت وا�شحة حول توفر املرافق و/ اأو اخلدم�ت )على �شبيل املث�ل، 

املقي��ص 605: توفر �شرير اأطف�ل ح�شب الطلب( يف ال�شتقب�ل مثاًل، اأو حتى خ�رج الفندق )على �شبيل 

املث�ل، املقي��ص 1703: موقف �شي�رات داخلي خ��ص يف الفندق(.

اإن توّجب توفري املعلوم�ت اأي�شً� يف ال�شتقب�ل اأو خ�رج الفندق اأو يف الغرف، ف�شيتم حتديد ذلك يف و�شف 

املقي��ص ذو العالقة. و�شُيعترب اأن املقي��ص مل يلّب اإن مل يتم تعريف النزلء به ب�شكل وا�شح.

شرح المقاييس

يف معظم احل�لت، يكون و�شف املقي��ص ك�فيً� لتحديد م� اإن ك�ن الفندق فعاًل يقّدم اخلدمة اأو املرفق 

املذكور. لكن بع�ص املواقف يف املم�ر�شة اليومية تتطلب معلوم�ت اإ�ش�فية لتحديد م� هو لي�ص موؤهاًل لتلبية 

مقي��ص معنّي.على �شبيل املث�ل، يتطّلب املقي��ص 600 توّفر و�ش�ئد لالأ�شرة، وقد دّلت املم�ر�ش�ت اليومية على 

م كبديل  �شرورة ذكر اأن الو�ش�ئد اجل�نبية ل ُتعترب و�ش�ئد لأنه� غري من��شبة للنوم عليه�، لكنه� كثريًا م� تقدَّ

عن و�ش�دة ال�شرير احلقيقية. لقد مت جمع هذا النوع من املعلوم�ت يف �شرح املق�يي�ص.

يحتوي �صرح املقايي�س على املعلومات التالية:

كيفية اإعالم النزلء ب�خلدم�ت/ املرافق )ح�شب الطلب(.  •

املنطق وراء و�شع مق�يي�ص معّينة.  •

كيفية تقييم مق�يي�ص معّينة خالل عملي�ت التفتي�ص.  •

ُتعترب املعلوم�ت واملتطلب�ت املذكورة يف ال�شرح جزءًا من و�شف املقي��ص املرتبط به�. 
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الصحة والسالمة

ُتعتربال�شحة و ال�شالمة و الأم�ن و�شالمة الغذاء اأمورًا مهمة جدًا لنزلء املن�ش�آت الفندقية. وتتطلب الرق�بة 

اجليدة على هذه الأمور خربة متخ�ش�شة وعملي�ت تفتي�ص متكررة تختلف ب�شكل كبري من تلك الالزمة 

لة  للتقييم الع�دي للفندق من وجهة نظر خدمية. لذا، ل ي�شتمل الت�شنيف ب�شكل ع�م على مق�يي�ص مف�شّ

لل�شحة وال�شالمة والأمن، لكنه عو�شً� عن ذلك ي�شري اإلى مخرج�ت عملي�ت التفتي�ص من قبل اجله�ت 

املعنية على هذه الأمور، مثل املديرية الع�مة للدف�ع املدين ووزارة ال�شحة وغريه�.

ول ينطبق ذلك على التدابري التي تتخذه� املن�ش�آت لتعزيز ال�شالمة ال�شخ�شية للنزلء وممتلك�تهم، مثل 

وجود خدم�ت طبية معتمدة اأو معدات اأمن اأو موظفي اأمن. فمن وجهة نظر النزلء، يجب اأن ُتع�َمل هذه 

امل�ش�ئل ب�عتب�ره� خدم�ت/ مرافق اإ�ش�فية تربر احل�شول على م�شتوى ت�شنيف اأعلى. لذا، فقد مت اإدم�جه� 

يف املق�يي�ص.

)Mystery Shopper(  التفتيش على الجودة والخدمات

اإن اأي نظ�م لت�شنيف الفن�دق هو بطبيعته تقييم نوعي ي�شتند اإلى احلق�ئق. فخالل زي�رات التفتي�ص، يظل 

من ال�شعب احلكم على م�شتوى اخلدم�ت املقّدمة لأن املفّت�ص ل يجّرب تلك اخلدم�ت على اأر�ص الواقع.

يجب اأن تعطى اخلدم�ت اأولوية يف جميع م�شتوي�ت الت�شنيف، لكن ب�شكل خ��ص فن�دق الأربع واخلم�ص 

جنوم. وللح�شول على �شورة اأف�شل عن تلك املن�ش�آت، ُيعّد احل�شول على نتيجة مر�شية لتفتي�ص اجلودة 

واخلدم�ت املنف�شل )Mystery Shopper( جزءًا من املق�يي�ص الأ�ش��شية يف تلك املن�ش�آت. ويقوم ب�إجراء 

عملي�ت التدقيق هذه مفت�شون متخ�ش�شون يف تدقيق خدم�ت الفن�دق  ب�لتن�شيق مع وزارة ال�شي�حة و الآث�ر، 

وينطوي ذلك يف الع�دة على الإق�مة ليلة اأو ليلتني يف الفندق، يتم خاللهم� اختب�ر جميع خدم�ته.

الفنادق

 اإن ت�شنيف املن�ش�أة الفندقية نظ�م اإجب�ري ي�شتمل على خم�ص فئ�ت )1-5( يتم التعبري عنه� ب�لنجوم. و 

ميكن مل�شتوى اخلم�ص جنوم احل�شول على ت�شمية ديلوك�ص. ويجب دومً� ت�شنيف اأي من�ش�أة فندقية يف اأعلى 

م�شتوى تلّبي فيه� املع�يري ب�شكل ك�مل. وعدم تلبية جميع املع�يري يف م�شتوى ت�شنيف واحدة على الأقل يعني 

اأنه غري م�شموح لهذه املن�ش�أة الفندقية ب��شتخدام ت�شمية ‘فندق’. وينطبق هذا على املن�ش�آت التي يطلق 

عليه� اأو حتتوي بلقبه� على كلمة »فندق« مثل ‘�شقق فندقية’ و ‘ اأجنحة فندقية’ ...األخ

اإن اأي من�ش�أة فندقية ملزمة ب�لإعالن عن نف�شه� ب�لت�شنيف ال�شحيح يف جميع الأن�شطة الدع�ئية 

والت�شويقية، وب�لإ�ش�فة اإلى �شم�ن اأن لوح�ت ت�شنيف الفندق ظ�هرة للعي�ن يف منطقة ال�شتقب�ل ويف 

اخل�رج عند املدخل الرئي�شي للمن�ش�أة. 

المقاييس األساسية واالختيارية
العالمة املميزةاملقي��ص

حتمل الرمز )( وهذا يعني انه يجب توفري هذا املعي�راملق�يي�ص ال�ش��شية

)حتمل رقم بعدد النقاط املمكن احل�صول عليها عند توفري ذلك املعياراملق�يي�ص الإختي�رية

مث�ل : نقطة 1 ، 2 ... اإلى 5 نقاط كحد اأق�صى.

تنق�شم املع�يري امل�شتخدمة يف الت�شنيف اإلى مق�يي�ص اأ�ش��شية واأخرى اختي�رية. املق�يي�ص الأ�ش��شية حتدد 

املتطلب�ت الدني� من الأمور وجوانب اجلودة التي يجب اأن تكون متوفرة يف املن�ش�أة ل�شم�ن تلبية املتطلب�ت 

الأ�ش��شية للنزلء. واملق�ي�ص الأختي�رية متنح الفر�شة للمن�ش�أة الفندقيًة يف م�شتوى جنمتني اأو اأكرث املرونة 

لتمييز نف�شه� عن الفن�دق الأخرى يف ذات امل�شتوى. على �شبيل املث�ل، فندق يقّدم مرافق اأعم�ل كثرية مق�بل 

فندق اآخر يقّدم مرافق ترفيه كثرية.
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لكل م�شتوى مق�يي�شه� الأ�ش��شية اخل��شة. وعلى اأي من�ش�أة فندقية تقّدم خدمة الإق�مة اأن تلّبي جميع 

املق�يي�ص الأ�ش��شية يف احدى الفئ�ت ليتم ت�شنيفه� يف ذلك امل�شتوى. وعدم تلبية متطلب واحد اأو اأكرث من 

املق�يي�ص الأ�ش��شية يف م�شتوى معنّي يعني اأنه ل ميكن ت�شنيف تلك املن�ش�أة الفندقية يف ذلك امل�شتوى، ول 

ميكن التعوي�ص عن ذلك بتلبية مق�يي�ص اأ�ش��شية/ اختي�رية اأخرى. واجلدير بالذكر اأن م�صتوى النجمة 

الواحدة ل يت�صمن �صوى مقايي�س اأ�صا�صية.

اإلى جانب املقايي�س الأ�صا�صية، يتطّلب الت�صنيف يف م�صتوى ما احل�صول على عدد اأدنى من النقاط )كما هو 

مف�شل ب�جلدول ادن�ه( من خالل تلبية جمموعة متعددة من املق�يي�ص الختي�رية. وتنطبق ق�ئمة مختلفة من 

املقايي�س الختيارية على كل م�صتوى ما عدا م�صتوى النجمة الواحدة. ولكل املقايي�س الختيارية قيم نقاط 

منف�صلة، ويجب حتقيق عدد معّي من املقايي�س الختيارية ل�صمان احل�صول على العدد الأدنى من النقاط 

مل�شتوى جنوم م�.

عدد النقاط

ب�لن�شبة لفئ�ت الت�شنيف الأعلى، ف�إن هن�ك عددًا اأكرب من املق�يي�ص الإختي�رية التي ُتعترب اأ�ش��شية، لذا 

ل يتبقى الكثري من املقايي�س الختيارية متاحًا للح�صول على نقاط. لهذا ال�صبب، فاإن العدد الأق�صى من 

النقاط التي ميكن احل�صول عليها يف فئات الت�صنيف الأعلى اأقل بكثري.

الأعداد لفئ�ت الت�شنيف املختلفة هي كم� يلي:

املقايي�س الأختياريةاملقايي�س الأ�صا�صيةامل�صتوى

العدد الأدنى املطلوب)•(

A16760

B18775

C20255

توافق المقاييس

العديد من املق�يي�ص ترتبط ببع�شه� البع�ص يف محتواه� لكنه� تختلف يف درج�ته�، الأمر الذي قد يوؤدي اإلى 

التكرارعند تلبية املق�يي�ص. على �شبيل املث�ل، اإن ك�ن الفندق يلّبي املقي��ص 1205 )جمفف �شعر يف جميع 

الغرف(، فهذا يعني اأنه قد مت تلبية املقي��ص ’الأخف‘ 1204 )جمفف �شعر ح�شب الطلب(.

يف هذا املث�ل، يتم حل التوافق كم� يلي: اإن ك�ن املقي��ش�ن اختي�ريني لذلك امل�شتوى، فال ميكن احل�شول 

على نقاط تراكمية لتلبيتهما املقيا�صي، وُي�صتعا�س عن ذلك بتحقيق النقاط للمقيا�س ’الأعلى‘ )العدد 

الأعلى من النقاط(. لكن اإن كان املقيا�س 1204 اأ�ش��شيً� واملقي��ص 1205 اختي�ريً� يف ذلك امل�شتوى، ُيعترب اأن 

الفندق يلّبي املقي��ص 1204 الأ�صا�صي، ويف الوقت ذاته، يح�صل على نقاط لتلبيته املقيا�س 1205 الختي�ري 

’الأعلى‘.
و قد مت جمع املق�يي�ص التي قد تتوافق مع بع�شه� البع�ص ب�للون الربتق�يل يف جداول املوا�شف�ت.
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CBAال�صالمة واحرتام اخل�صو�صية يف الغرفةاملعيار
•••لكل غرفة مدخله� اخل��ص.100

•••وجود لوحة اإر�ش�دية وا�شحة خ�رج جميع الغرف، حتمل رقم اأو ا�شم اأو حرف، اإلخ لتدل على الغرفة.101

•••اإمك�نية اإقف�ل ب�ب الغرفة يف جميع الغرف.102

•••عني �شحرية يف ب�ب الغرفة يف جميع الغرف.103

•••جتهيزات اإقف�ل اإ�ش�فية لب�ب الغرفة يف جميع الغرف104

222نظ�م اإقف�ل اإلكرتوين لب�ب الغرفة يف جميع الغرف.105

•••وجود و�شيلة ملنع الن��ص من النظر داخل الغرف )�شت�رة خفيفة اأو م� �ش�بهه�( يف جميع الغرف.106

•••خزنة للنزلء يف الغرفة اأو ق��شة للنزلء يف مك�ن م� يف الفندق107
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•••اإر�ش�دات لالإخالء يف ح�لة الطوارىء يف جميع الغرف. 110

333وجود و�شيلة ملنع ال�شجيج وال�شوت من الدخول للغرفة 111

الفئة

متطلب اأ�صا�صي

لكل معيار رقم خا�س به

متطلب اختياري  وعدد النقاط املكت�سبة، يف هذا املثال نقطتني

كيفية استخدام دليل أسس ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية

توافق املقايي�س، �صرح �صفحة 13
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معايير تصنيف األجنحة الفندقية

معايير خاصة باألجنحة الفندقية
غرفة الجناح

ال�صالمة واحرتام اخل�صو�صية يف الغرفة

الإ�صاءة والكهرباء يف الغرفة

اأبعاد الغرفة

�صوء النهار يف الغرفة

اإ�صافة معاجلة الهواء يف الغرفة

ال�صرير والأثاث يف الغرفة

تو�صيب املالب�س والأمتعة يف الغرفة

الت�صالت يف الغرفة

غرفة الجلوس في الجناح
التجهيزات ال�صمعية واملرئية يف الغرفة

الحمامات في االجنحة الفندقية
م�صتلزمات النزلء يف الغرفة واحلمام

املغ�صلة يف احلمام

مرافق احلمام يف الغرفة

غرفة الطعام )السفرة(                                                                                

المرافق والخدمات العامة في الفندق
معاجلة الهواء يف الفندق

الت�صالت يف الفندق

النقل والقدرة على الو�صول و�صهولة الو�صول وامل�صاعدة يف الفندق

ال�صالمة والأمان يف الفندق

الرتتيبات للنزلء الذين يعانون من اإعاقات يف الفندق

ال�صتقبال

مرافق اأخرى يف الفندق

خدمات اأخرى يقدمها الفندق

المعيار

  أ1 - أ4
1216 - 100
111 - 100

204 - 200

304 - 300

402 - 400

502 - 500

614 - 600

704 - 700

811 - 800

908 - 900
1009 - 1000

1109 - 1100

1216 - 1200

 1402-1400

2210 -1501
1502- 1501

1602- 1600

1714 -1700

1808 -1800

1902 - 1900

2009 -2000

2107- 2102

2210 -2200

 

معايير تصنيف الفنادق

الطعام والشراب في االجنحة 
الفندقية

توفري الإفطار

توفري امل�صروبات

توفري الطام

الترويح والترفيه في االجنحة 
الفندقية

المؤتمرات والحفالت في االجنحة 
الفندقية

المناطق الخلفية
املطبخ

منطقة جمع النفايات

منطقة حتميل وتنزيل الب�صائع

منطقة العاملني يف الفندق

النظاقة
غرفة الجنحة الفندقية

مرافق احلمامات اخلا�صة والعامة يف منطقة غرف النزلء

املطاعم واحلانات

املناطق العامة )الردهات واملمرات وامل�صاعد .. اإلخ(

اخلارج

الصيانة
غرف الجنحة الفندقية

مرافق احلمامات اخلا�صة والعامة يف منطقة غرف النزلء

املطاعم واحلانات

املناطق العامة )الردهات واملمرات وامل�صاعد .. اإلخ(

المعيار

2509- 2300

2303 - 2300

2405 - 2400

2509 - 2500

2613 - 2600

2702 - 2700

4001 - 2800
2800

2900

3000

4001 - 4000

5307 - 5000
5009 - 5000

5105 - 5100

5207 - 5200

5306 - 5300

5307

5802 - 5400
5409 - 5400

5505 - 5500

5607 - 5600

5706 - 5700

معايير تصنيف الفنادق

مستوى الخدمات

رضا النزالء

الدرجة والصورة العامة

الشهادات

وضوح فئة التصنيف

تفتيش الجودة والخدمة

المعيار

5902 - 5900

6003 - 6000

6507- 6300

6601 -6600

6701 - 6700

6801 -6800
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معايير تصنيف االجنحة الفندقية

معايير خاصة باألجنحة الفندقية

CBAاملعيار
•••90% من غرف ا لفندق هي عب�رة عن اأجنحة. اجلن�ح هو عب�رة عن غرفة نوم )مب� فيه� احلم�م( وا�شعة ومريحة. م�ش�حة اجلن�ح يجب اأن تكون 50 مرت مربع على الأقل.اأ-1
•••اجلن�ح يجب اأن تتكون من غرفة نوم  واحدة على الأقل، غرفة جلو�ص، غرفة �شفرة، حم�م.اأ-2
•••غرف نوم منف�شلة عن بع�شه� وعن اأجزاء اجلن�ح الخرى بحواجز �شلبة معزولة ملنع مرور ال�شوت، ولكل غرفة نوم  ب�ب خ��ص به�.اأ-3

•••غرفة نوم واحده على القل حتتوي على حم�م ب�ل�ش�فة لوجود حم�م اآخر يف اجلن�ح.اأ-4

غرفة النوم في الجناح

CBAال�صالمة واحرتام اخل�صو�صية يف  اجلناحاملعيار
•••لكل جن�ح  مدخله اخل��ص.100
•••وجود لوحة اأر�ش�دية وا�شحة خ�رج جميع الجنحة، حتمل رقم اأو ا�شم اأو حرف، اإلخ لتدل على اجلن�ح.101

•••اإمك�نية اإقف�ل ب�ب اجلن�ح يف جميع الجنحة.102
•••عني �شحرية يف ب�ب اجلن�ح يف جميع الجنحة.103
•••جتهيزات اإقف�ل اإ�ش�فية لب�ب اجلن�ح يف جميع الجنحة104
222نظ�م اإقف�ل اإلكرتوين لب�ب اجلن�ح يف جميع الجنحة.105

•••وجود و�شيلة حلجب الروؤية من خ�رج اجلن�ح )�شت�رة خفيفة اأو م� �ش�بهه�( يف جميع الجنحة.106
     •خزنة للنزلء يف اجلن�ح اأو ق��شة للنزلء يف مك�ن م� يف املن�ش�آة107

••3خزنة للنزلء يف جميع الجنحة108
اإذا حتقق املقي��ص  108 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 107 

•••اإ�ش�رة ’الرج�ء عدم الإزع�ج‘ يف جميع الجنحة.109
•••اإر�ش�دات لالإخالء يف ح�لة الطوارىء يف جميع الجنحة. 110
333وجود و�شيلة ملنع ال�شجيج و ال�شوت من الدخول للغرفة 111
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CBAالإ�صاءة والكهرباء يف اجلناحاملعيار
•••اإ�ش�ءة ع�مة يف جميع الجنحة.200
•••مفت�ح كهرب�ء لالإ�ش�ءة عند املدخل يف جميع الجنحة.201
•••اإ�ش�ءة من��شبة للقراءة يف ال�شرير ميكن التحكم فيه� من ال�شرير يف جميع الجنحة.202
•11ق�ب�ص كهرب�ء غري م�شغول بج�نب ال�شرير وي�شهل الو�شول اإليه يف جميع الجنحة.203
•33مفت�ح كهرب�ء بج�نب ال�شرير للتحكم ب�لإ�ش�ءة الع�مة من ال�شرير يف جميع الجنحة.204

 

 

 

CBAاأبعاد اجلناحاملعيار
•الغرفة املزدوجة 17 متر مربع )ينطبق على 90% من جميع الغرف، مب� فيه� احلم�م ومنطقة مدخل التواليت(.301
•5الغرفة املزدوجة 22 متر مربع )ينطبق على 90% من جميع الغرف، مب� فيه� احلم�م ومنطقة مدخل التواليت(.302
•55الغرفة املزدوجة 26 متر مربع )ينطبق على 90% من جميع الغرف، مب� فيه� احلم�م ومنطقة مدخل التواليت(.303

ل ميكن احل�صول على اأكرب عدد من النقاط اإّل مرة واحدة عندما تتحقق املقايي�س 300 و/اأو301 و/اأو 302 و/ اأو 303

222�شرفة خ��شة ميكن و�شوله� من اجلن�ح يف 25% من الجنحة.304

 

CBA�صوء النهار يف اجلناحاملعيار
•••على الأقل توفر ن�فذة واحدة وعلى م�شتوى النظر ت�شمح بدخول �شوء النه�ر يف جميع الجنحة.400
•••�شت�ئر �شميكة اأو م� �ش�بهه� يف جميع الجنحة.401
••2�شت�ئر اأو م� �ش�بهه� ل ت�شمح مبرور ال�شوء ل�شم�ن اأن يتمّكن النزلء من النوم يف غرف النوم اأي�شً� خالل النه�ر )تعتيم(.402

 

CBA اإ�صافة معاجلة الهواء يف اجلناحاملعيار
•••وجود نظ�م تدفئة ميكن �شبطه ب�شكل فردي يف جميع الجنحة.500
•••ن�فذة اأو �شبكة ميكن فتحه� اأو نظ�م تهوية يف جميع الجنحة.501
•••نظ�م تكييف هواء ميكن �شبطه ب�شكل فردي يف جميع الجنحة.502
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جميع غرف النوم يف اجلناح يجب اأن حتتوي على:

CBAال�صرير والأثاث يف غرف النوماملعيار
•••ال�شرير اأو الأ�شّرة متن��شبة مع عدد اأم�كن النوم، مب� يف ذلك الفر�ش�ت والو�ش�ئد وال�شرا�شف والأغطية يف جميع الجنحة.600
•••توفري بط�نية )اأو حل�ف( وو�ش�دة اإ�ش�فيتني ح�شب الطلب.601
••2و�ش�ئد اإ�ش�فية يف كل الجنحة.602
•••تغيري بي��ش�ت ال�شرير واملن��شف يومً� بعد يوم على الأقل اأو يوميً� ح�شب الطلب.603
•33اأ�شّرة طوله� على الأقل مرتان وعر�شه� على الأقل 90�شم يف جميع غرف النوم.604
•••�شرير طفل ح�شب الطلب.605
•مقعد واحد لكل نزيل يف جميع الغرف. ويف ح�ل ا�شتخدم الغرفة ثالثة نزلء اأو اأكرث، ف�إن وجود مقعدين ك�ٍف.606
•••�شلة مهمالت يف جميع الجنحة.612
•••مراآة طويلة يف جميع الجنحة.613

CBAتو�صيب املالب�س والأمتعة يف الجنحةاملعيار
••1حم�لة ث�بتة اأو متحركة  لالأمتعة اأو م� �ش�بهه� يف جميع الجنحة.700
•••خزانة برفوف اأو م� �ش�بهه� وعاّلق�ت مالب�ص )متم�ثلة( من البال�شتيك/ اخل�شب لتعليق املالب�ص يف جميع الجنحة.  701

222مكواة بن�طيل يف جميع الجنحة.702

•••اأجهزة كوي على البخ�ر ح�شب الطلب.703
222اأجهزة كوي على البخ�ر يف جميع الجنحة. )ت�شمل على مكواة و لوح كوي(704

اإذا حتقق املقي��ص 704 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 703.

CBAالت�صالت يف اجلناحاملعيار
••ه�تف بخط خ�رجي وتعليم�ت ا�شتخدام مكتوبة يف جميع الجنحة.800
•11جه�زين ه�تف بخط خ�رجي وتعليم�ت ا�شتخدام مكتوبة، واحد على ط�ولة الكت�بة والآخر بج�نب ال�شرير يف جميع الجنحة.801

••1و�شلة الكرتونيه لنقل البي�ن�ت عرب الأنرتنت مع تعليم�ت ا�شتخدام مكتوبة وعلى الأقل ق�ب�ص كهرب�ء واحد لأ�شتعم�ل اأجهزة الكمبيوتر يف جميع الجنحة.802
222و�شلة الكرتونيه لنقل البي�ن�ت عرب الأنرتنت توّفر عدة و�شالت يف الوقت نف�شه )�شوت وبي�ن�ت(، وق�ب�َشي كهرب�ء غري م�شغولني يف جميع الجنحة.803

333و�شلة الكرتونيه لنقل البي�ن�ت عرب الأنرتنت ب�شرعة ع�لية وق�ب�َشي كهرب�ء غري م�شغولني يف جميع الجنحة.804

ل ميكن احل�صول على اأكرب عدد من النقاط اإّل مرة واحدة عندما تتحقق املقايي�س 802 و/اأو 803 و/اأو 804.
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111ف�ك�ص ح�شب الطلب.805

222كمبيوتر و�شبك على الإنرتنت ح�شب الطلب.806

333كمبيوتر و�شبك على الإنرتنت يف جميع الجنحة.807

اإذا حتقق املقي��ص 807 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 806.

•11جه�ز رد اآيل يف جميع الجنحة )بريد �شوتي(.808
222ه�تف اإ�ش�يف مع خط خ�رجي يف احلم�م اخل��ص يف جميع الجنحة.809

111جه�ز ط�بعة ح�شب الطلب.810

222جه�ز ط�بعة يف جميع الجنحة.811

اإذا حتقق املقي��ص 811 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 810.

غرفة الجلوس في الجناح

CBAالتجهيزات ال�شمعية واملرئية يف اجلن�حاملعي�ر
•••تلفزيون ملّون ب�ش��شة 20 اإن�ص على الأقل وجه�ز حتكم عن بعد ودليل قنوات التلفزيون يف جميع الجنحة.901
•••محط�ت اإذاعية يف جميع الجنحة.902
222راديو مع اختي�ر حر من املحط�ت يف جميع الجنحة.903

اإذا حتقق املقي��ص 903 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 902.

222قن�ة للم�ش�هدة ب�لأجرة اأو قن�ة مخ�ش�شة لالأفالم مع اإمك�نية اإلغ�ئه� بح�شب طلب النزلء.904

111�شّم�عة اإ�ش�فية للراديو و/اأو التلفزيون يف مرافق احلم�م اخل��ص يف جميع الجنحة.905

111جه�ز DVD و اأجهزة عر�ص م�ش�بهة مع جه�ز حتّكم عن بعد ح�شب الطلب.906

222جه�ز DVD اأو اأجهزة عر�ص م�ش�بهة يف جميع الأجنحة.907

اإذا حتقق املقي��ص 907 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 906.

222اأفالم ومو�شيقى عند الطلب يف جميع الأجنحة، مع توّفر جمموعة منوعة منه� يف ال�شتقب�ل.908

•••وجود ان�رة ا�ش�فية ج�نبية  على الط�ولت او احل�ئط.909
•••وجود مفرو�ش�ت من�شقة ومنظمة بهدف توفري جمل�ص مريح مل�ش�هدة التلفزيون والقراءة وا�شتقب�ل ال�شيوف.910
•••ط�ولة ميكن اأي�شً� ا�شتخدامه� ط�ولة كت�بة وكر�شي اأو مقعد بذراعني يتم��شى معه� )ُيعترب اأي�شً� مقعدًا/ مقعدًا بذراعني( مع اإ�ش�ءة مكتب ك�فية يف جميع الجنحة.911
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الحمامات في األجنحة الفندقية
جميع احلمامات يف اجلناح يجب اأن حتتوي على:

CBAم�صتلزمات النزلء يف اجلناح واحلماماملعيار
•••�ش�بون )�ش�ئل اأو �شلب( ا�شتحم�م و�ش�مبو يف جميع الجنحة.1000
••1جمموعة اأ�ش��شية من منتج�ت العن�ية ال�شخ�شية )معجون اأ�شن�ن واأدوات حالقة وم� اإلى ذلك( ح�شب الطلب.1001
جمموعة وا�شعة من منتج�ت العن�ية ال�شخ�شية يف جميع الجنحة )ت�شتمل على املنتج�ت املذكورة يف املقي��ص 1001 وعلى الأقل اأي�شً� منتج�ت  مثل كرمي مرطب للج�شم 1002

و�ش�مبو/ بل�شم و�ش�بون من نوع ف�خر(.

22•

اإذا حتقق املقي��ص 1002 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 1001.

11اأدوات تلميع اأحذية ح�شب الطلب.1003

•22اأدوات تلميع اأحذية يف جميع الجنحة.1004
اإذا حتقق املقي��ص 1004 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 1003.

•••دليل املعلوم�ت يف جميع الجنحة حول خدم�ت الأجنحة الفندقية الإ�ش�فية والت�شلية/ الرتويح خ�رج الأجنحة الفندقية.1005
111هدية ترحيبية يف جميع الجنحة.1006

••1قرط��شية وورق مرا�شالت يف جميع الجنحة.1007
•••اإ�ش�رة حتديد اجت�ه القبلة يف جميع الجنحة. 1008
•••محّول ق�ب�ص كهرب�ء جلميع الجنحة ح�شب الطلب.1009

CBAاملغ�صلة يف احلماماملعيار
•••مغ�شلة مبي�ه ج�رية ب�ردة و�ش�خنة يف جميع الجنحة.1100
•••مراآة مغ�شلة يف جميع الجنحة.1101
•••اإمك�نية ا�شتيع�ب اأغرا�ص احلم�م اأو حقيبة زينة يف جميع الجنحة.1102
•••اإ�ش�ءة للمغ�شلة يف جميع الجنحة.1103
••1ق�ب�ص كهرب�ء )للحالقة( بج�نب مراآة املغ�شلة يف جميع الجنحة.1104
•ب�شكريومن�شفة حم�م لكل �شخ�ص يف جميع الجنحة.1105
••3ب�شكريان ومن�شفت� حم�م لكل �شخ�ص يف جميع الجنحة.1106
•11ب�شكري )للوجه( لكل نزيل مقيم يف اجلن�ح.1107
•••كوب اأو ك�أ�ص لكل �شخ�ص يف جميع الجنحة.1108
222مغ�شلة بحو�شني يف جميع الجنحة املزدوجة والأجنحة.1109
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CBAمرافق احلمام يف اجلناحاملعيار
•11دّع��شة اأر�شية لتن�شيف الأقدام يف جميع مرافق احلم�م يف جميع الجنحة.1202
•••اأر�شية �شد النزلق ومق�ب�ص يد لدخول حو�ص ال�شتحم�م واخلروج منه يف جميع الجنحة التي حتتوي على حو�ص ا�شتحم�م خ��ص.1203
•جمفف �شعر ح�شب الطلب.1204
••2جمفف �شعر يف جميع الجنحة.1205

اإذا حتقق املقي��ص 1205 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 1204.

•22روب حم�م وخف حم�م لكل نزيل يف جميع الجنحة.1206
111حبل غ�شيل ميكن تطويله اأو م� �ش�بهه يف جميع الجنحة.1207

111مراآة منف�شلة للحالقة  يف جميع الجنحة.1208

222مراآة منف�شلة للحالقة، مع اإ�ش�ءة مت�شلة به�،  يف جميع الجنحة.1209

اإذا حتقق املقي��ص 1209 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 1208.

111مراي� حم�م مق�ومة لل�شب�ب يف جميع الجنحة.1210

111جه�ز لتدفئة املن��شف يف جميع الجنحة.1211

111حو�ص �شط�ف يف جميع حم�م�ت الجنحة.1212

222حو�ص ا�شتحم�م ودو�ص منف�شالن يف 50% من الجنحة.1213

333حو�ص ا�شتحم�م ودو�ص منف�شالن يف جميع الجنحة.1214

اإذا حتقق املقي��ص 1214 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 1213.

222التواليت منف�شل عن مرافق احلم�م يف 50% من الجنحة.1215

333التواليت منف�شل عن مرافق احلم�م يف جميع الجنحة.1216

اإذا حتقق املقي��ص 1216 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 1215.
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غرفة الطعام )السفرة(

CBAغرفة الطعام وال�صفرةاملعيار
•••ط�ولة طع�م ب�شعة عدد نزلء اجلن�ح.1400
•••طقم �شفرة يكفي  مرة ون�شف املرة لعدد نزلء اجلن�ح.1401
•••طقم �شفرة يكفي  ل�شعفي عدد نزلء اجلن�ح.1402

المرافق والخدمات العامة في األجنحة الفندقية

CBAمعاجلة الهواء يف  الأجنحة الفندقية.املعيار
••تكييف هواء مريح من ال�شقف ُيدخل هواًء نقيً� ك�فيً� ومنفذ للهواء امل�شتعمل يف جميع املن�طق الع�مة.1501
•44تكييف هواء مريح من ال�شقف ُيدخل هواًء نقيً� ك�فيً� ومنفذ للهواء امل�شتعمل يف املبنى ب�أكمله.1502

اإذا حتقق املقي��ص 1501 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 1502.

CBAالت�صالت يف الأجنحة الفندقيةاملعيار
•••اإمك�نية ا�شتخدام اله�تف يف الأجنحة الفندقية ح�شب الطلب.1600
•••اإمك�نية ا�شتخدام الف�ك�ص يف الأجنحة الفندقية ح�شب الطلب.1601
•••اإمك�نية ا�شتخدام كمبيوتر مع �شبك على الإنرتنت ب�شرعة ع�لية عند الطلب يف الأجنحة الفندقية.1602

CBAالنقل والقدرة على الو�صول و�صهولة الو�صول وامل�صاعدة يف الأجنحة الفندقيةاملعيار
•••يجب اأن يتمكن النزلء من الأت�ش�ل و الو�شول ملوظفي الأجنحة الفندقية 24 �ش�عة يف اليوم.1700
222مواقف خ��شة يف الأجنحة الفندقية.1701

444مواقف خ��شة يف الأجنحة الفندقية تكفي لـ50% على الأقل من اإجم�يل عدد الجنحة.1702

333مواقف �شي�رات داخلية خ��شة يف الأجنحة الفندقية.1703

555مواقف داخلية خ��شة يف الأجنحة الفندقية تكفي لـ50% على الأقل من اإجم�يل عدد الجنحة.1704

ل ميكن احل�صول على اأكرب عدد من النقاط اإّل مرة واحدة عندما تتحقق املقايي�س 1701 اأو 1702 اأو 1703 اأو 1704.

•22خدمة دائمة لإيق�ف ال�شي�رات.1705
••نقل الأمتعة ح�شب الطلب.1706
•22يتم عر�ص خدمة نقل الأمتعة.1707

اإذا حتقق املقي��ص 1707 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 1706.
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•ي�شعد النزلء درجني فقط للو�شول اإلى غرفهم. )�ش�حط عدد 2(1708
••ي�شعد النزلء درجً� واحدًا فقط للو�شول اإلى غرفهم. )�ش�حط عدد 1(1709
••4ميكن للنزلء الو�شول اإلى 95% من غرف الأجنحة الفندقية دون احل�جة ل�شتخدام الدرج.1710

ل ميكن احل�صول على اأكرب عدد من النقاط اإّل مرة واحدة عندما تتحقق املقايي�س 1708 و/اأو 1709 و/اأو 1710.

•م�شعد/م�ش�عد خدم�ت منف�شلة عن م�شعد/م�ش�عد النزلء اإذا زادت الأجنحة الفندقية عن 3 طوابق.1711
••3م�شعد/م�ش�عد خدم�ت منف�شلة عن م�شعد/م�ش�عد النزلء.1712
•••منطقة م�شقوفة للتوقف وو�شع الأمتعة عند مدخل الأجنحة الفندقية.1714

CBAال�صالمة والأمان يف الأجنحة الفندقيةاملعيار
•••موافقة املديرية الع�مة للدف�ع املدين مب� يثبت توفري اأنظمة ال�شالمةالع�مة واحلم�يةالذاتية.1800
••وجود م�كنة  XRay لفح�ص المتعة.1801
•••وجود م�كنة  XRay لفح�ص الأ�شخ��ص.1802
•33نظ�م الدائرة التلفزيونية املغلفة 24 �ش�عة يف اليوم.1803
•22تقييد القدرة على دخول من�طق غرف النزلء.1804
••2رجل اأمن من�وب 24 �ش�عة يف اليوم. )تغطية اأمنية على مدار 24 �ش�عة(.1805
•11خدم�ت طبية معتَمدة ج�هزة عند الطلب 24 �ش�عة يف اليوم.1806
111جه�ز �شدم�ت كهرب�ئية للقلب ووجود ع�ملني مرّخ�شني ومدربني ل�شتخدامه 24 �ش�عة يف اليوم.1807

••2م�شوؤول اإ�شع�ف اأويل موجود 24 �ش�عة يف اليوم ب�لتن�وب1808

CBAالرتتيبات للنزلء الذين يعانون من اإعاقات يف الأجنحة الفندقيةاملعيار
••1مدخل الأجنحة الفندقية وجميع املن�طق الع�مة مهّي�أة مل�شتخدمي الكرا�شي املدولبة.1900
••1مرح��ص ع�م معد مل�شتخدمي الكر�شي املدولب.1901
••1غرفة معّدة مل�شتخدمي الكر�شي املدولب.1902
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CBAال�صتقبالاملعيار
•••يجب اأن يكون الأجنحة الفندقية مفتوحً� اأم�م النزلء املقيمني 24 �ش�عة.2000
•••موظفو ال�شتقب�ل يتحدثون العربية والإجنليزية على الأقل.2001
•••مكتب ا�شتقب�ل منف�شل.2003
•••موظفو ا�شتقب�ل وحّم�لون موجودون 24 �ش�عة يف اليوم.2005
•••تو�شيل الر�ش�ئل والأغرا�ص ب�شكل مالئم للنزلء.2006
•••اأم�كن جلو�ص يف منطقة ال�شتقب�ل.2007
111اإمك�نية حجز غرف الأجنحة الفندقية على الإنرتنت، مب� يف ذلك ت�أكيد احلجز.2008

111ا�شطح�ب النزلء اإلى غرفهم عند الو�شول.2009

CBAمرافق اأخرى يف الأجنحة الفندقيةاملعيار
•••التدخني ممنوع يف 10% من الجنحة، مع وجود اإ�ش�رات ممنوع التدخني على الب�ب.2102
••1غرفة اأمتعة يف الأجنحة الفندقية )مقفلة ومراَقبة(.2103
111اآلة تلميع اأحذية يف الأجنحة الفندقية.2104

••1اإمك�نية �شراء مواد للقراءة و�شحف وطوابع يف الأجنحة الفندقية.2105
111توفر مك�ن ل�شراء الهداي� يف الأجنحة الفندقية.2106

111�ش�لون �شعر يف الأجنحة الفندقية.2107
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CBAخدمات اأخرى يقّدمها الأجنحة الفندقيةاملعيار
•••مك�ملة اإيق�ظ ح�شب الطلب.2200
•44خدمة ترتيب الجنحة يف امل�ش�ء )كل م�ش�ء(.2201
•22خدمة التنظيف اجل�ف وكوي املالب�ص من ال�ش�عة 8 �شب�حً� وحتى 8 لياًل، مع ا�شتع�دة املالب�ص يف اأقل من �ش�عتني.2202
•33خدمة التنظيف اجل�ف وكوي املالب�ص 24 �ش�عة، مع ا�شتع�دة املالب�ص يف اأقل من �ش�عتني.2203

اإذا حتقق املقي��ص 2203 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 2202.

•11خدمة التنظيف اجل�ف للمالب�ص 24 �ش�عة، مع ا�شتع�دة املالب�ص يف اأقل من 12 �ش�عة.2204
111خدمة تلميع الأحذية ح�شب الطلب.2205

•11خدمة �شكرت�ري� ح�شب الطلب.2206
111خدمة جم�ل�شة اأطف�ل ح�شب الطلب.2207

222خدم�ت ال�شتعالم�ت )الكون�شريج( متوفرة )التنقل وا�شتئج�ر ال�شي�رات واحلجز لزي�رة املواقع ال�شي�حية والرحالت وامل�شرح واملت�حف(.2208

••1خدمة �شّراف عملة2209
••1قبول على الأقل نوعني من بط�ق�ت الئتم�ن.2210
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الطعام والشراب في األجنحة الفندقية

CBAتوفري الإفطاراملعيار
••اإمك�نية تن�ول الإفط�ر.2300
•••اإمك�نية تن�ول الإفط�ر يف �ش�لة لتن�ول الطع�م تت�شع الى 30% من الط�قة ال�شتع�بية لالأجنحة الفندقية2301
•2خدمة غرف لالإفط�ر.2302
••3بوفيه اإفط�ر و/اأو اإمك�نية طلب الإفط�ر وخدمة غرف لالإفط�ر. 2303

اإذا حتقق املقي��ص 2303 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 2302.

CBAتوفر امل�صروباتاملعيار
•ثالجة �شغرية ممّونة يف جميع الجنحة اأو خدمة غرف لطلب امل�شروب�ت من ال�ش�عة 7 �شب�حً� وحتى 11 لياًل.2401
••4ثالجة �شغرية ممّونة يف جميع الجنحة اأو خدمة غرف لطلب امل�شروب�ت 24 �ش�عة يف اليوم.2402

اإذا حتقق املقي��ص 2402 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 2401.

•2منطقة مع خدمة يقّدمه� الع�ملون يف الأجنحة الفندقية ل�شراء امل�شروب�ت.2403
•33ب�ر يقوم عليه ع�ملون من الأجنحة الفندقية يحتوي على ت�شكيلة ع�ملية من امل�شروب�ت.2404

اإذا حتقق املقي��ص 2404 ، فال ميكن احل�صول على نقاط اأي�صًا من خالل املقيا�س 2403.

222اأدوات و مواد اإعداد القهوة/ ال�ش�ي يف جميع الجنحة.2405

CBAتوفر الطعاماملعيار
2502

••عندم� يكون الأجنحة الفندقية مفتوحً�، ميكن للنزلء تن�ول طع�م الغداء والع�ش�ء يف مطعم يف الأجنحة الفندقية. 

2503
•44عندم� يكون الأجنحة الفندقية مفتوحً�، ميكن للنزلء تن�ول طع�م الغداء والع�ش�ء يف عدة مط�عم يف الأجنحة الفندقية.

ل ميكن احل�صول على اأكرب عدد من النقاط اإّل مرة واحدة عندما تتحقق املقايي�س 2500 اأو 2501 اأو 2502 اأو 2503.

•••قوائم الطع�م والأ�شع�ر متوفرة ب�للغتني العربية والإجنليزية عند مدخل جميع مط�عم الأجنحة الفندقية.2504
•11يتم اأخذ حمي�ت خ��شة يف العتب�ر ح�شب الطلب.2505
111يتم اأخذ قوائم طع�م الأطف�ل يف عني العتب�ر ح�شب الطلب.2506

•خدمة غرف لطلب الطع�م من ال�ش�عة 6 م�ش�ًء وحتى 11 لياًل.2507
•2خدمة غرف لطلب الطع�م 24 �ش�عة يف اليوم.2508
•33خدمة غرف متنوعة لطلب الطع�م بت�شكيلة وا�شعة من الطع�م، مب� يف ذلك وجب�ت ك�ملة، 24 �ش�عة يف اليوم.2509

ل ميكن احل�صول على اأكرب عدد من النقاط اإّل مرة واحدة عندما تتحقق املقايي�س 2507 و/اأو 2508 و/اأو 2509.
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الترويح والترفيه في األجنحة الفندقية

CBA
555م�شبح و مرافقه� و خدم�ته� مع خدمة وجب�ت خفيفة وم�شروب�ت يف الأجنحة الفندقية.2600

222�ش�ون� لال�شتخدام الع�م يف الأجنحة الفندقية  و مرافقه� و خدم�ته�.2601

222حم�م بخ�ر لال�شتخدام الع�م يف الأجنحة الفندقية و مرافقه و خدم�ته.2602

111ج�كوزري لال�شتخدام الع�م يف الأجنحة الفندقية  و مرافقه و خدم�ته. 2603

111مرافق لأخذ حم�م �شم�ص لال�شتخدام الع�م يف الأجنحة الفندقية و مرافقه و خدم�ته. 2604

333غرفة لي�قة بدنية يف الأجنحة الفندقية  و مرافقه� و خدم�ته�.2605

333�ش�لون جتميل يف الأجنحة الفندقية.  2606

333مقهى خ�رجي مع منطقة جلو�ص مظللة ك�فية يف الأجنحة الفندقية.2607

222حديقة خ�رجية يف الأجنحة الفندقية.2608

111غرفة لعب وملعب يف الأجنحة الفندقية لالأطف�ل.2609

111غرفة األع�ب يف الأجنحة الفندقية.2610

222مالعب تن�ص بج�نب الأجنحة الفندقية اأو مالعب تن�ص داخلية يف الأجنحة الفندقية. 2611

222ملعب كرة ط�ئرة و/اأو كرة �شلة يف الأجنحة الفندقية.2612

111اإمك�نية ا�شتئج�ر اأدوات ترفيه يف الأجنحة الفندقية. 2613

المؤتمرات والحفالت في األجنحة الفندقية

CBA
333ق�عة/ق�ع�ت موؤمترات م�شممة وموؤثثة لالجتم�ع�ت يف الأجنحة الفندقية. 2700

333مرافق حفالت يف الأجنحة الفندقية.  2701

222خدم�ت متخ�ش�شة لق�ع�ت املوؤمترات ومرافق احلفالت. 2702
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المناطق الخلفية

CBAاملطبخاملعي�ر
•••وجود منطقة لتح�شري الطع�م 2800

CBAمنطقة جمع النف�ي�تاملعي�ر
•••توفر منطقة مخ�ش�شة للتخل�ص ال�شليم من النف�ي�ت2900

CBAمنطقة حتميل و تنزيل الب�ش�ئعاملعي�ر
•••توفر منطقة مخ�ش�شة لتحميل و تنزيل الب�ش�ئع3000

CBAمنطقة الع�ملني  يف الأجنحة الفندقيةاملعي�ر
•••توفرمدخل خ��ص للع�ملني يف الأجنحة الفندقية4000
•••توفر مرافق �شحية ومك�ن لتغري املالب�ص و�ش�ورات للع�ملني يف الأجنحة الفندقية4001
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النظافة

CBAغرف الأجنحة الفندقيةاملعيار
•••فر�ش�ت �شرير5000
•••و�ش�ئد5001
•••حل�ف�ت اأو بط�ني�ت5002
•••�شرا�شف �شرير واأغطية حل�ف�ت واأغطية الو�ش�ئد5003
•••الأر�شية5004
•••اجلدران5005
•••ال�شقف5006
•••الأث�ث5007
•••ال�شت�ئر5008
•••عن��شر اأخرى يف غرف الأجنحة الفندقية5009

CBAمرافق احلمامات اخلا�صة والعامة يف منطقة غرف النزلءاملعيار
•••بالط الأر�صية واجلدران5100
•••ترويب الأر�شية واجلدران5101
•••الدو�ص وحو�ص ال�شتحم�م5102
•••�شت�رة الدو�ص5103
•••داخل املرح��ص )املقعد( وخ�رجه5104
•••عن��شر اأخرى يف مرافق احلم�م5105

CBAاملطاعم واحلاناتاملعيار
•••الأر�شية5200
•••اجلدران5201
•••الأ�شقف5202
•••الأث�ث5203
•••الإ�ش�ءة5204
•••اأدوات امل�ئدة5205
•••لب��ص الع�ملني5206
•••عن��شر اأخرى يف املط�عم واحل�ن�ت5207
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CBAاملناطق العامة )الردهات واملمرات وامل�صاعد .. اإلخ(املعيار
•••املراحي�ص الع�مة5300
•••الأر�شية5301
•••اجلدران5302
•••الأ�شقف5303
•••الأث�ث5304
•••لب��ص الع�ملني5305
•••عن��شر اأخرى يف املن�طق الع�مة5306

CBAاخلارجاملعيار
•••املبنى من اخل�رج والأر�ص املحيطة ب�لأجنحة الفندقية.5307

الصيانة

CBAغرف الأجنحة الفندقيةاملعيار
•••فر�ش�ت �شرير5400
•••و�ش�ئد5401
•••حل�ف�ت اأو بط�ني�ت5402
•••�شرا�شف �شرير واأغطية حل�ف�ت واأغطية و�ش�ئد5403
•••الأر�شية5404
•••اجلدران5405
•••ال�شقف5406
•••الأث�ث5407
•••ال�شت�ئر5408
•••عن��شر اأخرى يف غرف الأجنحة الفندقية5409
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CBAمرافق احلمامات اخلا�صة والعامة يف منطقة غرف النزلءاملعيار
•••بالط الأر�صية واجلدران5500
•••ترويب الأر�شية واجلدران5501
•••الدو�ص وحو�ص ال�شتحم�م5502
•••�شت�رة الدو�ص5503
•••داخل املرح��ص )املقعد( وخ�رجه5504
•••عن��شر اأخرى يف مرافق احلم�م5505

CBAاملطاعم واحلاناتاملعيار
•••الأر�شية5600
•••اجلدران5601
•••الأ�شقف5602
•••الأث�ث5603
•••الإ�ش�ءة5604
•••اأدوات امل�ئدة5605
•••لب��ص الع�ملني5606
•••عن��شر اأخرى يف املط�عم واحل�ن�ت5607

CBAاملناطق العامة )الردهات واملمرات وامل�صاعد .. اإلخ(املعيار
•••املراحي�ص الع�مة5700
•••الأر�شية5701
•••اجلدران5702
•••الأ�شقف5703
•••الأث�ث5704
•••لب��ص الع�ملني5705
•••عن��شر اأخرى يف املن�طق الع�مة5706
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CBAاخلارجاملعيار
•••احلدائق5800
•••الده�ن5801
•••الإ�ش�ءة5802

مستوى الخدمات

CBA
•••ا�شتقب�ل النزلء يتم ب�شكل م�شي�ف.5900
•••النزيل هو املحور الرئي�شي يف عمل الأجنحة الفندقية.5901
•••ميكن متييز الع�ملني من خالل الزي املوّحد وبط�ق�ت تبنّي ال�شم/ املن�شب.5902

رضا النزالء

CBA
•••يتم ت�شجيل �شك�وى النزلء.6000
•••يتم التع�مل مع �شك�وى النزلء ب�ل�شكل ال�شحيح.6001
•••يتم اإطالع النزلء ح�شب الطلب على مق�يي�ص الت�شنيف التي مت منح الأجنحة الفندقية م�شتوى الت�شنيف وفقً� له�.6002
•••ا�شتبي�ن�ت للنزلء من الأجنحة الفندقية يف جميع الجنحة.6003
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الدرجة والصورة العامة

يتم تلبية التوقع�ت الواقعية للنزلء من اأجنحة الفندقية متو�شط فيم� يتعلق بـ:

CBA
•املظهر اخل�رجي لالأجنحة الفندقية )البن�ء وتن�شيق املواقع(6300
•التن��شب بني عدد الجنحة و)منطقة( اخلدم�ت/املرافق الع�مة.6301
•جو املط�عم واحل�ن�ت.6302
•جودة مرافق الرتفيه.6303
•التن��شب بني عدد الجنحة وعدد الع�ملني.6304
•مظهر الع�ملني وزّيهم املوّحد.6305
•نوعية املواد امل�شتخدمة يف الأث�ث والأدوات الث�بتة والتجهيزات.6306
•التن��شق والن�شج�م املتب�دل بني عن��شر اخل�رج/ الداخل خللق جتربة متن�غمة.6307

يتم تلبية التوقع�ت الواقعية للنزلء من اأجنحة الفندقية درجة اأولى فيم� يتعلق بـ:

CBA
•املظهر اخل�رجي لالأجنحة الفندقية )البن�ء وتن�شيق املواقع(6400
•التن��شب بني عدد الجنحة و)منطقة( اخلدم�ت/املرافق الع�مة.6401
•جو املط�عم واحل�ن�ت.6402
•جودة مرافق الرتفيه.6403
•التن��شب بني عدد الجنحة وعدد الع�ملني.6404
•مظهر الع�ملني وزّيهم املوّحد6405
•نوعية املواد امل�شتخدمة يف الأث�ث والأدوات الث�بتة والتجهيزات.6406
•التن��شق والن�شج�م املتب�دل بني عن��شر اخل�رج/ الداخل خللق جتربة متن�غمة.6407
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يتم تلبية التوقع�ت الواقعية للنزلء من اأجنحة الفندقية بدرجة ديلوك�ص فيم� يتعلق بـ:

CBA
•املظهر اخل�رجي لالأجنحة الفندقية )البن�ء وتن�شيق املواقع(6500
•التن��شب بني عدد الجنحة و)منطقة( اخلدم�ت/املرافق الع�مة.6501
•جودة املط�عم واحل�ن�ت.6502
•جودة مرافق الرتفيه.6503
•التن��شب بني عدد الجنحة وعدد الع�ملني.6504
•مظهر الع�ملني وزّيهم املوّحد.6505
•نوعية املواد امل�شتخدمة يف الأث�ث والأدوات الث�بتة والتجهيزات.6506
•التن��شق والن�شج�م املتب�دل بني عن��شر اخل�رج/ الداخل خللق جتربة متن�غمة.6507

الشهادات
CBA

•••اللتزام بال�صروط ال�صحية الالزمة واملعمول بها للتداول من اجلهات الر�صمية ذات العالقة.6600
111�شه�دة تقّيد بيئية معرتف فيه� دوليً�.6601

وضوح مستوى التصنيف
CBA

•••لوحة تبنّي م�شتوى الت�شنيف املعتمدة وا�شحة للعي�ن وبال عيوب يف ال�شتقب�ل.6700
•••لوحة تبنّي م�شتوى الت�شنيف املعتمدة وا�شحة للعي�ن وبال عيوب يف اخل�رج عند املدخل الرئي�شي.  6701

تفتيش الجودة والخدمة
CBA

•نتيجة تفتي�ص اجلودة واخلدمة اخل�رجي ك�فية لأجنحة الفندقية 4 جنوم.6800
•نتيجة تفتي�ص اجلودة واخلدمة اخل�رجي ك�فية لأجنحة الفندقية 5 جنوم.6801
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CBAمجموع النقاط الالزمة للوصول للمستوى المطلوب
167187202املق�يي�ص ال�ش��شية

607555احلد الأدنى املطلوب من املق�يي�ص الختي�رية
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شرح المعايير

غرفة األجنحة الفندقية

ال�صالمة واحرتام اخل�صو�صية يف الجنحةاملعيار

يعني هذا املقي��ص اأنه يجب اأن يتمكن النزلء من الو�شول مب��شرة اإلى اجنحتهم دون ال�شطرار لكل جن�ح مدخله اخل��ص.100

اإلى عبور جن�ح اأخر على �شبيل املث�ل. ويهدف اإلى ا�شتثن�ء مه�جع النوم، التي ي�شت�أجر فيه� 

النزيل يف الع�دة �شريرًا ولي�ص جن�ح. فعندم� يتم ت�شنيف من�ش�أة فندقية معّينة ب�أنه� فندق، ف�إن 

ذلك يوّلد لدى امل�شتهلك توقع�ت بخ�شو�ص احلد الأدنى من الرتتيب�ت املتوّفرة. ويرتبط مفهوم 

فندق يف اللغة اليومية التي ي�شتعمله� الن��ص مبن�ش�أة فندقية توّفر – من بني اأمور اأخرى – اجنحًة 

خ��شة، ولي�ص �شريرًا ميكن ا�شتئج�ره يف مهجع. ول يجب اخللط بني م�شطلح غرف الع�ئالت اأو 

الأجنحة اأوالغرف املت�شلة ب�أبواب داخلية املخ�ش�شة ل�شتخدامه� من قبل اأفراد جم�عة محّددة.

وجود قفل للب�ب ومفت�ح خ��ص لكل نزيل.اإمك�نية اإقف�ل ب�ب اجلن�ح يف جميع الجنحة.102

الهدف هو اأن يتمّكن النزلء من روؤية اأي �شخ�ص يقف اأم�م الب�ب من خالل عني �شحرية تعمل عني �شحرية يف ب�ب اجلن�ح يف جميع الجنحة.103

من جهة واحدة فقط.

�شل�شلة اإ�ش�فية اأو و�شيلة اإقف�ل لتكون و�شيلة اإقف�ل اإ�ش�فية للب�ب من الداخل.جتهيزات اإقف�ل اإ�ش�فية لب�ب اجلن�ح يف جميع الجنحة.104

وجود و�شيلة ملنع الن��ص من النظر داخل اجلن�ح )�شت�رة خفيفة اأو م� �ش�بهه�( يف جميع 106

الجنحة.

تهدف اإلى متكني النزلء من النظر من خالل النوافذ خالل �ش�ع�ت النه�ر دون اأن يتمّكن 

الآخرون من روؤيتهم من اخل�رج.

خزنة للنزلء يف اجلن�ح اأو ق��شة للنزلء يف مك�ن م� يف الأجنحة الفندقية.107

خزنة للنزلء يف جميع الجنحة.108

الهدف من خزنة النزلء اأن ي�شتعمله� النزلء حلفظ متعلق�تهم ال�شخ�شية الثمينة )مثل جواز ال�شفر اأو املجوهرات اأو املحفظة( اأو دفرت اأو حقيبة يد �شغرية. يكون للخزنة قفل يتم اإعط�ء النزيل مفت�ح خ��ص 

و�شخ�شي له�.

يذكر املعي�ر 107 اأن اخلزنة قد تكون يف مك�ن اآخر يف الأجنحة الفندقية، على �شبيل املث�ل، �شمن اخلزنة املركزية لالأجنحة الفندقية. يف هذه احل�لة، يجب اأن يكون للنزيل مفت�حه اخل��ص وال�شخ�شي خلزنة 

النزيل )ولي�ص ب�ل�شرورة اخلزنة املركزية(. ويجب اأن يكون هن�ك عدد ك�ٍف من اخلزن�ت لين��شب على الأقل معدل الطلب عليه�. ويجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

من املهم اأن يعرف النزلء كيف يت�شّرفون يف ح�لة الطوارىء. لذا، يجب و�شع اإر�ش�دات للتع�مل اإر�ش�دات لالإخالء يف ح�لة الطوارىء يف جميع الجنحة.110

مع الطوارىء يف مك�ن ظ�هر للعي�ن يف الجنحة، واأن تكون على الأقل جزءًا من دليل الجنحة.

نهدف الى متكني النزلء من اجللو�ص و النوم و التواجد اجلن�ح بعيدا عن ال�شو�ش�ء و ال�شجيج وجود و�شيلة ملنع ال�شجيج و ال�شوت من الدخول للجن�ح111

الق�دم من ال�ش�رع،من�طق اخلدمة، الرده�ت، و اجلن�ح الأ خرى
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الإ�صاءة والكهرباء يف اجلناحاملعيار

على �شبيل املث�ل، مفت�ح كهرب�ء لالإ�ش�ءة الع�مة اأو اإ�ش�ءة ال�شرير.مفت�ح كهرب�ء لالإ�ش�ءة عند املدخل يف جميع الجنحة.201

يجب اأن يكون من ال�شهل الو�شول اإلى ق�ب�ص الكهرب�ء، لذا ل يجب اأن يو�شع حتت ال�شرير اأو ق�ب�ص كهرب�ء غري م�شتخدم بج�نب ال�شرير وي�شهل الو�شول اإليه يف جميع الآجنحة.203

خلف ط�ولة �شرير ج�نبية.

�صوء النهار يف اجلناحاملعيار

الن�فذة تربط اجلن�ح ب�لع�مل اخل�رجي وت�شمح بدخول �شوء النه�ر اإلى ال وت�شمح اأي�شً� للنزيل على الأقل ن�فذة واحدة وا�شحة على م�شتوى النظر ت�شمح بدخول �شوء النه�ر يف جميع اجلنحة.400

ب�لنظر اإلى اخل�رج من خالله�. والن�فذة لي�شت جزءًا من الب�ب الزج�جي.

ل يجب اأن يكون الطرف ال�شفلي لزج�ج الن�فذة اأعلى من ارتف�ع الكتف )1،5م(.

�شت�ئر غري �شف�فة اأو م� �ش�بهه� )�شت�ئر تفتح بلفه� لالأعلى اأو �شت�ئر عمودية اأو اأفقية( للنزلء �شت�ئر �شميكة اأو م� �ش�بهه� يف جميع الجنحة.401

ا�شتخدامه� عند الغروب اأو وقت النوم، بحيث تعتم اجلن�ح قدر الإمك�ن ول ت�شمح بروؤية اجلن�ح 

من اخل�رج.

�شت�ئر اأو م� �ش�بهه� ل ت�شمح مبرور ال�شوء ل�شم�ن اأن يتمّكن النزلء من النوم يف الغرف اأي�شً� 402

خالل النه�ر )تعتيم(

يعني هذا �شت�ئر اأو و�شيلة اأخرى )مثل اأب�جورات( تقريبً� حتجب ال�شوء عن الغرفة.

معاجلة الهواء يف الجلناحاملعيار

ميكن للنزلء ت�شغيل التدفئة اأو اإطف�ئه� وتعديل درجة احلرارة.وجود نظ�م تدفئة ميكن �شبطه ب�شكل فردي يف جميع الجنحة.500

يف ح�ل مل يكن ب�لإمك�ن فتح الن�فذة، فيجب اأن يدخل الهواء النقي اجلن�ح 24 �ش�عة. ول يكفي ن�فذة اأو �شبكة ميكن فتحه� اأو نظ�م تهوية يف جميع الجنحة.501

وجود فتحة تهوية )من ال�شقف( لأنه� حتّرك الهواء، بدًل من اأن جتدده.

ميكن للنزلء التحكم مبفردهم ب�لتكييف واحلرارة يف اجلن�ح. لي�ص مقبوًل تعليق مروحة من تكييف هواء ميكن �شبطه ب�شكل فردي يف جميع الجنحة.502

ال�شقف.
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ال�صرير والأثاث يف غرفة النوماملعيار

ال�شرير اأو الأ�شّرة متن��شبة مع عدد اأم�كن النوم، مب� يف ذلك الفر�ش�ت والو�ش�ئد وال�شرا�شف 600

والأغطية يف جميع الجنحة.

الو�ش�ئد اجل�نبية ل ُتعترب و�ش�ئد لأنه� ل ت�شلح للنوم عليه�.

يجب اأن يتن��شب حجم بي��ش�ت ال�شرير مع �شكل الفر�شة.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.توفري بط�نية )اأو حل�ف( وو�ش�دة اإ�ش�فيتني ح�شب الطلب.601

يجب اأن تكون الو�ش�دة موجودة يف اجلن�ح )يف اخلزانة مثاًل( واأن تكون مو�شوعة يف كي�ص معقم و�ش�ئد اإ�ش�فية يف كل الجنحة.602

مقفل ب�إحك�م.

يجب ذكر اخلدمة الإ�ش�فية اليومية لتغيري بي��ش�ت ال�شرير واملن��شف يف دليل الجنحة.تغيري بي��ش�ت ال�شرير واملن��شف يومً� بعد يوم على الأقل اأو يوميً� ح�شب الطلب.603

يجب اأن ي�أتي �شرير الطفل مع بي��ش�ت مالئمة. ويجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.�شرير طفل ح�شب الطلب.605

يتيح املقعد بذراعني/ الأريكة للنزلء اجللو�ص براحة. والفكرة هي اأن ت�شّكل الكرا�شي/ الأرائك مقعد بذراعني اأو اأريكة لكل نزيل يف اجلن�ح، وُيعترب ذلك مك�نً� للجلو�ص يف جميع الجنحة.607

ترتيبً� للجلو�ص مع ط�ولة القهوة، بحيث ت�شمح للنزلء اجللو�ص مق�بل بع�شهم البع�ص. ويجب اأن 

يكون املقعد بذراعني اأو الأريكة لكل نزيل مقيم موجودة يف اجلن�ح عند و�شول النزيل.

من املهم اأن يكون ارتف�ع اجللو�ص للمقعد بذراعني متن��شبً� مع ارتف�ع ط�ولة القهوة. ط�ولة ط�ولة وكر�شي يتم��شى معه� )ُيعترب مقعدًا واحدًا( يف جميع الجنحة.608

ال�شرير اجل�نبية اأو عتبة الن�فذة غري مقبولة كط�ولة.

ط�ولة ميكن اأي�شً� ا�شتخدامه� ط�ولة كت�بة وكر�شي اأو مقعد بذراعني يتم��شى معه� )ُيعترب اأي�شً� 609

مقعدًا/ مقعدًا بذراعني( مع اإ�ش�ءة مكتب ك�فية يف جميع الجنحة.

من املهم اأن يكون ارتف�ع اجللو�ص للكرا�شي/املق�عد بذراعني متن��شبً� مع ارتف�ع ط�ولة الكت�بة. 

يجب اأن تكون م�ش�حة �شطح الط�ولة واإ�ش�ءته� من��شبة ل�شتخدامه� ط�ولة كت�بة.

ط�ولة قهوة اأو م� �ش�بهه� لو�شع امل�شروب�ت وم� اإلى ذلك عليه� يف املتن�ول من املقعد/ املق�عد 610

ذات الذراعني يف جميع الجنحة.

ط�ولة ال�شرير اجل�نبية اأو عتبة الن�فذة لن تكون مقبولة كط�ولة قهوة.

اإمك�نية اأن يجل�ص الأ�شخ��ص يف مواجهة بع�شهم البع�ص و/اأو تن�ول وجبة يف ح�ل وجود 611

�شخ�شني.

يف ح�ل عدم توفر ط�ولة كهذه يف اجلن�ح، ميكن توفريه� ح�شب الطلب. على �شبيل املث�ل، على 

�شكل ط�ولة بعجالت. ويف هذه احل�لة، يجب ذكر هذه املعلوم�ت يف دليل الجنحة.

املراآة الطويلة هي مراآة ميكن للنزيل الواقف اأم�مه� اأن يرى نف�شه ب�لك�مل.مراآة طويلة يف جميع الجنحة.613

ميكن للنزلء حفظ اأغرا�ص اأح�شروه� معهم )مثل الطع�م وال�شراب( ب�ردًا. ميكن اأن تفي ثالجة )ثالجة �شغرية( ف�رغة يف جميع الجنحة.614

ثالجة �شغرية بهذا الغر�ص. ويف ح�ل تطّلب التقّيد ب�ملقي��شني2401  و2402 وجود ثالجة �شغرية 

ممّونة، فيجب اأن تكون ف�رغة ويتم ملوؤه� ح�شب طلب النزيل.
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تو�صيب املالب�س والأمتعة يف اجلناحاملعيار

يتعلق هذا املقي��ص بقطعة اأث�ث – ب�إمك�نية اأن تكون ق�بلة للطي – ميكن و�شع حقيبة عليه� حم�لة متحركة اأو ثهبتة  لالأمتعة اأو م� �ش�بهه يف جميع الجنحة.700

لتفريغ محتوي�ته�. ال�شرير ل يغطي هذا الغر�ص.

خزانة برفوف اأو م� �ش�بهه� وعاّلق�ت مالب�ص )متم�ثلة( من البال�شتيك/ اخل�شب لتعليق املالب�ص 701

يف جميع الجنحة.

خزانة بي��ش�ت/ تعليق مالب�ص هي قطعة اأث�ث محددة اأو م�ش�حة مخ�ش�شة لهذا الغر�ص فيه� 

ق�شيب معدين وعالق�ت لتعليق املالب�ص عليه�. ميكن اأن يكون الق�شم املتعلق ب�لبي��ش�ت �شمن 

الوحدة نف�شه� اأو منف�شاًل عنه�.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.اأجهزة كوي على البخ�ر ح�شب الطلب.703

الت�صالت يف اجلناحاملعيار

ه�تف بخط خ�رجي يف جميع الجنحة.800

جه�زين ه�تف بخط خ�رجي وتعليم�ت ا�شتخدام مكتوبة، واحد على ط�ولة الكت�بة والآخر بج�نب 801

ال�شرير يف جميع الجنحة.

يجب اأن يكون بالإمكان ا�صتخدام اأجهزة الهاتف هذه )واخلطوط اخلارجية فيها( حتى عندما 

يكون ال�شتقب�ل مغلقً�.

و�شلة الكرتونيه لنقل البي�ن�ت عرب الأنرتنت مع تعليم�ت ا�شتخدام مكتوبة وعلى الأقل ق�ب�ص كهرب�ء واحد لأ�شتعم�ل اأجهزة الكمبيوتر يف  جميع الجنحة.802

و�شلة الكرتونيه لنقل البي�ن�ت عرب الأنرتنت توّفر عدة و�شالت يف الوقت نف�شه )�شوت وبي�ن�ت(، وق�ب�َشي كهرب�ء غري م�شغولينن يف جميع الجنحة.803

و�شلة الكرتونيه لنقل البي�ن�ت عرب الأنرتنت ب�شرعة ع�لية وق�ب�َشي كهرب�ء غري م�شتعملني يف جميع الجنحة.804

هذه الو�شالت والقواب�ص غري امل�شغولة موجودة ب�لقرب من ط�ولة الكت�بة لتتيح للنزلء العمل يف تلك امل�ش�حة. يجب اأن يتمكن النزلء من ال�شبك وا�شتعم�ل اأجهزة الكمبيوتر اخل��شة بهم.

الغ�ية من هذا املعي�ر اأن يتمكن النزلء من ا�شتخدام الف�ك�ص يف جن�ح النزلء، ولي�ص يف مك�ن ف�ك�ص ح�شب الطلب.805

اآخر يف املبنى. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

كمبيوتر و�شبك على الإنرتنت ح�شب الطلب.806

كمبيوتر و�شبك على الإنرتنت يف جميع الجنحة.807

املعي�ر 806 يتعّلق بجه�ز كمبيوتر )من املمكن من خالل �ش��شة التلفزيون( م�شبوك ب�شكل دائم على الإنرتنت، وج�هز ل�شتخدامه يف اجلن�ح  ح�شب الطلب. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

املعي�ر 807 يدل على اأن هذا الكمبيوتر اجل�هز لال�شتعم�ل موجود يف جميع الجنحة.

جه�ز ط�بعة ح�شب الطلب.810

جه�ز ط�بعة يف جميع الجنحة.811

املعي�ر 810 يتعلق بوجود ط�بعة مع اأوراق وحرب وو�شلة �شبك للكمبيوتر ج�هزة لال�شتخدام يف الـجن�ح  ح�شب الطلب. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

املعي�ر 811 يبنّي اأن هذه الط�بعة اجل�هزة لال�شتخدام يف جميع الجنحة.
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التجهيزات ال�صمعية واملرئية يف اجلناحاملعيار

تلفزيون ملّون وجه�ز حتكم عن بعد ودليل قنوات التلفزيون يف 50% من الجنحة.900

تلفزيون ملّون ب�ش��شة 20 اإن�ص على الأقل وجه�ز حتكم عن بعد ودليل قنوات التلفزيون يف جميع 901

الجنحة.

ميكن اإعط�ء جه�ز التحّكم عن بعد للنزلء عن الو�شول والت�شجيل. يف هذه احل�لة، يجب عمل ذلك تلق�ئيً� دون اأن يطلبه النزيل. للفن�دق اأن تخت�ر اأن تطلب من النزلء ترك عربون مق�بل اجله�ز.

محط�ت اإذاعية يف جميع الجنحة.902

راديو مع اختي�ر حر من املحط�ت يف جميع الجنحة.903

يف ح�ل ك�ن يتم بث املحط�ت الإذاعية من خالل نظ�م التلفزيون، فيجب ذكر ذلك يف دليل الجنحة. املعي�ر 903 يتعلق بوجود راديو منف�شل )مب�شّغل اإ�شطوان�ت CD اأو بدونه( ولي�ص راديو من خالل نظ�م 

التلفزيون لأن هذه الأنظمة ل تتيح اختي�رًا حرًا من املحط�ت، بل عددًا محدودًا ومنتقى م�شبقً� من املحط�ت الإذاعية.

يجب تعطيل خطة امل�ش�هدة ب�لدفع والقنوات املخ�ش�شة لالأفالم ح�شب الطلب. يجب ذكر هذه قن�ة للم�ش�هدة ب�لأجرة اأو قن�ة مخ�ش�شة لالأفالم مع اإمك�نية اإلغ�ئه� بح�شب طلب النزلء.904

اخلدمة يف دليل الجنحة.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.جه�ز فيديو و/اأو DVD اأو اأجهزة عر�ص م�ش�بهة مع جه�ز حتّكم عن بعد ح�شب الطلب.906

م�صتلزمات النزلء يف اجلناح  واحلماماملعيار

يف ح�ل توفر علب �شرف لل�ش�بون وال�ش�مبو، فيجب و�شع مل�شق�ت عليه� لُيعرف محتواه�.�ش�بون )�ش�ئل اأو �شلب( ا�شتحم�م و�ش�مبو يف جميع الجنحة.1000

جمموعة اأ�ش��شية من منتج�ت العن�ية ال�شخ�شية )معجون اأ�شن�ن واأدوات حالقة وم� اإلى ذلك( 1001

ح�شب الطلب.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

اأدوات تلميع اأحذية ح�شب الطلب.1003

اأدوات تلميع اأحذية يف جميع الجنحة.1004

اإم� �شندوق فيه ت�شكيلة من اأدوات تلميع الأحذية اأو اأقم�شة تلميع اأحذية. يجب ذكر اخلدمة املذكورة يف املعي�ر 1003 يف دليل الجنحة.
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دليل املعلوم�ت يف جميع الجنحة حول خدم�ت الأجنحة الفندقية الإ�ش�فية والت�شلية/ الرتويح 1005

خ�رج الأجنحة الفندقية.

الهدف الرئي�شي لهذا املعي�ر هو اإطالع النزلء على جميع اخلدم�ت الإ�ش�فية يف الأجنحة 

الفندقية، مثل جميع اخلدم�ت والأمور التي ميكن لالأجنحة الفندقية تقدميه� ح�شب الطلب، وفق 

املع�يري الأ�ش��شية والختي�رية يف نظ�م الت�شنيف. يجب اأن تكون املعلوم�ت متوفرة ب�شكل وا�شح 

يف الجنحة ويكون احل�شول عليه� �شهاًل. ميكن الإعالن عن اخلدم�ت من خالل التلفزيون، 

ط�مل� ك�ن ذلك مبّينً� بو�شوح.

الهدية الرتحيبية يف اجلن�ح هي اأمر ملمو�ص مثل ف�كهة اأو ب�قة زهور، ولي�ص ر�ش�لة ترحيب.هدية ترحيبية يف جميع الجنحة.1006

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.محّول ق�ب�ص كهرب�ء جلميع الجنحة ح�شب الطلب.1009

املغ�صلة يف اجلناحاملعيار

مراآة املغ�شلة لي�شت يف الع�دة نف�ص مراآة احلالقة )التي تكون اأ�شغر ع�دة(.مراآة مغ�شلة يف جميع الجنحة.1101

الفكرة هي اأن يتمكن النزلء من روؤية اأنف�شهم يف املراآة عندم� يقفون اأم�مه�. يجب اأن يكون اإ�ش�ءة للمغ�شلة يف جميع الجنحة.1103

ال�شوء من��شبً�، ول يكون اأقوى من الالزم فيزعج العينني.

الهدف من ق�ب�ص الكهرب�ء ال�شم�ح للنزلء ب�حلالقة اأو جتفيف �شعرهم وب�لت�يل يجب اأن يكون ق�ب�ص كهرب�ء )للحالقة( بج�نب مراآة املغ�شلة يف جميع الجنحة.1104

مك�نه قريبً� من مراآة املغ�شلة بحيث يراعي طول الأ�شالك.

مرافق احلمام يف اجلناحاملعيار

50% من الجنحة فيه� مرافق حم�م خ��شة ومرح��ص مرفق ب�جنحةة النوم )مرافق احلم�م منطقة م�شتقلة له� ب�ب وفيه� حو�ص ا�شتحم�م مع دو�ص اأو دو�ص منف�شل مبي�ه ج�رية ب�ردة و�ش�خنة 1200

طوال الوقت وتهوية واإ�ش�ءة(.

جميع الجنحة فيه� مرافق حم�م خ��شة ومرح��ص مرفق بغرف النوم )مرافق احلم�م منطقة م�شتقلة له� ب�ب وفيه� حو�ص ا�شتحم�م مع دو�ص اأو دو�ص منف�شل مبي�ه ج�رية ب�ردة و�ش�خنة طوال 1201

الوقت وتهوية واإ�ش�ءة(.

ك�بينة الدو�ص ل ُتعترب مرفق حم�م يف هذه احل�لة.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.جمفف �شعر ح�شب الطلب.1204

حو�ص ا�شتحم�م ودو�ص منف�شالن يف 50% من الجنحة.1213
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حو�ص ا�شتحم�م ودو�ص منف�شالن يف جميع الجنحة.1214

يف هذا املعي�ر، يكون الدو�ص خ�رج حو�ص ال�شتحم�م يف منطقة دو�ص منف�شلة.

التواليت منف�شل عن مرافق احلم�م يف 5% من الجنحة.1215

التواليت منف�شل عن مرافق احلم�م يف جميع الجنحة.1216

من املمكن الو�شول للتواليت املذكور هن� من احلم�م، لكنه مف�شول عن مرافق احلم�م الأخرى بوا�شطة ح�ئط وب�ب.

التسهيالت العامة في األجنحة الفندقية

الت�صالت يف الأجنحة الفندقيةاملعيار

يتيح هذا املعي�ر للنزلء ا�شتخدام ه�تف داخل املبنى، ولي�ص يف اجلوار. من املهم �شم�ن اإمك�نية ا�شتخدام اله�تف يف الأجنحة الفندقية ح�شب الطلب.1600

خ�شو�شية النزلء قدر الإمك�ن اأثن�ء ا�شتخدامهم اله�تف. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل 

الجنحة.

يتيح هذا املعي�ر للنزلء اإر�ش�ل وا�شتقب�ل الف�ك�ش�ت داخل املبنى، ولي�ص يف اجلوار. يجب ذكر اإمك�نية ا�شتخدام الف�ك�ص يف الأجنحة الفندقية ح�شب الطلب.1601

هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

اإمك�نية ا�شتخدام كمبيوتر مع �شبك على الإنرتنت ب�شرعة ع�لية عند الطلب يف الأجنحة 1602

الفندقية.

يتيح هذا املعي�ر للنزلء ا�شتخدام الكمبيوتر داخل املبنى، ولي�ص يف اجلوار. يجب ذكر هذه 

اخلدمة يف دليل الجنحة.

النقل والقدرة على الو�صول و�صهولة الو�صول وامل�صاعدة يف الأجنحة الفندقيةاملعيار

التقّيد الك�مل بهذا املعي�ر يعني وجوب وجود موظف اأجنحة الفندقية واحد على الأقل 24 �ش�عة يف اليوم. يجب اأن يتمكن النزلء من الأت�ش�ل و الو�شول ملوظفي الأجنحة الفندقية 24 �ش�عة يف اليوم.1700

اإن مل يكن ب�لإمك�ن الو�شول للموظف اإّل ب�له�تف يف بع�ص اللحظ�ت، يجب اإطالع النزلء بكيفية الت�ش�ل 

به. يجب ذكر كيفية الو�شول للموظف يف دليل الجنحة.
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مواقف خ��شة يف الأجنحة الفندقية.1701

مواقف خ��شة يف الأجنحة الفندقية تكفي لـ50% على الأقل من اإجم�يل عدد الجنحة.1702

مواقف �شي�رات داخلية خ��شة يف الأجنحة الفندقية.1703

مواقف داخلية خ��شة يف الأجنحة الفندقية تكفي لـ50% على الأقل من اإجم�يل عدد الجنحة.1704

املعي�ران 1701 و1702 يتعلق�ن ب�ملواقف يف الأجنحة الفندقية نف�شه ولي�ص مواقف ع�مة اأو موقف �شي�رات كم� هو مذكور يف املعي�ران 1703 و1704. اأم� املعي�ران 1703 و1704 فمتعلق�ن مبوقف �شي�رات مغطى يف الأجنحة الفندقية 

نف�شه. يجب و�شع لوحة اأر�ش�دية وا�شحة خ�رج الأجنحة الفندقية لهذا املوقف. وُي�شمح كذلك بحجز منطقة يف موقف ع�م قريب جدًا من الأجنحة الفندقية وتخ�شي�ص مواقف فيه� لنزلء الأجنحة الفندقية وو�شع اإ�ش�رات تدل على 

ذلك. يجب ذكر اإمك�ن�ت اإيق�ف ال�شي�رة املذكورة يف املق�يي�ص 1701 و1702 و1703 و704   يف دليل الجنحة.

خدمة اإيق�ف ال�شي�رة عند والو�شول واملغ�درة متوفرة طوال الوقت.خدمة دائمة لإيق�ف ال�شي�رات.1705

نقل الأمتعة ح�شب الطلب.1706

يتم عر�ص خدمة نقل الأمتعة.1707

نقل الأمتعة يعني جلبه� اإلى اجلن�ح  عند الو�شول ومنه� عند املغ�درة. املعي�ر 1706 يعني اأن اخلدمة ت�أتي ح�شب طلب النزيل، اأم� املعي�ر 1707 فيعني اأن الع�ملني يعر�شون هذه اخلدمة تلق�ئيً�. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل 

الجنحة والإ�ش�رة اإليه� بو�شوح يف ال�شتقب�ل.

ي�شعد النزلء درجني فقط للو�شول اإلى اجنحتهم. )�ش�حط عدد 2(1708

ي�شعد النزلء درجً� واحدًا فقط للو�شول اإلى اجنحتهم. )�ش�حط عدد 1(1709

ميكن للنزلء الو�شول اإلى 95% من اجنحة الأجنحة الفندقية دون احل�جة ل�شتخدام الدرج.1710

اإن ك�ن هن�ك م�ش�عد متوّفرة من اأجل التقّيد ب�ملق�يي�ص 1708 و/اأو 1709 و/اأو 1710، فيجب اأن تكون م�ش�عد ع�مة خلدمة النزلء ولي�ص م�ش�عد خدمة يف اجلهة اخللفية من املبنى.

منطقة للتوقف وو�شع الأمتعة عند مدخل الأجنحة الفندقية.1713

منطقة م�شقوفة للتوقف وو�شع الأمتعة عند مدخل الأجنحة الفندقية.1714

يعني هذا املعي�ر اإت�حة الفر�شة اأم�م النزلء لإيق�ف �شي�راتهم يف مك�ن مخ�ش�ص ب�لقرب من مدخل الأجنحة الفندقية لريكب فيه� اأ�شخ��ص اأو ينزلوا منه� اأو لتحميل الأمتعة اأو اإنزاله�. اأم� ال�شقف املذكور يف املعي�ر1713 ، فهو 

حلم�ية النزلء من ظروف الطق�ص.

لي�ص املعنى هن� اأن تكون هذه اخلدمة مركب�ت نقل ع�م اأو تك�شي اإن مل تكن جزءًا من ت�شهيالت النقل يف خدم�ت نقل خ��ص ح�شب الطلب اأو من خالل برن�مج.1715

الأجنحة الفندقية. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.
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ال�صالمة والأمان يف الأجنحة الفندقيةاملعيار

الفن�دق لدرجة كبرية اأم�كن ع�مة، لكن الأف�شل اأن تكون من�طق اجنحة النزلء مقت�شرة على تقييد القدرة على دخول من�طق اجنحة النزلء.1803

املقيمني يف الأجنحة الفندقية. ميكن القي�م بذلك من خالل ب�شبط القدرة على ا�شتخدام 

امل�ش�عد اأو ال�شتف�دة من الرموز الإلكرتونية ملف�تيح الجنحة. والأ�شهل من ذلك كله ولكنه فّع�ل 

ب�لطريقة ذاته�، هي اأن يقوم اأحد رج�ل الأمن ب�لوقوف عن مدخل امل�شعد والطلب من النزلء 

املقيمني يف الأجنحة الفندقية اإبراز مف�تيح اجنحةهم.

ل يعني هذا املعي�ر وجود ع�ملني طبيني يف الأجنحة الفندقية، بل التف�ق مع خدم�ت طبية خدم�ت طبيعة معتَمدة ج�هزة عند الطلب 24 �ش�عة يف اليوم.1805

خ�رجية بحيث تكون هن�ك م�ش�عدة طبية ج�هزة و�شريعة عند احل�جة.

يجب اأن يت�شنى الو�شول ب�شهولة اإلى هذا اجله�ز الذي ينقذ احلي�ة والت�أكد من اأن يعمل ب�شكل جه�ز �شدم�ت كهرب�ئية للقلب ووجود ع�ملني مرّخ�شني ومدربني ل�شتخدامه 24 �ش�عة يف اليوم.1806

�شليم ح�شب موا�شف�ته.

الرتتيبات للنزلء الذين يعانون من اإعاقات يف الأجنحة الفندقيةاملعيار

املرح��ص منف�شل على مرافق املراحي�ص الع�مة الأخرى.مرح��ص ع�م معّدل لل�شم�ح بدخول كر�شي مدولب.1901

ال�صتقبالاملعيار

يجب اأن يتمكن النزلء من دخول اجنحةهم واملبنى ومغ�درته� يف اأي وقت يف اليوم. قد يتم يجب اأن يكون الأجنحة الفندقية مفتوحً� اأم�م النزلء املقيمني 24 �ش�عة.2000

حتقيق ذلك من خالل اإعط�ء النزلء مفت�حً� لب�ب مدخل الأجنحة الفندقية اأو بوجود اأحد 

الع�ملني ب�شكل دائم.

توفري م�شتوى ك�ٍف من اخل�شو�شية عند ت�شجيل النزلء و�شولهم ومغ�درتهم.2002

املعي�ر 2002 يتعلق ب�إمك�نية ت�شجيل الو�شول يف الأجنحة الفندقية، بحيث يتمكن النزلء من مكتب ا�شتقب�ل منف�شل.2003

الت�شجيل واأخذ مف�تيح اجنحةهم وترك الر�ش�ئل يف جو من اخل�شو�شية. املعي�ر 2003 فيتعلق 

بوجود مكتب ا�شتقب�ل منف�شل يوّفر امل�شتوى املطلوب من اخل�شو�شية.

يجب اأن يتمكن النزلء من ا�شتالم الر�ش�ئل اأو الطرود التي ت�شلهم فورًا وب�شكل ك�مل. ويجب اأن تو�شيل الر�ش�ئل والأغرا�ص ب�شكل مالئم للنزلء.2006

ي�شمن الأجنحة الفندقية اأن تكون اإجراءات هذه اخلدمة متوفرة وتتم ب�شكل فع�ل. ويجب ذكر 

هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.



46

يجب عر�ص هذه اخلدمة على النزلء دون طلب منهم.ا�شطح�ب النزلء اإلى اجنحةهم عند الو�شول.2009

مرافق اأخرى يف الأجنحة الفندقيةاملعيار

جن�ح�ن على الأقل. واجلن�ح اجنحةة )مب� فيه� مرافق حم�م خ��شة ومدخل( ت�شميمه� مريح 2100

ووا�شع للغ�ية. احلد الأدنى مل�ش�حته� 50م2.

ي�شتمل اجلن�ح على منطقة للنوم ومنطقة للجلو�ص. اجلن�ح اأو�شع واأكرث راحة بكثري من اجنحة 

النزلء الأخرى. جن�ح�ن متال�شقت�ن بينهم� ب�ب داخلي ميكن ا�شتئج�رهم� ب�شكل منف�شل ل 

ُتعتربان جن�حً�.

التدخني ممنوع يف 10% من الجنحة، مع وجود اإ�ش�رات ممنوع التدخني على الب�ب.2102
يجب ذكر هذه اخلي�ر يف دليل الجنحة اأو الإ�ش�رة اإليه بو�شوح يف ال�شتقب�ل.

اآلة تلميع اأحذية يف الأجنحة الفندقية.2104
يف ح�ل مل يكن هن�ك �شوى اآلة تلميع اأحذية يف الأجنحة الفندقية، فيجب اأن تكون يف منطقة 

ع�مة مت�حة ب�شهولة اأم�م جميع النزلء يف الأجنحة الفندقية.

اإمك�نية �شراء مواد للقراءة و�شحف وطوابع يف الأجنحة الفندقية.2105
يجب اأن يحظى النزلء بفر�شة �شراء مواد للقراءة و�شحف وطوابع يف الأجنحة الفندقية. تقدمي 

هذه اخلدمة من خالل املجالت اأو ال�شحف املج�نية يف بهو الأجنحة الفندقية ل يكفي للت�أهل 

لتحقيق هذا املقي��ص. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

توفر مك�ن ل�شراء الهداي� يف الأجنحة الفندقية.2106
يتحقق املعي�ر عندم� يكون يف الأجنحة الفندقية متجر يحتوي على ت�شكيلة من��شبة من الهداي� اأو 

خزائن عر�ص ك�فية يف املن�طق الع�مة. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

خدمات اأخرى يقّدمها الأجنحة الفندقيةاملعيار

مك�ملة من ال�شتقب�ل يف وقت يطلبه النزيل، تكون اإم� �شخ�شية اأو م�أمتتة. يجب ذكر هذه اخلدمة مك�ملة اإيق�ظ ح�شب الطلب.2200

يف دليل الجنحة.

من الأمثلة على خدم�ت ترتيب اجلن�ح  يف امل�ش�ء ا�شتبدال املن��شف امل�شتعملة واإع�دة تزويد خدمة ترتيب اجلن�ح  يف امل�ش�ء )كل م�ش�ء(.2201

احلم�م ب�ملواد واإغالق ال�شت�ئر وجتهيز الأ�شّرة للنوم.

خدمة التنظيف اجل�ف وكوي املالب�ص من ال�ش�عة 8 �شب�حً� وحتى 8 لياًل، مع ا�شتع�دة املالب�ص يف اأقل من �ش�عتني.2202
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خدمة التنظيف اجل�ف وكوي املالب�ص 24 �ش�عة، مع ا�شتع�دة املالب�ص يف اأقل من �ش�عتني.2203

خدمة التنظيف اجل�ف للمالب�ص 24 �ش�عة، مع ا�شتع�دة املالب�ص يف اأقل من 12 �ش�عة.2204

ُي�شمح ب�ل�شتثن�ءات خالل عطل نه�ية الأ�شبوع والعطل الوطنية اخل��شة. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.خدمة تلميع الأحذية ح�شب الطلب.2205

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.خدمة �شكرت�ري� ح�شب الطلب.2206

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.خدمة جم�ل�شة اأطف�ل ح�شب الطلب.2207

خدم�ت ال�شتعالم�ت )الكون�شريج( متوفرة )التنقل وا�شتئج�ر ال�شي�رات واحلجز لزي�رة املواقع 2208

ال�شي�حية والرحالت وامل�شرح واملت�حف(.

يجب ذكر هذه اخلدم�ت يف دليل الجنحة.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.خدمة �شّراف عملة2209

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة ويف نقاط البيع يف الأجنحة الفندقية.قبول على الأقل نوعني من بط�ق�ت الئتم�ن.2210

الطعام والشراب في األجنحة الفندقية

توفري الإفطاراملعيار

خدمة الإفط�ر من خدم�ت اأي اأجنحة الفندقية، بدءًا مب�شتوى جنمة واحدة. وميكن اأن يكون اإمك�نية تن�ول الإفط�ر.2300

ذلك يف اجنحة النزلء اأو يف ق�عة فطور ع�مة.

  اإمك�نية تن�ول الإفط�ر يف �ش�لة لتن�ول الطع�م تت�شع الى 30% من الط�قة ال�شتع�بية لالأجنحة 2301

الفندقية

اأـمك�نية تن�ول الفط�ر  يف منطقة م�شرتكة حتتوي على ط�ولت و كرا�شي و مهيئة خلدمة وجبة 

الفط�ر ل30% من الط�قة ال�شت�ع�بية لالأجنحة الفندقية على القل
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خدمة غرف لالإفط�ر.2302

بوفيه اإفط�ر و/اأو اإمك�نية طلب الإفط�ر وخدمة غرف لالإفط�ر.2303

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

توفر امل�صروباتاملعيار

ميكن توفري امل�شروب�ت يف اجنحةة منف�شلة بخدمة، اأو على �شبيل املث�ل توزيعه� من اآلة امل�شروب�ت متوفرة يف الأجنحة الفندقية.2400

م�شروب�ت. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

ثالجة �شغرية ممّونة يف جميع الجنحة اأو خدمة اجنحة لطلب امل�شروب�ت من ال�ش�عة 7 �شب�حً� 2401

وحتى 11 لياًل.

ثالجة �شغرية ممّونة يف جميع الجنحة اأو خدمة غرف لطلب امل�شروب�ت 24 �ش�عة يف اليوم.2402

اإن ك�نت الثالجة ال�شغرية ف�رغة للتقّيد ب�ملقي��ص 614، فيجب ملوؤه� ح�شب الطلب. يجب ذكر هذه اخلدم�ت يف دليل الجنحة.

منطقة مع خدمة يقّدمه� الع�ملون يف الأجنحة الفندقية ل�شراء امل�شروب�ت.2403

ب�ر يقوم عليه ع�ملون من الأجنحة الفندقية يحتوي على ت�شكيلة ع�ملية من امل�شروب�ت.2404

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

توفر الطعاماملعيار

عندم� يكون الأجنحة الفندقية مفتوحً�، ميكن للنزلء تن�ول طع�م الغداء يف الأجنحة الفندقية خالل 3 �ش�ع�ت على الأقل.2500

عندم� يكون الأجنحة الفندقية مفتوحً�، ميكن للنزلء تن�ول طع�م الع�ش�ء يف الأجنحة الفندقية خالل 4 �ش�ع�ت على الأقل.2501

عندم� يكون الأجنحة الفندقية مفتوحً�، ميكن للنزلء تن�ول طع�م الغداء والع�ش�ء يف مطعم يف الأجنحة الفندقية.2502

عندم� يكون الأجنحة الفندقية مفتوحً�، ميكن للنزلء تن�ول طع�م الغداء والع�ش�ء يف عدة مط�عم يف الأجنحة الفندقية.2503



49

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة وذكره� يف ق�ئمة الطع�م.يتم اأخذ حمي�ت خ��شة يف العتب�ر ح�شب الطلب.2505

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة وذكره� يف ق�ئمة الطع�م.يتم اأخذ قوائم طع�م الأطف�ل يف عني العتب�ر ح�شب الطلب.2506

خدمة غرف لطلب الطع�م من ال�ش�عة 6 م�ش�ًء وحتى 11 لياًل.2507

خدمة غرف لطلب الطع�م 24 �ش�عة يف اليوم.2508

خدمة غرف متنوعة لطلب الطع�م بت�شكيلة وا�شعة من الطع�م، مب� يف ذلك وجب�ت ك�ملة، 24 2509

�ش�عة يف اليوم.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة.

الترويح والترفيه في األجنحة الفندقية

يجب اأن يكون امل�شبح مزودا ب�ملرافق واخلدم�ت الالزمة من غرف غي�ر، حم�م�ت و �ش�ورات  و م�شبح و مرافقه� و خدم�ته� مع خدمة وجب�ت خفيفة وم�شروب�ت يف الأجنحة الفندقية.2600

مق�شمة الى ق�شمني، الق�شم الول مخ�ش�ص للن�ش�ء و الأخر للرج�ل. هذه املرافق ميكن اأن تكون 

م�شرتكة ملن�طق الرتويح و الرتفيه يف الأجنحة الفندقية.

يجب اأن تكون ال�ش�ونة مزودة ب�ملرافق واخلدم�ت الالزمة من غرف غي�ر، حم�م�ت و �ش�ورات  و �ش�ون� لال�شتخدام الع�م يف الأجنحة الفندقية  و مرافقه� و خدم�ته�.2601

مق�شمة الى ق�شمني، الق�شم الول مخ�ش�ص للن�ش�ء و الأخر للرج�ل. هذه املرافق ميكن اأن تكون 

م�شرتكة ملن�طق الرتويح و الرتفيه يف الأجنحة الفندقية.

يجب اأن يكون حم�م البخ�ر مزود ب�ملرافق واخلدم�ت الالزمة من غرف غي�ر، حم�م�ت و حم�م بخ�ر لال�شتخدام الع�م يف الأجنحة الفندقية و مرافقه و خدم�ته.2602

�ش�ورات  و مق�شمة الى ق�شمني، الق�شم الول مخ�ش�ص للن�ش�ء و الأخر للرج�ل. هذه املرافق 

ميكن اأن تكون م�شرتكة ملن�طق الرتويح و الرتفيه يف الأجنحة الفندقية.
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يجب اأن يكون اجل�كوزي مزود ب�ملرافق واخلدم�ت الالزمة من غرف غي�ر، حم�م�ت و �ش�ورات  ج�كوزري لال�شتخدام الع�م يف الأجنحة الفندقية  و مرافقه و خدم�ته.2603

و مق�شمة الى ق�شمني، الق�شم الول مخ�ش�ص للن�ش�ء و الأخر للرج�ل. هذه املرافق ميكن اأن تكون 

م�شرتكة ملن�طق الرتويح و الرتفيه يف الأجنحة الفندقية.

يجب اأن تكون هذه املرافق مزودا ب�ملرافق واخلدم�ت الالزمة من غرف غي�ر، حم�م�ت و مرافق لأخذ حم�م �شم�ص لال�شتخدام الع�م يف الأجنحة الفندقية  و مرافقه و خدم�ته.2604

�ش�ورات  و مق�شمة الى ق�شمني، الق�شم الول مخ�ش�ص للن�ش�ء و الأخر للرج�ل. هذه املرافق 

ميكن اأن تكون م�شرتكة ملن�طق الرتويح و الرتفيه يف الأجنحة الفندقية.

يجب اأن تكون غرفة اللي�قة البدنية مزّودة ب�أربعة اأنواع مختلفة على الأقل من اأجهزة مت�رين غرفة لي�قة بدنية يف الأجنحة الفندقية.2605

للقلب وال�شرايني )الرك�ص، ركوب الدراجة، اإلخ(، واأربع اأنواع مختلفة على الأقل من اأجهزة 

مت�رين الع�شالت )التجذيف، اإلخ(، ب�لإ�ش�فة اإلى اأوزان حرة وفر�ش�ت مترين ومي�ه لل�شرب.

يعني ذلك وجود فن�ء خ�رجي يف الأجنحة الفندقية مع ط�ولت وكرا�شي، حيث ميكن للنزلء مقهى خ�رجي مع منطقة جلو�ص مظللة ك�فية يف الأجنحة الفندقية.2607

اجللو�ص وطلب امل�شروب�ت.

من املمكن اأن ت�شتمل اأدوات الرتفيه على دراج�ت هوائية وقوارب، اإلخ. يجب ذكر هذه اخلدمة اإمك�نية ا�شتئج�ر اأدوات ترفيه يف الأجنحة الفندقية.2613

يف دليل الغرف.

المؤتمرات والحفالت في األجنحة الفندقية

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة والإ�ش�رة اإليه� يف ال�شتقب�ل.ق�عة/ق�ع�ت موؤمترات م�شممة وموؤثثة لالجتم�ع�ت يف الأجنحة الفندقية.2700

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الجنحة والإ�ش�رة اإليه� يف ال�شتقب�ل.مرافق حفالت يف الأجنحة الفندقية.2701

امل�ش�عدة اخلبرية متوفرة يف الأجنحة الفندقية مل�ش�عدة مخططي الجتم�ع�ت واحلفالت ب�شكل خدم�ت متخ�ش�شة لق�ع�ت املوؤمترات ومرافق احلفالت.2702

احرتايف.
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المناطق الخلفية

املطبخاملعيار

هذه املنطقة مخ�ش�شة لتح�شري و جتهيز الطع�م ب�ال�شكل النه�ئي املقدم للزب�ئن.  هذه املنطقة وجود منطقة لتح�شري الطع�م2800

خ��شعة لقوانني و تعليم�ت وزارة ال�شحة،

و يوجد م� يثبت ذلك.

منطقة جمع النفاياتاملعيار

هذه املنطقة مخ�ش�شة للتخل�ص ال�شحيح من النف�ي�ت لتكون بعيدة عن عيون الزب�ئن و توفر منطقة مخخ�ش�شة مع تهوئة جيدة للتخل�ص ال�شليم من النف�ي�ت2900

مو�شوعة يف ح�وي�ت مخ�شو�شة لهذا الغر�ص

منطقة حتميل و تنزيل الب�صائعاملعيار

توفر منطقة مخ�ش�شة لتحميل و تنزيل الب�ش�ئع3000

منطقة العاماين يف الأجنحة الفندقيةاملعيار

توفرمدخل خ��ص للع�ملني يف الأجنحة الفندقية4000

تخ�شع هذه املن�طق الى قوانني و تعليم�ت وزارة ال�شحة و يجب توفر م� يثبت ذللكتوفر مرافق �شحية و منطقة لتغري املالب�شو �ش�ورات للع�ملني يف الأجنحة الفندقية4001
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النظافة

النظ�فة متطلب اأ�ش��شي مهم يف الفن�دق يف جميع فئ�ت الت�شنيف. والعن��شر التي يتم تقييمه� مبّينة يف املق�يي�ص2800  - 2809 )اجنحة الأجنحة الفندقية(، و2900 – 2905 )مرافق احلم�م�ت اخل��شة والع�مة يف 

منطقة اجنحة النزلء(، و3000 – 3007 )املط�عم واحل�ن�ت(، و3100 – 3106 )املن�طق الع�مة(، و3200 )اخل�رج(. يجب اأن تكون جميع العن��شر ُمر�شية، واإن مل تكن كذلك، فعلى الأجنحة الفندقية حت�شينه� 

خالل ثالثة اأ�شهر. واإن مل يتمّكن املفت�شون حتديد بو�شوح م� اإن ك�ن العن�شر ُمر�شيً� اأم ل، يتم الإ�ش�رة اإليه ب�أنه »بند يجب حت�شينه«، و�شيتوجب اأن يكون ُمر�شيً� قبل التفتي�ص الق�دم على حد اأق�شى. واإن بقي 

العن�شر »بندًا يجب حت�شينه« يف التفتي�ص الت�يل، ف�إنه ُيعترب حينه� ن�ق�شً�.

الصيانة

ال�شي�نة املن��شبة متطلب اأ�ش��شي مهم يف الفن�دق يف جميع فئ�ت الت�شنيف. وتعني ال�شي�نة اجليدة اأن تكون املرافق املتوفرة بح�لة �شليمة وك�ملة وتعمل ب�شكل جيد. والعن��شر التي يتم تقييمه� مبّينة يف املق�يي�ص 

3300 – 3309 )اجنحة الأجنحة الفندقية(، و3400 – 3405 )مرافق احلم�م�ت الع�مة واخل��شة يف منطقة اجنحة النزلء(، و3500 – 3507 )املط�عم واحل�ن�ت(، و3600 – 3606 )املن�طق الع�مة(، و3700 – 

3702 )اخل�رج(. يجب اأن تكون جميع العن��شر ُمر�شية، واإن مل تكن كذلك، فعلى الأجنحة الفندقية حت�شينه� خالل ثالثة اأ�شهر. واإن مل يتمّكن املفت�شون حتديد بو�شوح م� اإن ك�ن العن�شر ُمر�شيً� اأم ل، يتم الإ�ش�رة 

اإليه ب�أنه »بند يجب حت�شينه«، و�شيتوجب اأن يكون ُمر�شيً� قبل التفتي�ص الق�دم على حد اأق�شى. واإن بقي العن�شر »بندًا يجب حت�شينه« يف التفتي�ص الت�يل، ف�إنه ُيعترب حينه� ن�ق�شً�.

مستوى الخدمات

ا�شتقب�ل النزلء يتم ب�شكل م�شي�ف6000

زة لأي اأجنحة الفندقية يف اأي فئة جنوم. النزيل هو املحور الرئي�شي يف عمل الأجنحة الفندقية.6001 ال�شي�فة واخلدمة من اأهم ال�شم�ت الرئي�شية واملميِّ

ويجب اأن تكون هذه العن��شر جيدة مل�شلحة كل من النزلء و�شن�عة الفن�دق. فمن املهم اأن 

يح�شل النزلء على م�شتوى ال�شي�فة واخلدمة الذي يحق لهم – يف حدود املعقول – توقعه من 

الأجنحة الفندقية يف فئة الت�شنيف التي اخت�روه�. وي�شتمل ذلك على جوانب مثل ال�شتقب�ل 

واملع�ملة وال�شلوك ومدى امل�ش�عدة من قبل الع�ملني. وب�شكل ع�م، يرتفع م�شتوى توقع�ت النزلء 

من هذه اجلوانب مع ارتف�ع فئة الت�شنيف للفن�دق. ولأن من ال�شعب تقييمه� خالل التفتي�ش�ت، 

ف�إن هذه املق�يي�ص �شُت�شتخدم ب�شكل رئي�شي وعلى نحو مت�شدد مع الفن�دق التي يبدو اأنه� 

تتج�هله�. على �شبيل املث�ل، اإن عرّب النزلء ب�شكل متكرر عن �شك�وى له� اأ�ش��ص حول امل�شتوى 

املتديّن من ال�شي�فة واخلدمة يف الأجنحة الفندقية. يف ح�لت كهذه، يتم الجتم�ع مع اإدارة 

الأجنحة الفندقية حول طبيعة ال�شك�وى ومحتواه�، والتو�شل اإلى اتف�ق�ت اإ�ش�فية حول كيفية 

حت�شني الو�شع ب�شرعة.



53

رضا النزالء

يتم ت�شجيل �شك�وى النزلء.6100

من اأجل حم�ية م�شلحة النزلء حلد معنّي، يجب منحهم فر�شة التعبري عن عدم ر�ش�هم عن يتم التع�مل مع �شك�وى النزلء ب�ل�شكل ال�شحيح.6101

الأجنحة الفندقية وخدم�ته لالإدارة. ومن املهم ت�شجيل هذه ال�شك�وى والتج�وب معه� ب�شكل 

�شحيح. هذا ل يعني ب�ل�شرورة اأن �شك�وى النزلء دائمً� مربرة، لكنه يعني اأن اإدارة الأجنحة 

الفندقية تتع�مل معه� وفق املم�ر�ش�ت العملية املقبولة، اأي اأن عليه� النظر ب�شكل جّدي يف 

ال�شك�وى، والتج�وب معه� خالل مدة معقولة، وتعوي�ص النزيل اإن ك�نت ال�شكوى مربرة.

يتم اإطالع النزلء ح�شب الطلب على مق�يي�ص الت�شنيف التي مت منح الأجنحة الفندقية جنومه 6102

وفقً� له�.

يجب ذكر هذه املعلوم�ت يف دليل الجنحة.

الفكرة من توفري هذه النم�ذج يف الجنحة هي متكني النزلء من التعبري عن اأنف�شهم بطريقة ا�شتبي�ن�ت للنزلء من الأجنحة الفندقية يف جميع الجنحة.6103

اإيج�بية اأو من خالل �شكوى. من املمكن اأن ت�شتخدم اإدارة الأجنحة الفندقية هذه املعلوم�ت 

لتح�شني جودة الأجنحة الفندقية وعمله.

الدرجة والصورة العامة

يحّدد الت�شميم الداخلي لالأجنحة الفندقية وت�شميم املبنى ومظهره والتن�شيق اخل�رجي له اإلى حد كبري الفرق بني فئ�ت الت�شنيف. ويوؤثر ا�شتخدام املواد والأث�ث وعن��شر الت�شميم يف جتربة النزلء ب�شكل كبري. 

ولأ�شب�ب وا�شحة، من املحّبذ اأن يتوافق م�شتوى الت�شنيف يف الأجنحة الفندقية مع التوقع�ت الواقعية للنزلء. ويختلف هذا املعي�ر عن غريه من املع�يري كونه ي�شتمل على ج�نب �شخ�شي يف احلكم. لذا، يتم تقييم 

املق�يي�ص من 4000 – 4039 بحذر دون التف�ت للذوق ال�شخ�شي.

تفتيش الجودة والخدمة

نتيجة تفتي�ص اجلودة واخلدمة اخل�رجي ك�فية لأجنحة الفندقية 4 جنوم.6500

كم� هو ح�له� يف جميع الع�مل، ف�إن عملي�ت التفتي�ص على الفن�دق تقّدم �شورة عن يوم واحد نتيجة تفتي�ص اجلودة واخلدمة اخل�رجي ك�فية لأجنحة الفندقية 5 جنوم.6501

من ال�شنة. كم� اأنه يتم احلكم على الأجنحة الفندقية بح�شب م� يقّدمه ولي�ص كيفية التقدمي. 

ف�لوقت املت�ح للتفتي�ص ق�شري جدًا، والطريقة الوحيدة للتو�شل اإلى حكم را�شخ حول خدم�ت 

الأجنحة الفندقية، هي بتجربته�. ولأن ذلك جزء محوري يف عمل الفن�دق، فيجب اأن تكون نت�ئج 

التدقيق�ت الإ�ش�فية للخدمة ُمر�شية ليت�أهل الأجنحة الفندقية لفئة 4 اأو 5 جنوم.
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وجود غرف مكيفة

Air Conditioned Rooms
وجود �ش�لون جتميل

Hairdresser/Beauty-Salon
وجود م�شعد

Lift
وجود موقف لل�شي�رات

Parking facilities

         توفر موا�شالت من/اإلى املط�ر

Airport transfer
وجود جمفف �شعر يف كل الغرف

Hairdryer in all rooms
وجود م�شرب �شغري

Mini bar
توفر تلف�ز ح�شب الطلب

Pay TV

وجود ب�ر

Bar
وجود م�شبح داخلي

Indoor swimming pool 
�شحف

Newspaper
وجود مطعم

Restaurant

توفر مرافق لالأعم�ل

Business facilities

 توفر اآلة لتح�شري القهوة و ال�ش�ي

داخل الغرف

In room coffee/Tea service

غرف ممنوع فيه� التدخني

No smoking rooms
خدمة الغرف

Room service

وجود مركز للي�قة البدنية

Fitness Facilities

وجود مالعب تن�ص اأر�شي

 Tennis
 توفرمرافق للمع�قني

Handicapped facilities

وجود م�شبغة

Laundry
وجود م�شبح خ�رجي

Outdoor swimming pool
وجود حم�م بخ�ري

Sauna

توفر مرافق لالإحتف�لت و املوؤمترات

Banquet and conference 
facilities

توفر خزن�ت

In house safe
توفر خدمة الإنرتنت

Internet
توفر خدمة التحميل

Porterage service

رموز مرافق وخدمات المنشآت الفندقية.
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Ministry of Tourism and Antiquities
This certifies that 

CERTIFICATE OF APPROVED INSPECTOR

Name last name

Has been granted this certificate following successful completion of training program 
and examination requirement of the

“Approved Tourism Establishment Inspection Course”  
July 27, 09

Certificate Number: 123456
Expiration Date:  July 26, 10

Signature of
Minister of Tourism and Antiquities

شهادة مفتشي المنشآت الفندقية
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لوحة درجة تصنيف الفندق
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