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 تمهٌد

للفنادق دور مهم فً تنمٌة السٌاحة فً اي بلد فً العالم فالسائح ٌقضً وقتاً طوٌالً فً الفنادق 

فعند وصوله الى أي بلد اول ما ٌقوم به هو البحث عن مكان ٌقٌم فٌه ومن ثم البحث عن الطعام 

تمكٌن والشراب ، لذا ٌنبغً توفر عدد مناسب من الفنادق ولمختلف االسعار والخدمات المقدمة ل

السائح  من الحصول على هذه الخدمة وبما ٌتالئم مع امكاناته المادٌة لذا اصبح الفندق من 

مستلزمات الحضارة الحدٌثة وال ٌمكن تصور بلد متحضر بدون فنادق ولٌس هناك سٌاحة من 

 دون فنادق وال فنادق من دون سٌاحة .
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 المبحث االول

 التطور التارٌخً لصناعة الفنادق

 عن تحدثت التً القدٌمة الكتابات فً النشاط هذا ذكر فقد األولى، العصور إلى الفندقة أو الضٌافة فهومم ٌرجع

 عن عرفت التً شكاللأل وصفاا  الكتابات تلك قدمت حٌث القدٌمة، مصر عن فضلا  والبابلٌة، الرومانٌة الحضارة

 بدائً. فندقً نشاط وجود على تدل التً الشواهد من العدٌد هناك وكانت آنذاك الفنادق

 أثناء والطعام الراحة وطلب التوقف إلى والعابرٌن المسافرٌن الحاجة دعت مضت عدٌدة سنوات فمنذ      

 القرٌبة المواقع حول الراحة بؤماكن ٌعرف ما نشؤ وبالتالً األقدمون، سلكها التً الطوٌلة البرٌة السفر رحلت

 المٌاه. مصادر من

 تلك فً سائدة كانت التً للمعتقدات نتٌجة والطعام لإلقامة البدائٌة الفنادق هذه الغرباء أٌضاا  قصد كما      

 معه التعامل فً الحذر توخً ٌجب وبالتالً نفسه، الشٌطان أو شرٌرة أرواحاا  ٌجسد الغرٌب أن من العصور

 القدٌمة. والمدن القرى داخل السكن عن المستطاع قدر وإبعاده

 

 داخل جنودهم إقامة العسكرٌون القادة فضل فقد الغازٌة، الجٌوش تضم كانت التً لعسكرٌةا الرحلت أما      

 المبكرة. العصور هذه فنادق معظم بها اتصفت التً السٌئة للسمعة تجنباا  معهم جلبوها التً الخٌام

 أو للمسافر والطعام وىالمؤ أو الملجؤ تقدٌم بمعنى واألخذ العطاء فلسفة البدائً الفندقً النشاط تبنى وقد      

 من أسرهم تم الذٌن العبٌد الفنادق هذه معظم بخدمة ٌقوم كان كما غداا، العمل بنفس ٌقوم ربما الذي الٌوم، الغرٌب

 اإلمبراطورٌات. جٌوش فتحتها التً البلد

 على لمعظمها اريالمعم التصمٌم واعتمد النزل، ثم الخانة، أو الخان مسمٌات الفترة تلك فً الفنادق وحملت      

 الطرق، وقطاع اللصوص هجمات ومن الطبٌعة مخاطر من النزالء لحماٌة وسقف سمٌكة حجرٌة حوائط أربعة

 النزالء. لنوم المصاطب من مجموعة الجدران تلك داخل شٌدت كما

 إلى الءنزلل هاتوفر التً دائٌةالب اإلقامة من نسبٌاا  تتطور والنزل الخانات بدأت الحقة، زمنٌة مراحل وفً      

 للنزالء ونوم إلقامة أماكن بٌن جمعت وبالتالً للخٌول إسطبلت بتوفٌر منها البعض فاهتم راحة، أكثر إقامة

 هذه لمقاٌٌس وفقاا  الملوك إقامة تناسب باعتبارها القصور النزل تلك على أطلق لذا خٌولهم، وراحة إلقامة وأماكن

 العصور.

 صبغة اتخذ حٌث الفندقً، التطور مراحل من هامة مرحلة تبلورت عشر والسابع السادس القرنٌن وبحلول      

 والترفٌه. والطعام، اإلقامة خدمات تقدٌم فً للفندق األساسٌة المهام وتحددت واضحة تجارٌة

 ةالكبٌر العربات على بٌرج أدن ومدٌنة لندن بٌن السفر اعتمد حٌث التطور، هذا شواهد إحدى برٌطانٌا وتعد      

 من كبٌراا  عدداا  وتضم طوٌلة، زمنٌة لفترات تمتد برٌة رحلت وجود ضمنٌاا  ٌعنً ما وهو الجٌاد تجرها التً

 المرتفعة. المالٌة بالقدرة ٌتسمون الذٌن المسافرٌن

 ذاته الوقت فً اهتمت كما العربات، تلك تسلكها التً الطرق بجوار الفنادق شٌدت الظاهرة لتلك وكانعكاس      

 أن الملحظ ومن المسافرٌن. لهإالء المعٌشً المستوى مع تتلءم حٌث تقدمها، التً الفندقٌة الخدمات ةبجود

 حاكم من بناء تراخٌص على الحصول الفنادق تشٌٌد استلزم حٌث االنحسار فً بدأت قد الفندقً البناء عشوائٌة

 الفندق. فٌها ٌقع التً المنطقة

 مع الفندق، داخل إلى الجٌاد تجرها التً العربات بدخول ٌسمح الفنادق متصمٌ فً شائع نمط هناك وكان      

 السائقٌن لنوم مستوى أقل أخرى وأماكن فردٌة، غرف من مكونة للنزالء األول المستوى من أماكن تخصٌص

 الحفلتك متعددة، أغراض لخدمة ٌستخدم كبٌر فناء بوجود التصمٌم أٌضاا  تمٌز كما الفندق، فً والعاملٌن والسقاة

 معالم أن من سلفاا  إلٌه اإلشارة تم ما ٌإكد ما وهو الضرورة، عند كمسرح استخدامه عن فضلا  والزفاف،

 واضحة. بصورة تحددت قد والترفٌه والطعام كاإلقامة للفنادق األساسٌة الوظائف
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 الحجارة من جًالخار السور تشٌٌد وتم الخٌول، لتبإلسط أماكن الفنادق مبانً داخل تتوافر كما      

 أغراض لتدعٌم وحٌد مدخل الفنادق لتلك وكان الخارجٌة، األخطار من فندق كل لحماٌة نسبٌاا  كبٌر وبارتفاع

 الفندق. من والخروج الدخول على ذاته الوقت فً الرقابة وإحكام الحماٌة،

 

 فندق وٌعد الفنادق، من ٌدالعد فً القهوة لتقدٌم المخصصة األماكن ظهرت عشر الثامن القرن بداٌة ومع      

Henri مدٌنة فً بنً الذي Nantes هذا فنادق أشهر من إسترلٌنً، جنٌه 00511 قدرها إجمالٌة بتكلفة 

 أوروبا. فنادق أفضل آنذاك واعتبر سرٌراا، (61) ٌضم وكان العصر،
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 المبحث الثانً

 ) الفندق ، اصل كلمة فندق ، تصنٌف الفنادق (

 The Hotel       الفنــــــدق

 ـ تعرٌف الفندق1

واإلطعام للمسافرٌن والقادمٌن من أماكن بعٌدة ولٌس لدٌهم  هو المكان أو البناء المخصص لألٌواء

بدٌل للسكن. وٌسمى أٌضا )النزل( بضم النون والزاي وظهر)الخان( فً المناطق العربٌة خصوصا 

 فً العراق وأشهرها )خان مرجان( فً بغداد و)خان النصف( فً الطرٌق بٌن كربلء والنجف

رٌن باألجروهو مسكن معزول ومفروش ألقامة المساف  

 وٌعتبر الفندق عصب نشاط السٌاحة فً كل دولة فؤن وجود شبكة من الفنادق القوٌة ٌنشط السٌاحة

وٌساهم فً التروٌج لتشجٌع السواح والمجامٌع السٌاحٌة للقدوم الى البلد الذي ٌمتلك مقومات السٌاحة مثل اآلثار 

 تحتاج الى الفندق.التارٌخٌة واألماكن المقدسة والمصاٌف والمشاتً وجمٌعها 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ( فندق فخم 0)شكل رقم 
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 أصل كلمة فندق  – 2

Pontikos Karuon   هً كلمة من أصل ٌونانً ( وتعنً خشب البندق حٌث )بونتٌكوس كارون  

كانت أولى الفنادق تبنى من خشب البندق وتم تداولها فً البلدان العربٌة بعد تعطٌش حرف الباء 

الثانٌة تقول    لٌصبح اللفظ )فندق( بدال من )بندق( أي أنها كلمة معربة ولٌست عربٌة. والنظرٌة 

للغة العربٌة وشاع استخدامها بلفظ فندقانها باللغة الالتٌنٌة القدٌمة )فوندٌقوم( ثم نقلت الى ا  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 فندق مبنً من الخشب( 2)شكل رقم 

 

ـ تصنٌف الفنادق3  

تصنف الفنادق من نجمة واحدة الى خمسة نجوم حسب تقٌٌم مواصفات ومستوى جودة المكان 

كثٌر  والخدمات والرفاهٌة والفخامة وهو ٌختلف من دولة الى أخرى وان كان قرٌبا ومتشابها فً

من الدول وال ٌوجد نظام عالمً لتصنٌف نجوم الفنادق.                                                

وفً أدناه ملخص لمجموعة من الشروط الواجب توفرها وهً المعٌار لمنح الدرجة وعدد النجوم  

 الى الفندق.

ـ مساحة الفندق1  

ـ عدد الغرف2  

ـ مساحات الغرف3  

ة االستقبالـ مساحة صال4  

ـ أثاث الغرف5  

ـ الخدمات داخل الغرف6  

ـ المفروشات والبٌاضات فً الغرف7  

ـ مساحات حمامات الغرف ومحتوٌاتها8  

ـ خدمات الطعام 9  

ـ عدد المطاعم والقاعات11  
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ـ المطابخ11  

ـ مخازن األطعمة المبردة والجافة12  

ـ مواقف السٌارات13  

ـ المسابح والنادي الصح14ً  

ـ المصاعد الكهربائٌة 15  

ـ صنادٌق األمانات16  

ـ خدمات الغسٌل والكً )اللوندري(17  

ـ خدمات السكرتارٌة18  

ـ خدمات األنترنٌت19  

ـ أجهزة النداء وبث الموسٌقً المركزي21  

ـ صالونات الحالقة 21  

ـ محالت بٌع المقتنٌات التراثٌة والتذكارٌة22  
حدائقـ المساحات الخارجٌة المفتوحة وال23  

ـ أدارة متخصصة من حملة الشهادات الجامعٌة24  

ـ موظفٌن متمرسٌن من حملة شهادات معاهد وكلٌات السٌاحة والفندقة بٌنهم من ٌجٌد التحدث 25

 بلغات أجنبٌة

 

 )*(رو١ٕف اٌفٕبصق اٌـ١بد١خ ِٓ ٔجّخ ٚادضح
 َ )*****(( سّؾ ٔجٛ 5ٌغب٠خ ) 

 

 )*(فٕبصق رذًّ رو١ٕف اٌضعجخ اٌغاثؼخ  -أٚالً 

 . فٟ اٌفٕضق ِٓ اٌضعجخ اٌغاثؼخ ا٢ر١خ٠جت رٛفغ اٌلغٍٚ ٚاٌّٛاهفبد ا

 . 2َ 051اْ ال رمً اٌّـبدخ اٌى١ٍخ ٌٍّغفك ػٓ  ( 1 )

 . 2َ 21رؤ١ِٓ هبٌخ أزظبع ثّـبدخ ال رمً ػٓ  ( 2 )

 . غغف( ػلغح  01اْ رىْٛ ػضص غغف إٌَٛ اٌّؼضح ٌٍؼثبئٓ )  ( 3 )

 . اْ ٠لًّ ِجٕٝ اٌفٕضق ػٍٝ ِضسً ِـزمً ٠ز١خ اٌضسٛي ا١ٌٗ ثلىً ِغ٠خ ٚالئك ( 4 )

 . رٛف١غ ِىزت اؿزمجبي ِغ ٌٛدخ ثؤعلبَ اٌغغف اٌّؼضح ٌٍؼثبئٓ ِغ ِـزٍؼِبد اٌذجؼ ( 5 )

 . رٛف١غ ٚؿبئً اٌزضفئخ ٚاٌزجغ٠ض ِٕبؿجخ فٟ ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق اٌّؼضح ٌٍؼثبئٓ ( 6 )

 . جغصح ِبء وٙغثبئ١خ فٟ وً ٍبثكرٛف١غ ِ ( 7 )

 . رٛف١غ ِغـٍخ فٟ وً غغفخ ِٓ غغف اٌؼثبئٓ ِؼٚصح ثبٌّبء اٌذبع ٚاٌجبعص ( 8 )

ػلغح اؿغح ِّب ال رزٛفغ  ( 01رؤ١ِٓ ِغافك هذ١خ ٚدّبِبد ػبِخ ٌٍغجبي ٚاسغٜ ٌٍٕـبء ٚادضح ٌىً )  ( 9 )

 . ػػخ ػٍٝ اٌطٛاثكٌٙب دّبِبد ِـزمٍخ فٟ اٌغغف ِؼٚصح ثبٌّبء اٌجبعص ٚاٌذبع ِٛ

رٛفغ ِموٛعح هغ١غح ػبػٌخ ٌٍوٛد الؿزشضاِبد اٌٙبرف اٌؼِّٟٛ فٟ دبٌخ ػضَ رٛفغ ٘برف فٟ  ( 10 )

 . اٌغغف

 . رضج١ذ ؿزبئغ الئمخ ػٍٝ إٌٛافظ رزٕبؿت ٍٚج١ؼخ االؿزغالي فٟ ِشزٍف ِغافك اٌفٕضق ( 11 )

 . ٪ ( ِٓ ِـبدزٙب 25رمً ػٓ ) فغف غغف ٚهبالد اٌؼثبئٓ ثبٌـجبص اٚ ثبٌّٛو١ذ ثّب ال  ( 12 )

 01( ؿجؼخ ِزغ ِغثغ ٌٚلشو١ٓ ػٓ )  2َ 7اْ ال رمً ِـبدخ غغفخ إٌَٛ اٌّؼضح ٌلشن ٚادض ػٓ )  ( 13 )

 . ؿز١ٓ ِزغ ِغثغ ( 2َ 01( ػلغح ِزغ ِغثغ ٚاْ ال رمً اعرفبػٙب ػٓ )  2َ

ٍ ٌىً ِزغ ِغثغ فٟ ج١ّغ ِغافك ٚاٍ ( سّـخ ػلغ ٚا 05رؤ١ِٓ أبعح وٙغثبئ١خ ثّؼضي ال ٠مً ػٓ )  ( 14 )

 . اٌفٕضق ِغ ٔمبٍ ٌجٙبػ اٌزٕج١ٗ

َ   90 / 1 0/  01َ ٌٍـغٞ اٌّفغص ٚ  90 / 1 َ 0رؤص١ش غغف إٌَٛ ثؤؿغح طاد اثؼبص ال رمً ػٓ  ( 15 )

ِغ صٚالة ٌٍّالثؾ ٚؿٍخ ِّٙالد   35 ؿُ 01ٌٍـغٞ اٌّؼصٚط ػٍٝ اْ ٠ىْٛ ؿّه اٌفغاف ثّب ال ٠مً 
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 . جبٔج١خٍٚبٌٚخ 

رجض٠ً اٌج١بًبد ٚإٌّبكف ػٕض ِغبصعح اٌؼثْٛ ٚثّب ال ٠مً ػٓ ِغر١ٓ فٟ االؿجٛع سالي اؿزّغاع اكغبي  ( 16 )

 . ا١ٌٌف ٌٕفؾ اٌـغٞ ِغ رغ١١غ ِٕبكف اٌذّبَ ِغر١ٓ فٟ االؿجٛع اٚ ػٕض اٌطٍت

 . غ غغف فٟ االلًال رمً ٔـجخ ػضص اٌؼب١ٍِٓ فٟ رٕظ١ف اٌغغف ٚاٌذّبِبد ػٓ ػبًِ ٚادض ٌىً ػل ( 17 )

 . ٚجٛة رٛف١غ هٕضٚق اِبٔبد ٌضٜ االؿزمجبي ( 18 )

 . رٛف١غ ِٛظف آِ اٌفٕضق ِّٙزٗ اال٘زّبَ ثىبفخ إٌٛادٟ اال١ِٕخ ػٍٝ اْ ٠م١ُ فٟ اٌفٕضق ( 19 )

 

 – : ( ** )فٕبصق رذًّ رو١ٕف اٌضعجخ اٌضبٌضخ ) ٔجّزبْ –صب١ٔبً 

 – : فٟ اٌفٕضق ِٓ اٌضعجخ اٌضبٌضخ ا٢ر١خ٠جت رٛفغ اٌلغٍٚ ٚاٌّٛاهفبد  -أ

 . اْ ٠لًّ ِجٕٝ اٌفٕضق ػٍٝ ِضسً ِـزمً ٠ز١خ اٌضسٛي ا١ٌٗ ثلىً ِغ٠خ ٚالئك ( 1 )

 . 2َ 211اْ ال رمً اٌّـبدخ اٌى١ٍخ ٌٍّغفك ػٓ  ( 2 )

 . 2َ 01رؤ١ِٓ هبٌخ أزظبع ثّـبدخ ال رمً ػٓ  ( 3 )

 – : رذزٛٞ هبٌخ االٔزظبع ػٍٝ ِب ٠ؤرٟ ( 4 )

 . ص ِٓ االعائه ) لٕفبد ( ِغ ٍبٚالد ِٕبؿجخػض –أ 

 . وبٚٔزغ اؿزمجبي –ة 

 . رٍفؼ٠ْٛ ٍِْٛ –جـ 

 . ( ػلغ٠ٓ غغفخ 21اْ ال رمً ػضص غغف إٌَٛ اٌّؼضح ٌٍؼثبئٓ ػٓ )  ( 5 )

 . ػضا ِـبدخ اٌذّبَ اْ ٚجض 2َ 02ٚاٌّؼصٚجخ ػٓ  2َ 9اْ ال رمً ِـبدخ اٌغغفخ اٌّفغصح ػٓ  ( 6 )

 . غ غغفخ اصاعح ِغ ِشؼْ ِٚىزت اِبِٟٚجٛة رٛف١ ( 7 )

 . ٚجٛة رٛف١غ ٚؿبئً ٌٍزضفئخ ٚاٌزجغ٠ض ِٕبؿجخ فٟ ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق ( 8 )

٪ ( ِٓ غغف إٌَٛ ػٍٝ دّبِبد وبٍِخ ٚرلزًّ اٌغغف االسغٜ ػٍٝ ِغـٍخ ٚرىْٛ 51اْ رلًّ )  ( 9 )

 . ج١ّؼٙب ِؼٚصح ثبٌّبء اٌجبعص ٚاٌذبع

بِبد ػبِخ ٌٍغجبي ٚاسغٜ ٌٍٕـبء ثّؼضي ٚادضح ٌىً ػلغح اؿغح ِّب ال رزٛفغ رؤ١ِٓ ِغافك هذ١خ ٚدّ ( 10 )

 . ٌٙب دّبِبد ِـزمٍخ فٟ اٌغغف ِؼٚصح ثبٌّبء اٌجبعص ٚاٌذبع

 . رؤ١ِٓ سضِبد ٍؼبَ رزٛفغ ف١ٙب كغٍٚ ِٚزطٍجبد رو١ٕف اٌّطبػُ ( 11 )

 . ثك فؤوضغ ػضا اٌطبثك االعًٟ( صالس ٍٛا 0ٚجٛة رٛفغ ِوؼض وٙغثبئٟ ١ٌٌٍٛف فٟ اٌفٕبصق طاد )  ( 12 )

ٚإٌّبًض ٚاٌىغاؿٟ ٚصٚا١ٌت ٌٍّالثؾ ٚاؿغح ٌٍَٕٛ ػٍٝ اْ رىْٛ  ثبألعائهرؤص١ش ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق  ( 13 )

َ ( ٌٍـغ٠غ اٌّؼصٚط ِغ رٛفغ دّبٌخ 91/0× َ 0/ 01َ ( ٌٍـغ٠غ اٌّفغص ٚ) 0/ 19× َ 0ثؤثؼبص ال رمً ػٓ ) 

 . ثبٌٍغز١ٓ اٌؼغث١خ ٚاالٔى١ٍؼ٠خ ثبألؿؼبعئذخ دمبئت اٌـفغ ِٚغآح ٚؿٍخ ِّٙالد ٚال

ِٓ ِـبدزٙب ٚرضج١ذ  ( ٪51فغف غغف ٚهبالد ا١ٌٌٛف ثبٌـجبص اٚ ثبٌّٛو١ذ ِّب ال ٠مً ػٓ )  ( 14 )

 . اٌـزبئغ ػٍٝ ج١ّغ إٌٛافظ ثّب ٠زٕبؿت ٍٚج١ؼخ االؿزغالي فٟ ِشزٍف ِغافك اٌفٕضق

ٚاٍ ( ٌىً ِزغ ِغثغ فٟ ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق ِغ  05ػٓ )  اْ رىْٛ االٔبعح اٌىٙغثبئ١خ ثّؼضي ال ٠مً ( 15 )

 . رؤ١ِٓ ٔمبٍ اجٙؼح رٕج١ٗ ِٚوبث١خ ٌٍمغاءح فٟ غغف إٌَٛ

 . رٛف١غ ِجغصاد ِبء وٙغثبئ١خ فٟ وً ٍبثك ِٓ ٍٛاثك اٌفٕضق ( 16 )

 . رٛف١غ ِموٛعح هغ١غح ػبػٌخ ٌٍوٛد الؿزشضاِبد اٌٙبرف اٌؼِّٟٛ ( 17 )

 . ( سّؾ ؿٕٛاد 5اٌفٕضق ِٓ ٌٗ ِّبعؿخ فٟ ٘ظا االسزوبم ِضح ال رمً ػٓ ) اْ ٠زٌٛٝ اصاعح  ( 18 )

اْ ال ٠مً ػضص اٌؼب١ٍِٓ فٟ رٕظ١ف اٌغغف ٚاٌذّبِبد ػٓ ػبًِ ٚادض ٌىً ػلغ غغف ٚرىْٛ سضِبد  ( 19 )

٠مً  ( اعثغ ٚػلغ٠ٓ ؿبػخ ١ِٛ٠بً ِغ رجض٠ً اٌج١بًبد ٚإٌّبكف ػٕض ِغبصعح اٌؼثْٛ ٚثّب ال 22اٌو١بٔخ ٌّضح ) 

ػٓ ِغر١ٓ فٟ االؿجٛع سالي اؿزّغاع اكغبي اٌؼثْٛ ٌٕفؾ اٌغغفخ ٚرغ١١غ ِٕبكف اٌذىبَ وً ١ِٛ٠ٓ اٚ ػٕض 

 . اٌطٍت

رؤ١ِٓ ِٛالف ٌـ١بعاد اٌؼثبئٓ ثّؼضي ِٛلف ٚادض ٌىً سّؾ غغف ثذ١ش رىْٛ ِـبدخ اٌّٛلف اٌٛادض  ( 20 )

 . ( ٚفك اٌزؼ١ٍّبد اٌوبصعح ثٙظا اٌلؤْ 2َ 21) 

 . غ هٕضٚق اِبٔبد ٌضٜ االؿزمجبيرٛف١ ( 21 )

 . رٛف١غ ِٛظف آِ اٌفٕضق ِّٙزٗ اال٘زّبَ ثىبفخ إٌٛادٟ اال١ِٕخ ػٍٝ اْ ٠م١ُ فٟ اٌفٕضق ( 22 )
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 (( *** فٕبصق رذًّ رو١ٕف اٌضعجخ اٌضب١ٔخ ) صالس ٔجَٛ –صبٌضبً 

 – : فٟ اٌفٕضق ِٓ اٌضعجخ اٌضب١ٔخ ر١خت رٛفغ اٌلغٍٚ ٚاٌّٛاهفبد ا٠٢ج –أ 

اْ ٠لًّ ِجٕٝ اٌفٕضق ػٍٝ ِضسً ِـزمً ٠ز١خ اٌضسٛي ا١ٌٗ ثلىً ِغ٠خ ٚالئك ِغ رؤ١ِٓ ِىبرت ٌالصاعح  ( 1 )

 . ٚاٌذـبثبد ٚاالؿزمجبي ِغ ِشؼْ ٚسؼأخ ألِبٔبد ا١ٌٌٛف

( ػلغ٠ٓ غغفخ ٚال رمً ِـبدخ اٌغغفخ اٌّفغصح  21اْ ال ٠مً ػضص غغف إٌَٛ اٌّؼضح ٌٍؼثبئٓ ػٓ )  ( 2 )

ػضا ِـبدخ اٌذّبَ ِغ ٚجٛص دّبِبد وبٍِخ فٟ  ( 2َ 00( ٚاٌّؼصٚجخ ػٓ )  2َ 02ٓ ) اٌٛادضح ١ٌٌٍف ػ

 . ج١ّغ اٌغغف ِؼٚصح ثبٌّبء اٌجبعص ٚاٌذبع

 5ِذزٜٛ 

( ٠زٛفغ ف١ٙب جٙبػ رٍفؼ٠ْٛ ٚثؼي االعائه ) لٕفبد (  2َ 21رٛفغ هبٌخ اؿزغادخ ثّـبدخ ال رمً ػٓ )  ( 3 )

 . ٍٚبٚالد ِغ رٛفغ ِىزت ٌالؿزمجبي

رٛف١غ اجٙؼح رى١١ف ثٛدضاد ) ا٠غوٕضكٓ اٚ ؿجٍذ ( ٌىبفخ ِغافك اٌفٕضق اٌشبهخ ثب١ٌٌٛف اٚ رجغ٠ض  ( 4 )

 . ِغوؼٞ

رؤ١ِٓ سضِبد ٍؼبَ رزٛفغ ف١ٙب كغٍٚ ِٚزطٍجبد رو١ٕف اٌّطبػُ ِغ رٍج١خ ٍٍجبد ِٓ اٌطؼبَ ٚاٌلغاة فٟ  ( 5 )

 . ( Room service) اٌغغف

 . بفخ ٌٍّٛاص اٌغظائ١خ ٚاٌّلغٚثبد اٚ رٛف١غ ِجّضاد رؼٛى ػٕٙبٚجٛص ِشبػْ ِجغصح ِٚجّضح ٚج ( 6 )

ِوبػض وٙغثبئ١خ ٌٍؼثبئٓ ال رمً ػٓ ِوؼض٠ٓ فٟ اٌفٕبصق اٌزٟ ٠ؼ٠ض اعرفبػٙب ػٓ ٍبثم١ٓ ػضا اٌطبثك  ( 7 )

 . االعًٟ ثّب ٠زٕبؿت ٚؿؼخ اٌفٕضق ٚػضص ٍٛاثمٗ ِغ ِوؼض سبم ٌٍشضِخ

ٚإٌّبًض ٚاٌىغاؿٟ ٚصٚا١ٌت ٌٍّالثؾ ٚاؿغح ٌٍَٕٛ ػٍٝ اْ رىْٛ  هثبألعائرؤص١ش ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق  ( 8 )

َ ( ٌٍـغ٠غ اٌّؼصٚط ِغ ٌِٕضح رؼ١٠ٓ 91/0× َ 0/ 01َ ( ٌٍـغ٠غ اٌّفغص ٚ) 0/ 91× َ 0ثؤثؼبص ال رمً ػٓ ) 

ٌِٕٚضح دمبئت ِٕٚبًض جبٔج١خ ٌىً ؿغ٠غ ِغ فغف اع١ًخ غغف اٌؼثبئٓ ِّٚغاد ٚهبالد ا١ٌٌٛف ثمطغ ِٓ 

ِغ رٛف١غ جٙبػ رذىُ ػٓ ثؼض فٟ وً غغفخ ِغ ِغآح  . اٌّٛو١ذ ٚثّٛاص ػبػٌخ ٌٍوٛد ًٚض اٌذغ٠ك اٌـجبص اٚ

ؿُ ِغ ِٕجٗ ٚؿٍخ ِّٙالد ٚػضح س١بٍخ ٚلغٍبؿ١خ ٚاصٚاد ر١ٍّغ االدظ٠خ ِغ رٛفغ   100 ؿُ 21وج١غح ل١بؽ 

 . صالجخ هغ١غح

ىً ِزغ ِغثغ فٟ ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق ِغ رؤ١ِٓ ٚاٍ ( ٌ 05اْ رىْٛ االٔبعح اٌىٙغثبئ١خ ثّؼضي ال ٠مً ػٓ )  ( 9 )

ٔمبٍ اجٙؼح رٕج١ٗ ِٚوبث١خ ٌٍمغاءح فٟ غغف إٌَٛ ِٕٚجٗ ٚو١ؾ ٌذفع ث١بًبد ا١ٌٌٛف اٌّزـشخ ٚلغٍبؿ١خ 

 . ٚٚصبئك ٚوزت سبهخ ثبٌفٕضق ثبٌٍغز١ٓ اٌؼغث١خ ٚاالٔى١ٍؼ٠خ ٚالئذخ اؿؼبع ثبٌٍغز١ٓ

 . ب ٠زٕبؿت ٍٚج١ؼخ االؿزغالي فٟ ِشزٍف ِغافك اٌفٕضقرضج١ذ ؿزبئغ ػٍٝ ج١ّغ ٔٛافظ اٌفٕضق ثّ ( 10 )

اػزّبص اٌلغٍٚ اٌشبهخ ثبٌؼب١ٍِٓ صاسً اٌفٕضق ٚثّب ٠شن اٌّض٠غ اٌفٕضق ٚعإؿبء الـبَ اٌزضث١غ اٌفٕضلٟ  ( 11 )

 . ٚاالؿزمجبي ٚاٌّطؼُ ٚاٌّطجز

 . اجبصح ادضٜ اٌٍغبد االجٕج١خ ثبٌٕـجخ ٌغإؿبء الـبَ اٌفٕضق ( 12 )

 رمً ٔـجخ ػضص اٌؼب١ٍِٓ فٟ رٕظ١ف اٌغغف ٚاٌذّبِبد ػٓ ػبًِ ٚادض ٌىً ػلغ غغف فٟ االلً ِغ اْ ال ( 13 )

 . ( ؿبػخ 22رٛفغ سضِبد اٌو١بٔخ ٌّضح ) 

رؤ١ِٓ دّب١ِٓ ِٕفو١ٍٓ ٌٍغجبي ٚإٌـبء فٟ االلً فٟ لبػخ االؿزمجبي ِؼٚصح ثبٌّبء اٌجبعص ٚاٌذبع  ( 14 )

 . خ ٚؿٍخ ِّٙالد ٚعٚي ِٕبص٠ً هذ١خ ٚهبثْٛ ٚاو١بؽ ٔفب٠بد٠ٚذزٛٞ ػٍٝ ِغـٍخ وج١غح ِٚغدبى ٚكطبف

رجض٠ً اٌج١بًبد ٚإٌّبكف ١ِٛ٠بً ١ٌٌٛف اٌفٕضق ِغ رٛف١غ سضِبد غـً ٚوٟ ِالثؾ اٌؼثبئٓ وً ا٠بَ  ( 15 )

 . االؿجٛع

 – : رٛف١غ ِب ٠ٍٟ فٟ دّبِبد غغف اٌؼثبئٓ ( 16 )

 . ( ثـبٍ دّبَ ) اع١ًخ –

 . طخ اٌذجُِٕبكف وج١غح ٚهغ١غح ِٚزٛؿ –

 . هبثْٛ ٚكبِجٛ ١ٌٚفخ دّبَ –

 . او١بؽ ٌٍٕفب٠بد اٌوذ١خ ٚؿٍخ ِّٙالد –

 . رٛفغ غغفخ ٘برف ِغٍمخ ٚػبػٌخ ٌٍوٛد رذذ روغف اٌؼثْٛ ( 17 )

 . ٪ ( اصٕبْ ِٓ اٌّئخ ِٓ ػضص غغف اٌفٕضق سبهخ ثبٌؼثبئٓ اٌّؼٛل2ٓ١رشون )  ( 18 )
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( ػلغ غغف ػٍٝ اْ رىْٛ ِـبدخ اٌّٛلف  01ِٛلف ٚادض ٌىً ) رؤ١ِٓ ِٛفك ٌـ١بعاد اٌؼثبئٓ ثّؼضي  ( 19 )

 ( 2َ 21اٌٛادض ِٕٙب ) 

 

 

 – : ( **** )فٕبصق رذًّ رو١ٕف اٌضعجخ االٌٚٝ ) اعثغ ٔجَٛ –عاثؼبً 

 – : فٟ اٌفٕضق ِٓ اٌضعجخ االٌٚٝ ر١خت رٛفغ اٌلغٍٚ ٚاٌّٛاهفبد ا٠٢ج –أ 

اْ ٠لًّ ِجٕٝ اٌفٕضق ػٍٝ ِضسً ِـزمً ٠ز١خ اٌضسٛي ا١ٌٗ ثلىً ِغ٠خ ٚالئك ِغ رؤ١ِٓ ِىبرت ٌالصاعح  ( 1 )

ِغ رٛفغ سضِخ اؿزمجبي ٠مَٛ ثٙب ِٛظفْٛ  . ٚاٌذـبثبد ٚاالؿزمجبي ٚاالؿزؼالِبد ٚسؼأخ ٌذفع اِبٔبد اٌؼثبئٓ

٠غرجَ ثُٙ اٌجٛاة ٚدبٍِٟ اٌذمبئت ( ؿبػخ ١ِٛ٠بً  22اوفبء ٠ج١ضْٚ ٌغخ اجٕج١خ د١خ فٟ االلً ػٍٝ ِضاع ) 

 . ٚػّبي اٌّوبػض

( صالص١ٓ غغفخ ٚال رمً ِـبدخ اٌغغفخ اٌّفغصح ١ٌٌٍف  01اْ ال ٠مً ػضص غغف إٌَٛ اٌّؼضح ٌٍؼثبئٓ ػٓ )  ( 2 )

( ػضا ِـبدخ اٌذّبَ ِغ ٚجٛص دّبِبد وبٍِخ فٟ  2َ 20 ) ( ٚاٌّؼصٚجخ ػٓ 2َ 00( اٌٝ )  2َ 05ػٓ ) 

 – : ح ثبٌّبء اٌجبعص ٚاٌذبع ِغ رٛفغ ِب ٠ٍٟ فٟ دّبِبد ا١ٌٌٛفج١ّغ اٌغغف ِؼٚص

 . ِغطؾ ) ثب١ٔٛ ( ِغ صٚف –

 . ( sliding – Door ) ؿزبئغ دّبَ اٚ ثبة ِزؼٌك –

 . ِغـٍخ وج١غح ِغ عف ٚاًبءح فٛق اٌّغـٍخ ِٚؤسظ ر١بع وٙغثبئٟ ٌّبو١ٕخ اٌذاللخ –

 . ( 2( ٚهغ١غح ػضص )  2خ ػضص ) ( ِٚزٛؿط 2ث١بًبد دّبَ ٚرلًّ ِٕبكف وج١غح ػضص )  –

 . ( اع١ًخ دّبَ ) ثـبٍ دّبَ –

 . ِـزذٌغاد رج١ًّ اًبف١خ ِغ ِجفف كؼغ هبثْٛ ٚكبِجٛ ٚعغٛح دّبَ –

 . ِذبعَ ٚعل١خ ِٕٚبص٠ً ٚعل١خ هذ١خ –

 . ٚاو١بؽ ٌذفع ث١بًبد ا١ٌٌٛف اٌّزـشخ –او١بؽ ٌٍٕفب٠بد اٌوذ١خ  –

 . ؿٍخ ِّٙالد –

 . ف١خٚعق دّبَ ِغ عٌٚخ اًب –

 . ٘برف ِؼٍك فٟ جضاع اٌذّبَ –

( ٠زٛفغ ف١ٙب جٙبػ رٍفؼ٠ْٛ ِغ رٛفغ دّب١ِٓ  2َ 51ٚجٛص هبٌخ ٌالؿزغادخ ثّـبدخ ال رمً ػٓ )  ( 3 )

 . ِٕفو١ٍٓ ٌٍغجبي ٚإٌـبء فٟ االلً ِجٙؼ٠ٓ ثبٌّبء اٌذبع ٚاٌجبعص ٚثٛالغ ِغدب١ًٓ ِٚغـٍز١ٓ ٌىً دّبَ

 . ك اٌفٕضق اٌشبهخ ثب١ٌٌٛف ِجٙؼح ثجٙبػ رذىُ فٟ وً غغفخرٛف١غ رى١١ف ِغوؼٞ ٌج١ّغ ِغاف ( 4 )

رؤ١ِٓ سضِبد ِطؼُ رزٛفغ ف١ٗ كغٍٚ ِٚزطٍجبد اٌّطبػُ اٌضعجخ االٌٚٝ فٟ االلً ِغ رٍج١خ ٍٍجبد اٌؼثبئٓ  ( 5 )

اٌٝ رٛفغ اكغاف هذٟ ٠ِٟٛ ِٓ ٍج١ت ِجبػ  ثبإلًبفخ ( Room service ) ِٓ اٌطؼبَ ٚاٌلغاة فٟ اٌغغف

 . ادً اػضاص اٌطؼبَػٍٝ ج١ّغ ِغ

 . ٚجٛص ِشبػْ ِجغصح ِٚجّضح ٚجبفخ ٌٍّٛاص اٌغظائ١خ ٚاٌّلغٚثبد ( 6 )

رٛف١غ ِوبػض وٙغثبئ١خ ٌٍؼثبئٓ ال رمً ػٓ ِوؼض٠ٓ فٟ اٌفٕبصق اٌزٟ ٠ؼ٠ض اعرفبػٙب ػٓ ٍبثم١ٓ ػضا  ( 7 )

 . اٌطبثك االعًٟ ثّب ٠زٕبؿت ٚؿؼخ اٌفٕضق ٚػضص ٍٛاثمٗ ِغ ِوؼض سبم ٌٍشضِخ

 0ِذزٜٛ 

ٚإٌّبًض ٚاٌىغاؿٟ ٚصٚا١ٌت ٌٍّالثؾ ٚاؿغح ٌٍَٕٛ ػٍٝ اْ رىْٛ  ثبألعائهرؤص١ش ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق  ( 8 )

َ ( ٌٍـغ٠غ اٌّؼصٚط ِغ ٌِٕضح رؼ١٠ٓ 91/0× َ 0/ 01َ ( ٌٍـغ٠غ اٌّفغص ٚ) 0/ 91× َ 0ثؤثؼبص ال رمً ػٓ ) 

ِّٚغاد ٚهبالد ا١ٌٌٛف ثمطغ ِٓ  ٌِٕٚضح دمبئت ِٕٚبًض جبٔج١خ ٌىً ؿغ٠غ ِغ فغف اع١ًخ غغف اٌؼثبئٓ

ِغ رٛف١غ جٙبػ رذىُ ػٓ ثؼض فٟ وً غغفخ ِغ ِغآح  . اٌـجبص اٚ اٌّٛو١ذ ٚثّٛاص ػبػٌخ ٌٍوٛد ًٚض اٌذغ٠ك

ؿُ ِغ ِٕجٗ ٚؿٍخ ِّٙالد ٚػضح س١بٍخ ٚلغٍبؿ١خ ٚاصٚاد ر١ٍّغ االدظ٠خ ِغ رٛفغ   100 ؿُ 21وج١غح ل١بؽ 

 . صالجخ هغ١غح

ٚاٍ ( ٌىً ِزغ ِغثغ فٟ ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق ِغ رؤ١ِٓ  05اٌىٙغثبئ١خ ثّؼضي ال ٠مً ػٓ ) اْ رىْٛ االٔبعح  ( 9 )

 . ٔمبٍ اجٙؼح رٕج١ٗ ِٚوبث١خ ٌٍمغاءح فٟ غغف إٌَٛ

 . رضج١ذ ؿزبئغ ػٍٝ ج١ّغ ٔٛافظ اٌفٕضق ثّب ٠زٕبؿت ٍٚج١ؼخ االؿزغالي فٟ ِشزٍف ِغافك اٌفٕضق ( 10 )
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١بً ِغ رٛفغ سضِبد غـً ٚوٛٞ اٌّالثؾ ػٍٝ ِضاع ا٠بَ االؿجٛع ٌؼثبئٓ رجض٠ً اٌج١بًبد ٚإٌّبكف ٠ِٛ ( 11 )

 . اٌفٕضق

رٛفغ اٌشجغح ا١ٌّٕٙخ ٌٍؼب١ٍِٓ وىبفخ ؿٛاء ِٓ سغ٠جٟ ِؼب٘ض اٌـ١بدخ ٚاٌفٕضلخ ٚاٌضٚعاد اٌشبهخ ثبٌؼًّ  ( 12 )

 . ػلغ ؿٕٛاد فٟ اٌفٕبصق اٌّوٕفخ ( 10 ) اٌفٕضلٟ اٚ ِّٓ ٌٗ ِّبعؿخ ١ِٕٙخ ال رمً ػٓ

اْ ٠لزغٍ فٟ ِض٠غ اٌفٕضق ٚعإؿبء االلـبَ ) اٌزضث١غ اٌفٕضلٟ ٚاالؿزمجبي ٚاٌّطؼُ ٚاٌّطجز ( اجبصح  ( 13 )

 . ادضٜ اٌٍغبد االجٕج١خ اٌذ١خ

٪ ( ِٓ اجّبٌٟ ػضص غغف اٌفٕضق فٟ االلً ِغ رٛفغ غغف سبهخ 5ٚجٛة رٛف١غ اجٕذخ ثٕـجخ )  ( 14 )

 – : ٌفٕضق ِغ االًبف١خ ا٢ر١خ% ( ِٓ اجّبٌٟ ػضص غغف ا2ثبٌّؼٛل١ٓ ثٕـجخ ) 

 . ًٚغ ِـبٔض أجٛث١خ فٟ اٌذّبِبد ِٚضسً اٌغغفخ ٠ؼزّض ػ١ٍٙب اٌّؼٛق فٟ اٌزذغن ِٓ سالي االؿزٕبص ا١ٌٙب –

 . رىْٛ اٌغغفخ ثضْٚ ) ػزجخ ( اٚ ِبٔغ ٌـٌٙٛخ اٌذغوخ ثبٌٕـجخ ٌٍىغؿٟ اٌّزذغن –

ٍفؼ٠ْٛ لغ٠جخ ِٓ ِزٕبٚي ا١ٌض ثبٌٕـجخ ٌٍّؼٛل١ٓ فٟ دبٌخ رىْٛ إٌمبٍ اٌىٙغثبئ١خ ٚاٌزٍفْٛ ٚاػعاع اٌزى١١ف ٚاٌز –

 . ( ( remote control ػضَ رٛفغ

 . رذزٛٞ اٌغغفخ ػٍٝ وغؿٟ ِزذغن الؿزؼّبي اٌّؼٛل١ٓ ٚؿٌٙٛخ رٕمٍُٙ –

 . ؿُ ػٓ ِـزٜٛ اٌغغفخ 51سفي اٌّغآح فٟ اٌذّبَ ٌزىْٛ ثبعرفبع  –

ف ٚاٌذّبِبد ػٓ ػبًِ ٚادض ٌىً ػلغ غغف فٟ االلً ِغ اْ ال رمً ٔـجخ ػضص اٌؼب١ٍِٓ فٟ رٕظ١ف اٌغغ ( 16 )

 . ( ؿبػخ ١ِٛ٠بً  22رٛفغ سضِبد اٌو١بٔخ ٌّضح ) 

 . رٛفغ سضِبد ٍج١خ ١ٌٌٍٛف رئِٓ ػٕض اٌطٍت ( 17 )

رٛفغ ٔبصٞ هذٟ ٠لزًّ ػٍٝ دّبَ ؿجبدخ ٚؿبٚٔب ِغ ِغافك ٌٍزجض٠ً ِٚغافك هذ١خ ٚدّبِبد عجب١ٌخ  ( 18 )

داللخ ٌٍٕـبء ٚآسغ ٌٍغجبي ِٚذالد ٌج١غ اٌوذف ٚاٌّجالد ِٚٛاص رغاص١خ ٚ٘ضا٠ب  ٚٔـبئ١خ ِغ رٛف١غ هبٌْٛ

 . رظوبع٠خ ٚاؿزٛص٠ٛ رو٠ٛغ ٚغ١غ٘ب

( ػلغ غغف ػٍٝ اْ رىْٛ ِـبدخ اٌّٛلف  01رؤ١ِٓ ِٛلف ٌـ١بعاد اٌؼثبئٓ ثّؼضي ِٛلف ٚادض ٌىً )  ( 19 )

 . ( َ 21اٌٛادض ِٕٙب ) 

 . غف اٌؼثبئٓرٛفغ هٕضٚق اِبٔبد فٟ وبفخ غ ( 20 )

 

 – : ( ***** )فٕبصق رذًّ رو١ٕف اٌضعجخ اٌّّزبػح ) سّؾ ٔجَٛ –سبِـبً 

 – : فٟ اٌفٕضق ِٓ اٌضعجخ اٌّّزبػح ر١خرٛفغ اٌلغٍٚ ٚاٌّٛاهفبد ا٠٢جت  –أ 

 اْ ٠لًّ ِجٕٝ اٌفٕضق ػٍٝ ِضسً ِـزمً ٠ز١خ اٌضسٛي ا١ٌٗ ثلىً ِغ٠خ ٚالئك ِغ رؤ١ِٓ ِىبرت ٌالصاعح ( 1 )

ِغ رٛف١غ ِٛلغ ٌزمض٠ُ سضِبد اٌـىغربع٠خ  . ٚاٌذـبثبد ٚاالؿزمجبي ٚاالؿزؼالِبد ٚسؼأخ ٌذفع اِبٔبد اٌؼثبئٓ

ٌغجبي االػّبي ِٓ )فبوؾ ٚثغ٠ض اٌىزغٟٚٔ ٚاالٔزغ١ٔذ ٚاٌىّج١ٛرغ ٚآٌخ ٍبثؼخ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼغث١خ ٚاالٔى١ٍؼ٠خ 

 . ٔظبَ اٌفٕضلخ ػب١ٌّبً  ٚجٙبػ اؿزٕـبر ( ِغ اصسبي اٌزطٛعاد االسغٜ اٌزٟ رذضس ػٍٝ

( صالص١ٓ غغفخ ٚال رمً ِـبدخ اٌغغفخ اٌّفغصح اٌّؼضح  01اْ ال ٠مً ػضص غغف إٌَٛ اٌّؼضح ٌٍؼثبئٓ ػٓ )  ( 2 )

ػضا ِـبدخ اٌذّبَ ِغ ٚجٛص دّبِبد وبٍِخ فٟ ج١ّغ  ( 2َ 25( ٚاٌّؼصٚجخ ػٓ )  2َ ١ٌٌٍ21ف ػٓ ) 

 . اٌغغف ِؼٚصح ثبٌّبء اٌجبعص ٚاٌذبع

ؿبػخ ِغ رٛفغ ِىزت  ( 24 ) رٛفغ سضِخ اؿزمجبي ٠مَٛ ثٙب ػّبي اوفبء ٠ج١ضْٚ ػضح ٌغبد ػٍٝ ِضاع ( 3 )

 . اؿزؼالِبد ٠غرجَ ثٗ اٌجٛاة ٚاٌذجبة ٚدبٍِٟ اٌذمبئت ٚػّبي اٌّوبػض

رٛف١غ ٚؿ١ٍز١ٓ ٌشغٚط اٌطٛاعئ فٟ وً ٍبثك رئص٠بْ اٌٝ ِشغط ِغ رج١ٙؼ اٌمبػبد ٚاٌطٛاثك ثؤجٙؼح  ( 4 )

 . ٛاعئأظاع اٌط

ٚجٛص ػضص وبف ِٓ ٚؿبئً ِىبفذخ اٌذغ٠ك اٌّزٕٛػخ ِٓ سغا١ٍُ ١ِبٖ ِٚطبفئ دغ٠ك ِزٕمٍخ ػٍٝ اْ  ( 5 )

وظٌه رؼ٠ٚض اٌـالٌُ ٚاالعٚلخ ثّوبعف ٌٍضسبْ ِغ ٚجٛص اجٙؼح اٌىلف  . رزٛفغ فٟ وً ٍبثك ِٓ ٍٛاثك اٌفٕضق

 . ػٓ اٌذغ٠ك ثوٛعح اٚرِٛبر١ى١خ

فٟ ج١ّغ غغف ٚالـبَ اٌفٕضق غ١غ لبثً ٌالدزغاق اٚ ِطٍجٟ ثطجمخ سبعج١خ  اْ ٠ىْٛ اٌىبعثذ اٌّـزشضَ ( 6 )

 . ػبػٌخ ٚغ١غ لبثٍخ ٌالدزغاق

٪ ( سّؾ ِٓ اٌّئخ ِٓ ِجّٛع غغف إٌَٛ ػٍٝ اْ رلًّ ػٍٝ 5رٛفغ ػضص ِٓ االجٕذخ ثّب ال ٠مً ػٓ )  ( 7 )

ح االغغاى ٚٔبصٞ ١ٌٍٟ دـت هبٌخ جٍٛؽ اًبف١خ اٌٝ غغف َٔٛ فٟ االلً ِغ رٛفغ لبػض فٟ اٌفٕضق ِزؼضص
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 . ِمزٌٝ اٌذبجخ

 – : ٪ ( ِٓ اجّبٌٟ ػضص غغف اٌفٕضق ٚرىْٛ ثبٌّٛاهفبد ا٢ر١خ2رٛفغ غغف سبهخ ثبٌّؼٛل١ٓ ثٕـجخ )  ( 8 )

 . ًٚغ ِـبٔض أجٛث١خ فٟ اٌذّبِبد ِٚضسً اٌغغفخ ٠ؼزّض ػ١ٍٙب اٌّؼٛق فٟ اٌزذغن ِٓ سالي االؿزٕبص ا١ٌٙب –

 . ػزجخ ( اٚ ِبٔغ ٌـٌٙٛخ اٌذغوخ ثبٌٕـجخ ٌٍىغؿٟ اٌّزذغنرىْٛ اٌغغفخ ثضْٚ )  –

رىْٛ إٌمبٍ اٌىٙغثبئ١خ ٚاٌزٍفْٛ ٚاػعاع اٌزى١١ف ٚاٌزٍفؼ٠ْٛ لغ٠جخ ِٓ ِزٕبٚي ا١ٌض ثبٌٕـجخ ٌٍّؼٛل١ٓ فٟ دبٌخ  –

 . ( remote control ) ) ػضَ رٛفغ

 . رذزٛٞ اٌغغفخ ػٍٝ وغؿٟ ِزذغن الؿزؼّبي اٌّؼٛل١ٓ ٚؿٌٙٛخ رٕمٍُٙ –

 . ؿُ ػٓ ِـزٜٛ اٌغغفخ 51سفي اٌّغآح فٟ اٌذّبَ ٌزىْٛ ثبعرفبع  –

( ٠زٛفغ ف١ٙب جٙبػ رٍفؼ٠ْٛ ثبالٌٛاْ ِغ رٛفغ دّب١ِٓ  2َ 01رٛفغ هبٌخ ٌالؿزغادخ ثّـبدخ ال رمً ػٓ )  ( 9 )

وج١غح ِٕفو١ٍٓ ادضّ٘ب ٌٍغجبي ٚا٢سغ ٌٍٕـبء ِؼٚصاْ ثبٌّبء اٌجبعص ٚاٌذبع ِغ اٌّـزٍؼِبد االسغٜ ِغ ِغـٍخ 

 . ِغ عف ِٚآسظ ٌٍز١بع اٌىٙغثبئٟ ٚؿٍخ ِّٙالد ِٕٚبص٠ً هذ١خ ٚهبثْٛ ِٚجففخ وٙغثبئ١خ

 . رٛف١غ رى١١ف ِغوؼٞ ٌج١ّغ ِغافك اٌفٕضق اٌشبهخ ثبٌؼثبئٓ ِؼٚصح ثؤجٙؼح رذىُ فٟ وً غغفخ ( 10 )

 . ٚجٛص ِشبػْ ِجغصح ِٚجّضح ٚجبفخ ٌٍّٛاص اٌغظائ١خ ٚاٌّلغٚثبد ( 11 )

 7ِذزٜٛ 

رٛف١غ ِوبػض وٙغثبئ١خ ٌٍؼثبئٓ ال رمً ػٓ ِوؼض٠ٓ فٟ اٌفٕبصق اٌزٟ ٠ؼ٠ض اعرفبػٙب ػٓ ٍبثم١ٓ ػضا  ( 12 )

ٚاٌذمبئت ٚاسغٜ سبهخ  ثبألِزؼخاٌطبثك االعًٟ ثّب ٠زٕبؿت ٚؿؼخ اٌفٕضق ٚػضص ٍٛاثمٗ ِغ ِوبػض سبهخ 

 . ثبٌشضِخ ثذ١ش ال رمً ػٓ ِوؼض٠ٓ

إٌّبًض ٚاٌىغاؿٟ ٚصٚا١ٌت اٌّالثؾ ٚاؿغح إٌَٛ ػٍٝ اْ رىْٛ ٚ ثبألعائهرؤص١ش ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق  ( 13 )

َ ( ٌٍـغ٠غ اٌّؼصٚط ِغ ٌِٕضح رؼ١٠ٓ 91/0× َ 110َ ( ٌٍـغ٠غ اٌّفغص ٚ) 910× َ 0ثؤثؼبص ال رمً ) 

ٌِٕٚضح دمبئت ِٕٚبًض جبٔج١خ ٌىً ؿغ٠غ ِٓ اؿغح غغف إٌَٛ ِغ فغف غغف ِّٚغاد هبالد اٌؼثبئٓ ثمطغ 

ّٛو١ذ غ١غ لبثٍخ ٌالدزغاق ٚػبػي ٌٍوٛد ٚرضج١ذ اٌـزبئغ ػٍٝ ج١ّغ ٔٛافظ اٌفٕضق ثّب ِٓ اٌـجبص اٚ ِٓ اٌ

 – : ٠زٕبؿت ٍٚج١ؼخ االؿزغالي فٟ ِشزٍف ِغافك اٌفٕضق ِغ رٛفغ ِب ٠ٍٟ فٟ وً غغفخ ِٓ غغف اٌفٕضق

 . ٌىً ؿغ٠غ طعاػ١ٓوغؿٟ ِٚىزت ِٚوجبح ٚوغؿٟ طٞ  –

 . ؿُ  100 21ِغآح ٠ٍٍٛخ ثؤثؼبص  –

 . ٚؿٍخ ِّٙالدِٕجٗ  –

 . و١ؾ ٌذفع ث١بًبد ا١ٌٌٛف اٌّزـشخ –

 . ػضح س١بٍخ ٚاصٚاد ٌز١ٍّغ االدظ٠خ –

جٙبػ ٘برف ٚجٙبػ رٍفؼ٠ْٛ ثجٙبػ رذىُ ػٓ ثؼض ِغ اٌزمبٍ ِذطبد اٌزٍفؼح اٌزٟ رجش ػجغ االلّبع اٌوٕبػ١خ  –

 . ِغ جٙبػ ِظ٠بع

 . خلغٍبؿ١خ ٚٚصبئك ٚوز١جبد سبهخ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼغث١خ ٚاالٔى١ٍؼ٠ –

 . الئذخ اؿؼبع ثبٌٍغز١ٓ اٌؼغث١خ ٚاالٔى١ٍؼ٠خ –

 . صالجخ هغ١غح –

 . رٛفغ كجىخ ِغوؼ٠خ ٌٍٕضاء ٚثش اٌّٛؿ١مٝ فٟ ج١ّغ غغف إٌَٛ ِٚغافك اٌفٕضق ( 14 )

فٟ ج١ّغ ِغافك اٌفٕضق ِغ رب١ِٓ ٔمبٍ  2ٚاٍ ( ٌىً َ 05اْ رىْٛ االٔبعح اٌىٙغثبئ١خ ثّب ال ٠مً ػٓ )  ( 15 )

 . ( ِٚوبث١خ ٌٍمغاءح فٟ غغف َٔٛ ٌٍؼثبئٓ ) ِوجبح ٌىً ؿغ٠غ جٙبػ اٌزٕج١ٗ

رؤ١ِٓ سضِبد ٍؼبَ ١ٌّغ اٌٛججبد فٟ ِطبػُ ِزشووخ ِٓ اٌضعجخ اٌّّزبػح ثّب ال ٠مً ػٓ ِطؼ١ّٓ ِغ  ( 16 )

 22ِغ رٍج١خ ٍٍجبد ا١ٌٌٛف ِٓ اٌطؼبَ ٚاٌلغاة فٟ اٌغغف ػٍٝ ِضاع اٌـ )  . ِطؼُ ٌٍشضِخ اٌـغ٠ؼخ ١ٌالً ٚٔٙبعاً 

 . ( ؿبػخ ثبالًبفخ اٌٝ اكغاف هذٟ ٠ِٟٛ ِٓ لجً ٍج١ت ِجبػ ػٍٝ ج١ّغ ِغادً اػضاص اٌطؼبَ

رجض٠ً اٌج١بًبد ٚإٌّبكف ١ِٛ٠بً ِغ رٛفغ سضِبد غـً ٚوٛٞ ) ٌٛٔضعٞ ( ٌج١بًبد اٌفٕضق ٌٚؼثبئٓ  ( 17 )

 . اٌفٕضق ١ٍٍخ ا٠بَ االؿجٛع

 – : رٛف١غ اٌّـزٍؼِبد اٌزب١ٌخ فٟ دّبِبد غغف ا١ٌٌٛف ( 18 )

 (ثـبٍ اٌذّبَ ) اع١ًخ –

 . ( sliding – door ) ؿزبئغ دّبَ اٚ اثٛاة ِٕؼٌمخ –

 . ِغـٍخ ِؼصٚجخ اٚ ِغـٍخ وج١غح ِؼصٚجخ ِغ اًبءح ٌٛدخ اٌّغـٍخ ِٚؤسظ ٌٍز١بع اٌىٙغثبئٟ ٌّبوٕخ اٌذاللخ –
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 . ( عٚة دّبَ ) ثٛعٔٛؽ –

 . ِغطؾ ) ثب١ٔٛ ( ِغ صٚف –

 . ( 2( ٚهغ١غح ػضص )  2طخ ػضص ) ( ِٚزٛؿ 2ِٕبكف وج١غح ػضص )  –

 . ِـزذٌغاد رج١ًّ –

رج١ٙؼاد دّبَ هبثْٛ داللخ ِٚؼجْٛ اؿٕبْ ٚػطغ و١ٍٔٛب ٚلطٓ ٌزٕظ١ف االط١ٔٓ ِٚلَ ٚهبثْٛ ٚعغٛح  –

 . هبثْٛ ٚكبِجٛ ِٚجفف كؼغ

 . ِذبعَ ٚعل١خ عٌٚخ ٚعق رٛا١ٌذ ِغ عٌٚخ اًبف١خ –

 . او١بؽ ٔفب٠بد هذ١خ ٚؿٍخ ِّٙالد –

فغ اٌشجغح ا١ٌّٕٙخ ٌضٜ اٌؼب١ٍِٓ وبفخ ؿٛاء ِٓ سغ٠جٟ ِؼب٘ض اٌـ١بدخ ٚاٌفٕضلخ ٚاٌضٚعاد اٌشبهخ رٛ ( 19 )

( ػلغ ؿٕٛاد فٟ اٌفٕبصق اٌّوٕفخ وّب اْ  01ثبٌؼًّ اٌفٕضلٟ اٚ ِّٓ ٌض٠ُٙ ِّبعؿخ ١ِٕٙخ ال رمً ػٓ ) 

طجز ٚج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ اٌظ٠ٓ ُ٘ ٠لزغٍ فٟ ِض٠غ اٌفٕضق ٚعإؿبء الـبَ اٌزضث١غ اٌفٕضلٟ ٚاٌّطؼُ ٚاالؿزمجبي ٚاٌّ

 . ػٍٝ اروبي ٚرّبؽ ِجبكغ ثب١ٌٌٛف اجبصح ادضٜ اٌٍغبد االجٕج١خ اٌذ١خ

اْ ال رمً ٔـجخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ رٕظ١ف اٌغغف ٚاٌذّبِبد ػٓ ػبًِ ٚادض ٌىً صّبْ غغف ِغ رٛفغ سضِبد  ( 20 )

 . ( ؿبػخ 22ٌٍو١بٔخ ٌّضح ) 

كزٛٞ ٚه١فٟ فٟ االلً ٚؿبٚٔب ِٚغافك ٌٍزجض٠ً ِٚغافك  رٛفغ ٔبصٞ هذٟ ٠لًّ ػٍٝ دّبَ ؿجبدخ ( 21 )

هذ١خ عجب١ٌخ ٚٔـبئ١خ ِغ وبفخ اٌّـزٍؼِبد اٌٌغٚع٠خ ٌٙب ِغ ٚجٛص سضِبد ٍج١خ ١ٌٌٍٛف ػٕض اٌطٍت ِغ 

 . رج١ٙؼاد ع٠ب١ًخ ٌزشف١ف اٌٛػْ ٍِٚؼت ٌٍزٕؾ ٌٍٚـىٛارق

ٌّٛاص اٌزغاص١خ ٚاٌزذف١بد ِغ رٛفغ رٛفغ ِجّٛػخ ِٓ اٌّذالد ٌج١غ اٌوذف ٚاٌّجالد ٚاٌزظوبعاد ٚا ( 22 )

 . ِوغف ٚهبٌْٛ ٌٍذاللخ ٌٍغجبي ٚآسغ ٌٍٕـبء ِغ لبػز١ٓ ٌالجزّبػبد ٌٍّٚئرّغاد

( ٌىً ِٛلف ٚفك  2َ 21رٛفغ ِٛلف ٌٍـ١بعاد ثّؼضي ِٛلف ٚادض ٌىً سّؾ غغف ثّـبدخ )  ( 23 )

 اٌزؼ١ٍّبد اٌوبصعح ثٙظا اٌشوٛم
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 المبحث الثالث

الفنادقأنواع           
هناك ثلث أنواع رئٌسٌة من الفنادق هً: ـ     

 

  أـ الفنادق التجارٌة 

ٌقع هذا النوع من الفنادق بالقرب من المطارات والموانئ والمدن التجارٌة الكبرى حٌث تمتاز تلك    

الفنادق بتقدٌم خدمات رجال األعمال والرحالة وأصحاب الصفقات التجارٌة وتمتاز تلك الفنادق 

فندق مطار بغداد الدولً لك فً العراقٌط فخم ومجال خدمات واسع ومثال ذبمح   
 

 ب ـ فنادق المنتجعات

تقع معظم فنادق المنتجعات بقرب البحٌرات والجبال وبقرب البحر وتمتاز بتقدٌم وسائل الراحة    

غٌرها والترفٌه والسكن والطعام للسٌاح وتوفٌر ملعب الكولف والتزلج والسباحة والقوارب و

باإلضافة الى صاالت األلعاب الرٌاضٌة وحمامات السباحة الداخلٌة وساحات التنس وقاعات 

 للحفلت ومثال على ذلك فً العراق فندق المدٌنة السٌاحٌة فً الحبانٌة.

 

 ج ـ الفنادق السكنٌة 

تمتاز هذه الفنادق بتؤجٌر غرفة أو أكثر الى النزالء لفترات طوٌلة من الزمن وهً تشبه مبانً    

الشقق عدا تقدٌم خدمات الطعام وخدمات تنظٌف الغرف والغسٌل والكً كما موجود فً الفنادق 

 األهلٌة فً بغداد والمحافظات

 هنالك نوع آخر من النزل وأماكن االٌواء أي الفنادق هً: ـ

                                                                                  ـ الموتٌل   1

       
هو النزل أو الفندق الصغٌر المتواجد على الطرق السرٌعة ومفترقات الطرق بٌن المدن البعٌدة 

كلمتٌن مدموجتٌن معا  والهدف منه التوقف واالستراحة للمسافرٌن بمركباتهم وقد أتت التسمٌة من

هما )موتور هوتٌل( لٌشكل كلمة )موتٌل( الذي عادة ما ٌكون بناءه ٌتكون من طابق واحد أو طابقٌن 

أو الحرف)  (   (على شكل الحرف)   تكون فٌه أبواب الغرف باتجاه مواقف السٌارات وبتصمٌم

اشرة كما تتوفر فٌه خدمات محطات باللغة االنكلٌزٌة لٌتسنى لكل نزٌل إٌقاف مركبته أمام الغرفة مب

البترول وغسل السٌارات ومحلت التسوق والمطاعم وٌمكن استئجار الغرفة لعدد من الساعات أي 

 باإلمكان تؤجٌر الغرفة ألكثر من مرة فً الٌوم الواحد.

 

 

 

 

مشٌد نموذج للموتٌل الحظ مواقف السٌارات أمام كل غرفة( 3)شكل رقم   
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                                ـ البنسٌون      2

هو عبارة عن نزل أو فندق صغٌر أشهر نزالءه من كبار السن والمتقاعدٌن والطلبة المغتربٌن    

لكون أسعار المبٌت فٌه بسٌطة والخدمات مشتركة وعادة ما ٌتواجد هذا النوع من الفنادق فً المدن 

ل عائلة صغٌرة وهً عادة ما تكون باألصل القدٌمة وأسواق التراث وتتم إدارة البنسٌون من قب

 صاحبة هذا الفندق )البنسٌون(.

 

 

 

 

 

 

 بنسٌون مٌرامار المشهور فً القاهرة( 4)شكل رقم
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 المبحث الرابع

أقسام الفندق               

 
 االدارة العامة على رأس أقسام الفندق وتتكون من: ـ

 ـ المدٌر العام 

 ـ المدٌر التنفٌذي 

الفندقـ أقسام   

 

ٌحتوي الفندق على مجموعة من األقسام المترابطة فً تقدٌم الخدمات للضٌوف والنزالء وتنقسم الى 

 قسمٌن

 أـ األقسام السٌاحٌة الفندقٌة المباشرة

 االقسام السٌاحٌة الفندقٌة الغٌر مباشرة –ب 

 -وسٌتم التحدث عنها بالتفصٌل فً أدناه :

 -االقسام السٌاحٌة الفندقٌة المباشرة وتتكون من : –أ 

 قسم المكتب االمامً – 0

 ـ شعبة االستقبال                     
 ـ وحدة الحجز

 ـ وحدة حسابات المكتب األمامً

 ـ وحدة االستعلمات

 ـ وحدة األمتعة

 ـ وحدة االتصاالت والبدالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ابتسامة دائمة( موظفً قسم االستقبال 8)شكل رقم   
 

ـ قسم التدبٌر الفندقً                                2  

 
                          وٌتكون من الشعب والوحدات التالٌة: ـ
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 ـ شعبة األشراف على الطوابق والغرف

 ـ وحدة الغرف واألجنحة

 ـ وحدة البٌاضات والزي الموحد

 ـ وحدة الغسٌل والكً )اللوندري(

الخٌاطة والتنجٌد ـ وحدة  

     ـ وحدة المناطق العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موظفة التدبٌر الفندقً وترتٌب الغرف( 9) شكل رقم   

 

 ـ قسم األطعمة والمشروبات3

   ة: ـاآلتٌوٌتكون هذا القسم من الشعب والوحدات 

                                             ـ شعبة المطاعمأ

. المطعم الرئٌسً          

. مطعم فطور الصباح          

. الكافتٌرٌا           

. المطعم الصٌفً )المشوٌات(          

         

 

 

 

 

 

 

 

نجوم( 5مطعم فً فندق  11)شكل رقم   
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 . خدمة الغرف

 

 

  

 

 

 موظف خدمة الغرف النموذجً( 00)شكل رقم  

 

 

 ـ شعبة المآدب والحفالت -ب 

 . قاعة المؤتمرات                                
قاعة الحفالت الكبرى.   

 . قاعة االجتماعات                                         

 

 قاعة االجتماعات والمحاضرات( 02)شكل رقم 

 

شعبة المطابخ   –ج   
                           . مطبخ الطعام الساخن        
. مطبخ الطعام البارد          

. مطبخ طعام العاملٌن          

. المخبز والحلوٌات          

. وحدة القصابة          

. وحدة مخازن األطعمة          

 

 المطبخ الرئٌسً فً فندق خمس نجوم ( 13) شكل رقم                                       
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 قسم العلقات العامة – 4

                                  : ـالقسم من الشعب والوحدات اآلتٌة هذاوٌتكون 

. شعبة علقات الضٌوف          

. شعبة المبٌعات والتسوٌق          

. وحدة اإلعلنات والتروٌج          

. وحدة نشاطات الضٌوف           

)المسابح والنادي الصحً والرٌاضً(          

سكرتارٌة والترجمة. خدمات ال          

 . االنترنٌت والبث المركزي        

المباشرة السٌاحٌة الفندقٌة الغٌرـ األقسام   

ـ القسم المال1ً      
: ـاآلتٌةٌتكون هذا القسم من الشعب والوحدات        

. شعبة اإلٌرادات        

. شعبة المصارٌف        

. شعبة أمناء الصنادٌق        

. شعبة الرواتب        

. شعبة المخازن        

. وحدة سٌطرة الكلفة        

. وحدة الجرد        

. وحدة االستلم        

. لجان المشترٌات        

 
ـ قسم الموارد البشرٌة2  
ٌتكون هذا القسم من الشعب والوحدات التالٌة: ـ    

. شعبة األفراد والذاتٌة        

بشرٌة. شعبة الموارد ال        

. وحدة األرشٌف         

. وحدة التدرٌب والتطوٌر        

. الطابعة والمراسلت        

 

ـ القسم الهندسً والصٌانة3  
: ـاآلتٌةٌتكون هذا القسم من الشعب والوحدات      

. شعبة المٌكانٌك        

. شعبة الكهرباء        

. شعبة المدنً        

. وحدة التكٌٌف        

. وحدة اإللكترونٌات والحاسبات        

. وحدة الزراعة والبستنة      
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ـ قسم الخدمات المساعدة4  
: ـون هذا القسم من الشعب والوحدات اآلتٌةٌتك    

. شعبة الحرس الفندقً       

. وحدة االستعلمات        

. وحدة مواقف السٌارات       

. وحدة النقل       

ٌن. وحدة إسكان العامل       

 . وحدة الطبابة     

 

 تارٌخ تصنٌف الفنادق فً العراق

على النحو  25/8/0968فً العراق بتارٌخ  الحكومً ـ تم تشرٌع نظام تصنٌف المنشآت السٌاحٌةأ

 التالً: ـ

ـ فنادق الدرجة الثالثة0  

ـ فنادق الدرجة الثانٌة2  

ـ فنادق الدرجة األولى3  

ـ فنادق الدرجة الممتازة 4  

الحظ أن التصنٌف أعله قد تم تشرٌعه ألربعة درجات فقط دون استخدام عدد النجوم فً عملٌة   

 تصنٌف الفنادق

والذي  20/0/0991( بتارٌخ 299شرعت الحكومة العراقٌة التشرٌع المرقم ) 0991وفً العام 

 ٌنص على 

ن أربعة ثم استخدمت أسس تصنٌف المنشآت والمرافق السٌاحٌة وقد جعلت التصنٌفات خمسة بدال م

  عدد النجوم أمام كل درجة وحسب التصنٌف الدولً.

 

كلٌة العلوم السٌاحٌة /األنظمة والقوانٌنجامعة كربلء/ـ  ب  

وقد استعانت بذلك على  قد شرعت قانون تصنٌف الفنادق بما ٌتناسب مع التصنٌفات الدولٌة الحدٌثة

            على النحو اآلتً: ـ0/0/2114بتارٌخ  لكالتصنٌف الحكومً المذكور فً الفقرة السابقة وذ

  ـ فنادق الدرجة الرابعة الى فنادق نجمة واحدة 0   

 

 

 

 

 فندق بابل فً بغداد خمسة نجوم 04شكل رقم 
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                                ـ فنادق الدرجة الثالثة الى فنادق نجمتان2
نجومـ فنادق الدرجة الثانٌة الى فنادق ثلث 3  

                              ـ فنادق الدرجة األولى الى فنادق أربعة نجوم4

رجة الممتازة الى فنادق خمسة نجوم       ـ فنادق الد5  

             

 وقد صنفت أٌضا الشقق الفندقٌة من قبل كلٌة العلوم السٌاحٌة على النحو التالً: ـ

فندقٌة ثلث نجومـ شقق فندقٌة درجة ثانٌة الى شقق 0  

ـ شقق فندقٌة درجة أولى الى شقق فندقٌة أربعة نجوم2  

ـ شقق فندقٌة درجة ممتازة الى شقق فندقٌة خمسة نجوم3  

 حٌث تم حصر تلك الدرجات فقط لمعاٌٌر الشقق الفندقٌة

 

 تارٌخ تصنٌف الفنادق فً العالم 
.  0909كان تصنٌف الفنادق فً سوٌسرا هو أول تصنٌف رسمً غٌر حكومً للفنادق فً العام   

على تصنٌف الفنادق فً النمسا وفً المانٌا وبعد ذلك بدأ التصنٌف الرسمً للفنادق  ذلك وقد أثر

 األلمانٌة من قبل 

  0/8/0996جمعٌة الفنادق والمطاعم األلمانٌة بتارٌخ 

 % من النزالء أن نجوم الفندق هً المعٌار الرئٌسً فً اختٌار الفندق81 وأثبت نجاحه حٌث ذكر

..2101كما أثر هذا االجراء على انشاء نظام تصنٌف فنادق اوربً مشترك بدأ فً عام   

 

وبعد التطور التقنً والعمرانً واضافة بعض المتطلبات الخدمٌة وتعظٌم سبل الرفاهٌة من خلل 

ثاث المصنوع من الخشب الخاص والثمٌن والمطلً بالذهب والمرصع أحجام الغرف واألجنحة واأل

بالفضة والمفروشات والبٌاضات الفخمة وجمٌع ما ٌحتاجه النزالء فً عملٌة األٌواء واإلطعام 

.وغٌرها  

باإلضافة الى التصنٌفات االستثنائٌة التً جرت على بعض الفنادق الفخمة كما حدث فً دبً على 

                                  نجوم. 0حصل هذا الفندق على تصنٌف فندق برج العرب حٌث 

ـظهر تصنٌف جدٌد أقرته منظمة السٌاحة العالمٌة لتصنٌف هذه النوعٌة من الفنادق الى:   
ـ فنادق ذات ستة نجوم0  

ـ فنادق ذات سبعة نجوم2  

باإلضافة الى التصنٌف الضمنً لبعض الفنادق مثل: ـ     

+ نجمة واحدةـ فنادق ذات 0  

+ـ فنادق ذات نجمتان 2  

ـ فنادق ذات ثلث نجوم +3  

ـ فنادق ذات أربعة نجوم +4  

ـ فنادق ذات خمسة نجوم +5  

ـ فنادق ذات ستة نجوم +6  

 

وان علمة )+( تعادل نصف نجمة فً حسابات لجان التصنٌف الدولً      

                فنادق الستة نجوم موجودة فًكما فً تلك الفنادق توفر بعض الشروط والخدمات وتستخدم عندما ت

وذلك من خلل تقٌٌم لجان التصنٌف والتفتٌش السنوي لكل فندق. السبعة نجوم وفنادق               
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 ـ جامعة كربالء/ كلٌة العلوم السٌاحٌة/األنظمة والقوانٌن 1
 أسس تصنٌف المنشآت والمرافق السٌاحٌة                                    

      Tourism.uokerbala.iq                اسم الموقع 

  21/4/2115تارٌخ النشر               
 ـ موقع مجلة درر العراق 2
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