ميزات و أسس التصنيف

التصنيف النهائي

التقييم الذاتي

حت�صل املن�ش�أة على ت�صنيفها النهائي خالل �شهر بعد التفتي�ش ،ويجب �أن يكون الت�صنيف يف �أعلى م�ستوى
يتم فيها تلبية جميع املعايري بالكامل.يف حال عدم ح�صول املن�ش�أة على الدرجة املطلوبة ،يقوم املفت�شون
ب�إرفاق تقريرعن املقايي�س التي مل يتم تلبيتها.

�إن التقييم الذاتي هي اخلطوة الأولى يف ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية ،حيث يقوم �أ�صحاب املن�ش�آت الفندقية
بتعبئة قائمة للت�أكد من تلبيتهم للمقايي�س املطلوبة للم�ستوى املراد احل�صول عليها .و تتيح �سهولة فهم
املقايي�س و�شرحها املف�صل يف ( �شرح املقايي�س) الفر�صة لأ�صحاب املن�ش�آت ملعرفة امل�ستوى اللذي ينتمون لها ويف حال مل يتم (بعد) حتقيق جميع املعايري يف امل�ستوى املطلوب ،ميكن منح املن�ش�أة الفندقية فرتة �إمهال ال
وما هي املتطلبات الالزمة للو�صول �إلى امل�ستوى الأعلى.
تزيد عن ثالثة �أ�شهر لأ�ستكمالها .وخالل �شهر من انتهاء فرتة الإمهال ،يتم التفتي�ش مرة �أخرى على املن�ش�أة
لتح�صل على م�ستوى الت�صنيف النهائي يف حال تلبيتها جميع املقايي�س املطلوبة.
التصنيف المؤقت
لوحات مستوى التصنيف
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يبقى الت�صنيف امل�ؤقت املمنوح للمن�ش�أة الفندقية �صاحل ًا ل�ستة �أ�شهر من تاريخ احل�صول على موافقة مزاولة
املهنة.
يتم �إ�صدار لوحات مب�ستوى الت�صنيف النهائي (عدد  )2للمن�ش�أة الفندقية .وميكن طلب لوحات �إ�ضافية
مقابل الر�سم املحدد لها.
يف حال توقفت املن�ش�أة الفندقية عن عملها �أو مت ت�صنيفها �ضمن م�ستوى يختلف عن �سابقتها ،يجب على
التفتيش
�إدارة املن�ش�أة �إعادة اللوحات (القدمية) خالل �أ�سبوعني �إلى جهة الت�صنيف.
يتم التفتي�ش على املن�ش�آت التي تتقدم بطلب ت�صنيف (�أو �إعادة ت�صنيف) خالل �شهر بعد تقدمي الطلب .ويف
حال منح املن�ش�أة مدة �إمهال يقوم املفت�شون بزيارة املوقع خالل �شهر من نهاية تلك املدة .ويتم الإعالن عن االعتراض من قبل المنشآت الفندقية
عمليات التفتي�ش من قبل املفت�شني قبل موعد الزيارة� ،أما مراقبة اجلودة ( )Mystery Shopperفال يتم
يجوز لطالب الت�صنيف االعرتا�ض على قرار جلنة الت�صنيف خالل �شهر من تاريخ �صدور القرار ،وللوزارة
الإعالن عنها.
والنظر يف الطلب خالل �شهر من تاريخ ا�ستالمه ،ويعترب القرار املتخذ ملزم ًا جلميع الأطراف املعنية.
مع �أن التقييم الذاتي جزء مهم من �إجراءات الت�صنيف� ،إ ّال �أن م�ستوى الت�صنيف امل�ؤكدة تمُ نح باال�ستناد
�إلى عمليات تفتي�ش يف املوقع يقوم بها مفت�شو الوزارة .ويتم تفتي�ش جميع املن�ش�آت يف املوقع مرة كل ثالثة
النزيل باعتباره المحور المركزي
�أعوام على الأقل.
ال ميكن �أن تكون املرافق /اخلدمات يف �أي فندق مهمة �أو ذات �صلة ما مل يعتربها النزالء مفيدة .لهذا ال�سبب،
مت ت�صميم معايريت�صنيف املن�ش�آت الفندقية و املخيمات ال�سياحية من وجهة نظر النزالء .ولي�ست املدخالت
من حيث حجم اال�ستثمار �أو اجلهد يف اختيار املقايي�س و�أهميتها ،بل املخرجات من حيث ر�ضا النزالء.

مبدأ القابلية لالستخدام
تُعترب قابلية اال�ستخدام للمعيار الوارد يف املقيا�س �أمر ًا �ضروري ًا جلميع املقايي�س الأ�سا�سية /االختيارية.
وهذا يعني �أن �أي �أمر يتم توفريه �أو �أي مرفق �أو خدمة يجب �أن يكون فع ًال قاب ًال لال�ستخدام للغر�ض املحدد
له .على �سبيل املثال ،تت�أثر القابلية لال�ستخدام للطاولة املذكورة يف املقيا�س  609يف حال ُو�ضع عليها
تلفزيون ومل يعد بالإمكان ا�ستخدام الطاولة للغر�ض املحدد لها ،مثل اجللو�س والكتابة �أو و�ضع �شيء ما
فوقها.
كما �أن طريقة �إعالن الفندق عن الغرفة مهمة يف حتديد قابليتها لال�ستخدام .ف�إن �أعلن فندق عن غرفة
ب�أنها منفردة ،فيجب �أن تكون مهي�أة لإقامة �شخ�ص واحد ،ولي�س اثنني �أو �أكرث .ويتم التحقق من تو ّفر جميع
الأمور واملرافق لإقامة العدد املع َلن عنه من النزالء عند تقييم الغرفة.

توجب توفري املعلومات �أي� ًضا يف اال�ستقبال �أو خارج الفندق �أو يف الغرف ،ف�سيتم حتديد ذلك يف و�صف
�إن ّ
يلب �إن مل يتم تعريف النزالء به ب�شكل وا�ضح.
املقيا�س ذو العالقة .و�س ُيعترب �أن املقيا�س مل ّ
شرح المقاييس
يف معظم احلاالت ،يكون و�صف املقيا�س كافي ًا لتحديد ما �إن كان الفندق فع ًال يقدّم اخلدمة �أو املرفق
املذكور .لكن بع�ض املواقف يف املمار�سة اليومية تتطلب معلومات �إ�ضافية لتحديد ما هو لي�س م�ؤه ًال لتلبية
مقيا�س معينّ .على �سبيل املثال ،يتط ّلب املقيا�س  600تو ّفر و�سائد للأ�سرة ،وقد د ّلت املمار�سات اليومية على
�ضرورة ذكر �أن الو�سائد اجلانبية ال تُعترب و�سائد لأنها غري منا�سبة للنوم عليها ،لكنها كثري ًا ما تق َّدم كبديل
عن و�سادة ال�سرير احلقيقية .لقد مت جمع هذا النوع من املعلومات يف �شرح املقايي�س.

من جهة �أخرى ،تلبية املقايي�س التي يتم توفريها “ح�سب الطلب” يتطلب �أي� ًضا �أن يتم ّكن الفندق من تلبية
كاف� .أما طلب �أجر من النزيل مقابل خدمة ما �أو ا�ستخدام مرفق ما فلي�س
معدل طلبات النزالء ب�شكل ٍ
عام ًال مهم ًا يف تقييم تلبية املقيا�س.

يحتوي �شرح املقايي�س على املعلومات التالية:
• كيفية �إعالم النزالء باخلدمات /املرافق (ح�سب الطلب).
• املنطق وراء و�ضع مقايي�س مع ّينة.
• كيفية تقييم مقايي�س مع ّينة خالل عمليات التفتي�ش.

توفر المعلومات عن الخدمات المقدمة

تُعترب املعلومات واملتطلبات املذكورة يف ال�شرح جزء ًا من و�صف املقيا�س املرتبط بها.

تتطلب بع�ض املقايي�س وجود خدمة مع ّينة �أو �ضمان توفر مرفق «ح�سب الطلب» للنزالء .ويجب �أن يتم �إعالم
النزالء بو�ضوح حول �إتاحة البنود املذكورة يف هذه املقايي�س (مثل خدمة الغرف) .حيث ال ميكن للنزالء
ا�ستخدام خدمة ما ب�شكل جيد �إن مل يكن على علم بتو ّفرها.
و ُيذكر �أن توفري معلومات عن الفندق يف الغرفة (املقيا�س  )1005مخ�ص�ص لهذه الغاية بالتحديد.
و�أحيان ًا يكون من املفيد �أي� ًضا توفري معلومات وا�ضحة حول توفر املرافق و� /أو اخلدمات (على �سبيل املثال،
املقيا�س  :605توفر �سرير �أطفال ح�سب الطلب) يف اال�ستقبال مث ًال� ،أو حتى خارج الفندق (على �سبيل
املثال ،املقيا�س  :1703موقف �سيارات داخلي خا�ص يف الفندق).
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الصحة والسالمة

الفنادق

تُعتربال�صحة و ال�سالمة و الأمان و�سالمة الغذاء �أمور ًا مهمة جد ًا لنزالء املن�ش�آت الفندقية .وتتطلب الرقابة
اجليدة على هذه الأمور خربة متخ�ص�صة وعمليات تفتي�ش متكررة تختلف ب�شكل كبري من تلك الالزمة
مف�صلة
للتقييم العادي للفندق من وجهة نظر خدمية .لذا ،ال ي�شتمل الت�صنيف ب�شكل عام على مقايي�س ّ
لل�صحة وال�سالمة والأمن ،لكنه عو� ًضا عن ذلك ي�شري �إلى مخرجات عمليات التفتي�ش من قبل اجلهات
املعنية على هذه الأمور ،مثل املديرية العامة للدفاع املدين ووزارة ال�صحة وغريها.

�إن ت�صنيف املن�ش�أة الفندقية نظام �إجباري ي�شتمل على خم�س فئات ( )5-1يتم التعبري عنها بالنجوم .و
ميكن مل�ستوى اخلم�س جنوم احل�صول على ت�سمية ديلوك�س .ويجب دوم ًا ت�صنيف �أي من�ش�أة فندقية يف �أعلى
م�ستوى تل ّبي فيها املعايري ب�شكل كامل .وعدم تلبية جميع املعايري يف م�ستوى ت�صنيف واحدة على الأقل يعني
�أنه غري م�سموح لهذه املن�ش�أة الفندقية با�ستخدام ت�سمية ‘فندق’ .وينطبق هذا على املن�ش�آت التي يطلق
عليها �أو حتتوي بلقبها على كلمة «فندق» مثل ‘�شقق فندقية’ و ‘ �أجنحة فندقية’ �...ألخ

وال ينطبق ذلك على التدابري التي تتخذها املن�ش�آت لتعزيز ال�سالمة ال�شخ�صية للنزالء وممتلكاتهم ،مثل
�إن �أي من�ش�أة فندقية ملزمة بالإعالن عن نف�سها بالت�صنيف ال�صحيح يف جميع الأن�شطة الدعائية
ُعامل هذه
والت�سويقية ،وبالإ�ضافة �إلى �ضمان �أن لوحات ت�صنيف الفندق ظاهرة للعيان يف منطقة اال�ستقبال ويف
وجود خدمات طبية معتمدة �أو معدات �أمن �أو موظفي �أمن .فمن وجهة نظر النزالء ،يجب �أن ت َ
امل�سائل باعتبارها خدمات /مرافق �إ�ضافية تربر احل�صول على م�ستوى ت�صنيف �أعلى .لذا ،فقد مت �إدماجها اخلارج عند املدخل الرئي�سي للمن�ش�أة.
يف املقايي�س.
التفتيش على الجودة والخدمات
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()Mystery Shopper

�إن �أي نظام لت�صنيف الفنادق هو بطبيعته تقييم نوعي ي�ستند �إلى احلقائق .فخالل زيارات التفتي�ش ،يظل
من ال�صعب احلكم على م�ستوى اخلدمات املقدّمة لأن املفتّ�ش ال يج ّرب تلك اخلدمات على �أر�ض الواقع.

المقاييس األساسية واالختيارية
العالمة املميزة
املقيا�س
املقايي�س اال�سا�سية
حتمل الرمز ( )وهذا يعني انه يجب توفري هذا املعيار
املقايي�س الإختيارية

(حتمل رقم بعدد النقاط املمكن احل�صول عليها عند توفري ذلك املعيار
مثال  :نقطة � ... 2 ، 1إلى  5نقاط كحد �أق�صى.

يجب �أن تعطى اخلدمات �أولوية يف جميع م�ستويات الت�صنيف ،لكن ب�شكل خا�ص فنادق الأربع واخلم�س
جنوم .وللح�صول على �صورة �أف�ضل عن تلك املن�ش�آتُ ،يع ّد احل�صول على نتيجة مر�ضية لتفتي�ش اجلودة
تنق�سم املعايري امل�ستخدمة يف الت�صنيف �إلى مقايي�س �أ�سا�سية و�أخرى اختيارية .املقايي�س الأ�سا�سية حتدد
واخلدمات املنف�صل ( )Mystery Shopperجزء ًا من املقايي�س الأ�سا�سية يف تلك املن�ش�آت .ويقوم ب�إجراء
املتطلبات الدنيا من الأمور وجوانب اجلودة التي يجب �أن تكون متوفرة يف املن�ش�أة ل�ضمان تلبية املتطلبات
عمليات التدقيق هذه مفت�شون متخ�ص�صون يف تدقيق خدمات الفنادق بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة و الآثار،
الأ�سا�سية للنزالء .واملقاي�س الأختيارية متنح الفر�صة للمن�ش�أة الفندقي ًة يف م�ستوى جنمتني �أو �أكرث املرونة
وينطوي ذلك يف العادة على الإقامة ليلة �أو ليلتني يف الفندق ،يتم خاللهما اختبار جميع خدماته.
لتمييز نف�سها عن الفنادق الأخرى يف ذات امل�ستوى .على �سبيل املثال ،فندق يقدّم مرافق �أعمال كثرية مقابل
فندق �آخر يقدّم مرافق ترفيه كثرية.

لكل م�ستوى مقايي�سها الأ�سا�سية اخلا�صة .وعلى �أي من�ش�أة فندقية تقدّم خدمة الإقامة �أن تل ّبي جميع
املقايي�س الأ�سا�سية يف احدى الفئات ليتم ت�صنيفها يف ذلك امل�ستوى .وعدم تلبية متطلب واحد �أو �أكرث من
املقايي�س الأ�سا�سية يف م�ستوى معينّ يعني �أنه ال ميكن ت�صنيف تلك املن�ش�أة الفندقية يف ذلك امل�ستوى ،وال
ميكن التعوي�ض عن ذلك بتلبية مقايي�س �أ�سا�سية /اختيارية �أخرى .واجلدير بالذكر �أن م�ستوى النجمة
الواحدة ال يت�ضمن �سوى مقايي�س �أ�سا�سية.

توافق المقاييس

العديد من املقايي�س ترتبط ببع�ضها البع�ض يف محتواها لكنها تختلف يف درجاتها ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى
التكرارعند تلبية املقايي�س .على �سبيل املثال� ،إن كان الفندق يل ّبي املقيا�س ( 1205جمفف �شعر يف جميع
�إلى جانب املقايي�س الأ�سا�سية ،يتط ّلب الت�صنيف يف م�ستوى ما احل�صول على عدد �أدنى من النقاط (كما هو الغرف) ،فهذا يعني �أنه قد مت تلبية املقيا�س ’الأخف‘ ( 1204جمفف �شعر ح�سب الطلب).
مف�صل باجلدول ادناه) من خالل تلبية جمموعة متعددة من املقايي�س االختيارية .وتنطبق قائمة مختلفة من
يف هذا املثال ،يتم حل التوافق كما يلي� :إن كان املقيا�سان اختياريني لذلك امل�ستوى ،فال ميكن احل�صول
املقايي�س االختيارية على كل م�ستوى ما عدا م�ستوى النجمة الواحدة .ولكل املقايي�س االختيارية قيم نقاط
منف�صلة ،ويجب حتقيق عدد معينّ من املقايي�س االختيارية ل�ضمان احل�صول على العدد الأدنى من النقاط على نقاط تراكمية لتلبيتهما املقيا�سني ،و ُي�ستعا�ض عن ذلك بتحقيق النقاط للمقيا�س ’الأعلى‘ (العدد
الأعلى من النقاط) .لكن �إن كان املقيا�س � 1204أ�سا�سي ًا واملقيا�س  1205اختياري ًا يف ذلك امل�ستوىُ ،يعترب �أن
مل�ستوى جنوم ما.
الفندق يل ّبي املقيا�س  1204الأ�سا�سي ،ويف الوقت ذاته ،يح�صل على نقاط لتلبيته املقيا�س  1205االختياري
’الأعلى‘.
عدد النقاط
و قد مت جمع املقايي�س التي قد تتوافق مع بع�ضها البع�ض باللون الربتقايل يف جداول املوا�صفات.
بالن�سبة لفئات الت�صنيف الأعلى ،ف�إن هناك عدد ًا �أكرب من املقايي�س الإختيارية التي تُعترب �أ�سا�سية ،لذا
ال يتبقى الكثري من املقايي�س االختيارية متاح ًا للح�صول على نقاط .لهذا ال�سبب ،ف�إن العدد الأق�صى من
النقاط التي ميكن احل�صول عليها يف فئات الت�صنيف الأعلى �أقل بكثري.
الأعداد لفئات الت�صنيف املختلفة هي كما يلي:
املقايي�س الأ�سا�سية

املقايي�س الأختيارية

امل�ستوى

(•)

العدد الأدنى املطلوب

C

167

60

B

187

75

A

202

55
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