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 مُتنح 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.

