
اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

وزارة التــراث وال�سياحــة
قــرار وزاري

 رقـــم 2021/37 
ب�ساأن �سوابط التعامل مع املن�ساآت الفندقية ومكاتب ال�سفر وال�سياحة 

املخالفــة لقــرارات اللجنــة العليــا املعنيــة ببحــث اآليـــة التعامــل 
مــع التطــورات الناجتــة عــن انت�ســار فـيــرو�س كورونــا )كوفـيـــد 19(

التطورات  مع  التعامل  اآلية  بحث  تتوىل  عليا  جلنة  بت�شكيــل  ال�شاميــة  للأوامــر  ا�شتنــادا 

الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا )كوفـيد 19(،

وبناء على قرار اللجنة امل�شار اإليها ب�شاأن تكليف وزارة الرتاث وال�شياحة مبراقبة مدى التزام 

وتفوي�شها  اللجنة،  عن  ال�شادرة  بالقرارات  وال�شياحة  ال�شفر  ومكاتب  الفندقية  املن�شاآت 

مببا�شرة فر�س الغرامات املالية املقررة، واتخاذ اإجراءات غلق املن�شاآت واملكاتب املخالفة،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �شاأن التعامل مع املن�شاآت الفندقية ومكاتب ال�شفر وال�شياحة املخالفة لقرارات 

اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا 

انت�شار فـريو�س كورونا  اإطار مكافحة  فـي  ال�شادرة  لها،  املنفذة  والإجراءات   )19 )كوفـيد 

)كوفـيد 19( بال�شوابط املرفقة.

املــادة الثانيــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�سـدر فـي:  7  / 8 /1442هـ
املـوافــــق: 21 / 3 /2021م

  �سامل بن حممد املحروقي
                                                      وزيـــــــر التـــــــــراث وال�شياحـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

 �سوابط التعامل مع المن�ساآت الفندقية ومكاتب ال�سفر وال�سياحة

 المخالفـة لقـرارات اللجنـة العليـا المعنيـة ببحـث اآليــة التعامـل

 مـع التطـورات الناتجـة عـن انت�سـار فـيـرو�س كورونـا )كوفـيــد  19(

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه ال�ضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية املعاين املو�ضحــة قرين 

كل منها:

اللجنــة:

اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�ضار فـريو�س  كورونا 

)كوفـيد 19(.

اجلهات املخت�سة: 

وزارة التجـارة وال�ضناعـة وترويــج ال�ضتثمــار، وزارة ال�ضحـــة، �ضرطــة عمـــان ال�ضلطانيــة، 

واأي جهة اأخرى ذات اخت�ضا�س.

املــادة ) 2 (

ال�ضفر  ومكاتب  الفندقية  املن�ضاآت  التزام  مدى  مراقبة  وال�ضياحة  الرتاث  وزارة  تتوىل 

وال�ضياحة بالقرارات ال�ضادرة عن اللجنة. 

املــادة ) 3 (

ومكاتب  الفندقية  املن�ضاآت  من  تقع  التي  الأفعال  �ضبط  وال�ضياحة  الرتاث  وزارة  تتوىل 

ال�ضفر وال�ضياحة باملخالفة للقرارات ال�ضادرة عن اللجنة.

ولها فـي �ضبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابري الآتية:

  اأ - �ضبط املخالفات فـي املن�ضاآت الفندقية ومكاتب ال�ضفر وال�ضياحة، واتخاذ الإجراءات 

الالزمة ب�ضاأنها.

ب - دخول املن�ضاآت الفندقية ومكاتب ال�ضفر وال�ضياحة للتثبت من اللتزام بقرارات اللجنة.

 ج - حترير حم�ضر باملخالفة املرتكبة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

املــادة ) 4 (

لوزارة الرتاث وال�شياحة ال�شتعانة باجلهات املخت�شة فـي تطبيق اأحكام هذه ال�شوابط.

املــادة ) 5 (

تفر�س على املن�شاآت الفندقية املخالفة للقرارات ال�شادرة عن اللجنة غرامة اإدارية وفقا ملا 

هو حمدد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه ال�شوابط.

كما تفر�س على مكاتب ال�شفر وال�شياحة املخالفة للقرارات ال�شادرة عن اللجنة غرامة 

اإدارية وفقا ملا هو حمدد فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه ال�شوابط.

وت�شاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة، مع عدم الإخلل بحق الوزارة فـي غلق املن�شاأة 

اأو املكتب املخالف ملدة �شهر.

املــادة ) 6 (

ح�شاب  اإىل  ح�شيلتها  وحتويل  الغرامات،  قيمة  حت�شيل  وال�شياحة  الرتاث  وزارة  تتوىل 

ال�شندوق املخ�ش�س ملواجهة جائحة كورونا.

املــادة ) 7 (

الدعوى  اإقامة  دون  ال�شوابط  بهذه  املرفق  امللحق  فـي  املحددة  الغرامة  فر�س  يحول  ل 

العمومية فـي مواجهة املن�شاآت الفندقية ومكاتب ال�شفر وال�شياحة املخالفة.

املــادة ) 8 (

ل يحق للمن�شاآت الفندقية ومكاتب ال�شفر وال�شياحة املطالبة باأي تعوي�شات جراء تطبيق 

هذه ال�شوابط، وذلك ا�شتنادا اإىل اتفاقيات اأو عقود اأبرمتها مع الغري، اأو لأي �شبب اآخر. 
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ملحــق رقــم ) 1 (
�سوابط التعامل مع املن�ساآت الفندقية 

املخالفة لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل 
مع التطورات الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد  19(

مقدار الغرامة املخالفـــــةم
بالريال العماين

1
عدم الت�شجيل فـي من�شة )�شهالة(، 

وعدم تفعيل جهاز )را�شد( املمنوح من قبل اجلهة املعنية
2000

2
عدم التعاقد مع اإحدى املوؤ�ش�شات ال�شحية 

ملعاجلة احلالت املعزولة التي حتتاج اإىل تدخل طبي
1000

3

عدم اإبلغ املخت�شني فـي �شرطة عمان ال�شلطانية

 وقطاع الإغاثة والإيواء عن احلالت املخالفة

 ل�شرتاطات العزل املوؤ�ش�شي

1000

4
ال�شماح للأفراد املعزولني باخلروج من املن�شاأة اأو التنقل 

بني الغرف، والزيارات لهم من اأي فرد من اخلارج
1000

5
رفع اأ�شعار الغرف الفندقية

 املخ�ش�شة للحجر املوؤ�ش�شي املتفق عليها م�شبقا
500

500عدم املحافظة على نظافة املن�شاأة وجودة اخلدمات املقدمة6

7

ال�شماح بعزل اأكرث من �شخ�س فـي غرفة واحدة 

ل تربطهم علقة، وغري قادمني من نف�س الرحلة

 اأو البلد امل�شافر منها

1000

8
عدم الإف�شاح لفريق الإغاثة والإيواء 

عن النزلء امللزمني بالعزل املوؤ�ش�شي
1000

1000عدم تخ�شي�س 3% من الغرف فـي املن�شاأة للحالت امل�شابة9

10

عدم اللتزام بالدليل ال�شرت�شادي

حول الإجراءات الوقائية من فـريو�س كورونا امل�شتجد 

)كوفـيد19( فـي املن�شاآت الفندقية واملطاعم

 واملقاهي امل�شنفة والعاملني فـيها

1000
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ملحــق رقــم ) 2 (
�سوابط التعامل مع مكاتب ال�سفر وال�سياحة 

املخالفة لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل 
مع التطورات الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد  19(

املخالفـــــةم
مقدار الغرامة

 بالريال العماين

2000عدم اللتزام با�شتخدام من�شة )�شهالة(1
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