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رسالة وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية

 اإنه ملن دواعي �سروري اأن اأعلن عن اإطالق نظام ت�سنيف الفنادق الفل�سطيني، والذي اعتربته منذ تقلدي من�سبي احلايل  اأحد اأهم اأولوياتي، ف�ساًل على ذلك فقد �سكل اهتمام �سيادة الأخ 
الرئي�ض حممود عبا�ض حفظه اهلل ودولة رئي�ض الوزراء د. �سالم فيا�ض حفظه اهلل  يف هذا املجال بالتحديد دافعًا قويًا اإ�سافيًا لنا جميعًا ملوا�سلة هذا امل�سعى بت�سميم. اإننا نوؤمن باأن لهذا 

النظام اأثر اإيجابي على ال�سناعة ال�سياحية ب�سكل عام، بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة الكبرية التي �سيقدمها لالقت�ساد الوطني.

  لقد عملت  وزارة ال�سياحة والآثار ب�سكل مكثف من اأجل حتديث وحت�سني قانون ال�سياحة، حيث اأننا ندرك باأن قانون ال�سياحة لعام 1965 بتعديالته وتعليماته يجب اأن  يتكيف مع التحديات 
والحتياجات الراهنة، فعلى م�ستوى املهن ال�سياحية، �سيعمل القانون على حتديد جمموعة من اأماكن الإقامة، والوكالء واملطاعم وغريها من املرافق، كما �سيقوم بتحديد لغة التعاون املتبادل 

بني القطاعني العام واخلا�ض ف�ساًل عن تقدمي الدعم ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�ض يف تنفيذ اأدوارها الهامة.

لقد كان للعمل الدوؤوب الذي قام به �سركاوؤنا يف القطاع اخلا�ض، وزمالوؤنا يف م�سروع  Compete املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID دور حموري يف اإطالق نظام ت�سنيف 
الفنادق الفل�سطيني هذا، واإننا لنتطلع اإىل اأن تكون جميع الفنادق يف فل�سطني م�سنفة بني جنمة واحدة وخم�سة جنوم يف الفرتة بني عامي 2013 - 2014.

 اإن كل من القطاعني العام واخلا�ض ينظر لهذا النظام على اأنه مبادرة تنظيمية �سي�ستفيد منها الزبائن وال�سركات الفردية والقطاع ككل، و�ست�سمن تنا�سب الأ�سعار مع املرافق واخلدمات 
املقدمة، كما �ساهمت هذه املبادرة يف تفعيل مو�سوع احل�سول على الرتاخي�ض املنا�سبة من اأجل ذلك، الأمر الذي يتوجب تفعليه يف القطاعات الأخرى. 

لقد كان للنموذج الأردين دور اأ�سا�سي يف جتهيز مكونات هذا النظام واإطالقه يف  هذه الفرتة الق�سرية، ويف هذا ال�سدد اأود اأن اأ�سكر وزارة ال�سياحة والآثار الأردنية وقطاع ال�سياحة اخلا�ض 
لتعاونهم الكامل والطيب يف منح خربائنا حرية الو�سول والتعرف على نظامهم الذي ا�ستدعى تكري�ض اجلهد والوقت لتنفيذه.

 USAID املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Compete اأخريًا، اأود اأن اأعرب عن خال�ض تقديري جلميع اأع�ساء اللجنة امل�سرتكة لت�سنيف الفنادق، مبا فيهم اخلرباء من م�سروع 
على تعاونهم وعملهم املمتاز. كما اأنني اأفتخر بالقول اأننا معًا بنينا ركيزة هامة يف هذه ال�سناعة، حيث �ستكون فل�سطني مق�سدًا �سياحيًا كاأر�ٍض مقد�سٍة ووجهة لالأعمال وللرتفيه. 

رىل معايعة
وزيرة ال�سياحة والآثار
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USAID رسالة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

الأ�سدقاء والزمالء الأعزاء، 

اإن تبني نظام ت�سنيف الفنادق الفل�سطيني هذا اإمنا يعترب اإجنازًا هامًا من �ساأنه دعم عملية تطوير ال�سناعة الفندقية الفل�سطينية، بالإ�سافة اإىل م�ساهمته يف و�سع الأ�س�ض لزيادة 
اإندماجها يف �سوق ال�سياحة العاملية. اإننا يف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لنفتخر بدعم تطوير هذا النظام وفق املقايي�ض العاملية، حيث اأننا ناأمل باأن يوؤ�س�ض ملعايري جودة ذات 

�سفافية عالية وقابلة للمقارنة ب�سهولة �سمن كافة عنا�سر ال�سناعة الفندقية، وبالتايل متكني القطاع من املناف�سة دوليًا ب�سكل اأف�سل.

لقد مت اإجناز هذا العمل والو�سول اإىل هذه املعايري نتيجة لل�سراكة املميزة التي جمعت بني القطاعني العام واخلا�ض والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.  ومن املوؤكد اأن جناح هذه 
املبادرة وا�ستمراريتها يعتمدان على ت�سميم والتزام القائمني على القطاع وبالتايل �سمان تنفيذها وماأ�س�ستها �سمن قطاع ال�سناعة الفندقية.

اإن وزارة ال�سياحة والآثار الفل�سطينية وجمعية الفنادق العربية ت�سكالن اجلهة امل�سوؤولة عن �سمان �سفافية نظام ت�سنيف الفنادق، ومتابعة جميع الفر�ض التي ت�سمن ا�ستمرار اإدخال 
 التح�سينات عليه. اإذا كان التقدم املحقق لغاية الآن موؤ�سرًا على النجاح يف امل�ستقبل، فاإن هذه ال�سراكة القوية بني القطاعني العام واخلا�ض �سوف توا�سل تعزيز ودفع النظام اإىل الأمام.

و اإننا يف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID نوؤمن باأن نظام ت�سنيف الفنادق �سوف ي�سهم يف تنمية القت�ساد الفل�سطيني، وزيادة الإيرادات املبا�سرة لهذه ال�سناعة، ودفع عجلة 
النمو يف القطاعات القت�سادية الأخرى.

اأخريًا، اإن جناح نظام ت�سنيف الفنادق وكامل قطاع الفندقة الفل�سطيني يعتمد عليكم، وعلى املخت�سني الذين تقع على عاتقهم عملية �سمان �سال�سة عمل النظام و�سمان ر�سا النزلء عن 
جتاربهم. اإن ما ينقله النزلء لأ�سدقائهم، و ما ينقلونه للعامل من خالل الإنرتنت، الطريقة التي اأ�سبح يعتمدها العامل على نحو متزايد، يعترب ذو اأهمية مماثلة لأهمية عدد النجوم الظاهر 

على ال�سهادة املوجودة يف ردهة فندقكم. اأ�سدقائي تذكروا دائمًا املقولة الأمريكية ال�سهرية  “اإن الزبون دائمًا على حق.”

باحرتام، 

مايكل ت. هارفـي
رئي�س بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

USAID ال�سفة الغربية وغزة
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رسالة جمعية الفنادق العربية 

اإن نظام ت�سنيف الفنادق الفل�سطينية “اإجعل النجوم دليلك،” �سيزيد من قدرة منظمي الرحالت ال�سياحية على ت�سويق الفنادق وتزويد النزلء مبرجع معروف من حيث اجلودة ومعدل 
الأ�سعار. حيث اأن هذا النظام يوفر للفنادق مبادئ توجيهية وا�سحة لقيا�ض وحت�سني اجلودة بهدف تقدمي جتربة �سياحية اأف�سل للزبائن. كما �سي�سهم يف التحكم يف معدل الأ�سعار املتوجب على 

نفوا وفقها.  الفنادق املحافظة عليها من اأجل ال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات التي �سُ

 اإن الفنادق الفل�سطينية عملت يف ال�سنوات ال�سابقة دون وجود درجات اأو نظام ت�سنيف، وعملت على الرتويج خلدماتها والت�سويق ملنتجاتها بناًء على ما كانت تراه منا�سبًا لزبائنها.

حيث اأن اأ�سحاب الفنادق و�سركات ال�سياحة الوافدة على حد �سواء حر�سوا على تبني جمموعة توجيهات منوذجية قد ت�سهم يف زيادة قدرتهم على التنبوؤ بحجم وم�ستوى ال�سياح الوافدين وتعزز 
ال�سفافية يف القطاع، ويف هذا ال�سياق فاإن روؤية جمعية الفنادق العربية هي اأن تكون ال�سريك الرائد يف تطوير منتج �سياحي فل�سطيني مناف�ض -  نعتقد اأن هذا املنتج �سيعَزز اإىل حد كبري من 

خالل اإدخال نظام ت�سنيف الفنادق الفل�سطيني.

اإننا يف جمعية الفنادق العربية نوؤمن باأن تنفيذ نظام ت�سنيف الفنادق هذا �سيوفر ملدراء الفنادق واملالكني وامل�ستثمرين العنا�سر والتوجيهات الالزمة لتقدمي خدمات ومرافق حمددة ومنوذجية.  
واإننا فخورون بلعب دور حموري يف تطوير نظام الت�سنيف “اإجعل النجوم دليلك،” وذلك جنبًا اإىل جنب مع �سركائنا يف وزارة ال�سياحة والآثار الفل�سطينية وجمعية الأرا�سي املقد�سة 

لل�سياحة الوافدة، وبالتعاون والتن�سيق مع م�سروع Compete املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، و�سنبقى ملتزمون ببناء �سناعة �سياحية فل�سطينية اأقوى من خالل م�ساهمة 
اأع�سائنا يف اجلمعية.

باإخال�س،

رائد �سعادة
رئي�س جمعية الفنادق العربية
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رسالة جمعية األراضي المقدسة للسياحة الوافدة

تهدف جمعية الأرا�سي املقد�سة لل�سياحة الوافدة HLITOA اإىل امل�ساهمة يف عملية التنمية امل�ستدامة لل�سياحة الوافدة يف فل�سطني، ومن منطلق اإمياننا باأن نظام ت�سنيف الفنادق 
الفل�سطيني “اإجعل النجوم دليلك” �سي�سمن حت�سني يف جودة اخلدمات فاإنه بالتايل �سي�سمح للفنادق الفل�سطينية بتلبية توقعات الزبائن وال�سهام يف دعم النمو ال�سياحي امل�ستدام، حيث 
اأننا يف جمعية الأرا�سي املقد�سة لل�سياحة الوافدة ونظرًا لتعاملنا مع امل�سغلني الدوليني وال�سياح نوؤمن باأن العن�سر احلا�سم يف جناح �سناعتنا ال�سياحية وال�سامن ل�ستدامتها هم الزبائن 

وجتربتهم. 

نظرًا لغياب نظام لت�سنيف الفنادق يف فل�سطني على مدى ال�سنوات املا�سية، رغم وجود بع�ض ال�ستثناءات، فاإن جل تركيزنا يجب اأن يتحول اإىل ت�سنيفات ثابتة ووا�سحة للفنادق ت�سهم يف 
حت�سني جتربة الزوار ومتكننا من املناف�سة ب�سكل اأكرب، حيث اأنه ومن موقعنا كم�سغلنينّ لل�سياحة يتوجب علينا اأن ننقل �سورة �سادقة للت�سنيف خالل عملية الت�سويق ملبيعاتنا. 

توؤكد اجلهود امل�سرتكة بني جمعية الأرا�سي املقد�سة مل�سغلي ال�سياحة الوافدة و�سركاء اآخرين مهمني يف هذه ال�سناعة مثل وزارة ال�سياحة والآثار الفل�سطينية وجمعية الفنادق العربية، وهي 
منظمة ممثلة ورائدة يف املجال الفندقي، على الطابع الدميقراطي لعملنا وعلى التن�سيق الوثيق وكذلك تعاوننا امل�سرتك مع م�سروع Compete املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

USAID لتح�سني اجلودة ال�ساملة للمنتج ال�سياحي.

اإننا فخورون بدورنا يف تطوير نظام ت�سنيف الفنادق الفل�سطيني، ونتطلع اإىل ا�ستمرار �سراكتنا يف جميع مراحل تنفيذ هذا النظام من اأجل اإزدهار ال�سناعة ال�سياحية يف فل�سطني.

�سامي اأبو دية
رئي�س جمعية الأرا�سي املقد�سة 

مل�سغلي ال�سياحة الوافدة
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المقدمة 

يلخ�ض الدليل التايل اخللفية والفر�سة وال�سياق واملعايري املف�سلة لتاأ�سي�ض نظام ت�سنيف الفنادق الفل�سطيني الر�سمي “اإجعل النجوم دليلك.” اإن اإدخال نظام ت�سنيف الفنادق اإىل ال�سناعة الفندقية من �ساأنه اأن ي�سهم 
يف رفع املعايري الإجمالية جلودة الإقامة عرب كافة عنا�سر هذه ال�سناعة، و�سيوفر اأي�سًا و�سوحًا و�سمانات للم�ستهلك وللعاملني يف القطاع ال�سياحي، هذا بالإ�سافة اإىل اأنه يعرب عن جناح ال�سراكة بني القطاعني العام 

واخلا�ض اللذان يعتربان حجر الأ�سا�ض يف هذا النظام.  هذه ال�سراكة بني وزارة ال�سياحة والآثار وجمعية الفنادق العربية وجمعية الأرا�سي املقد�سة لل�سياحة الوافدة ت�سكل يف جمموعها اللجنة امل�سرتكة لت�سنيف الفنادق. 
وخالل فرتة  ق�سرية من الزمن ا�ستطاعت اللجنة امل�سرتكة اختيار واعتماد املعايري املطلوبة لعملية ت�سنيف الفنادق يف فل�سطني، معتمدة بذلك على ال�سفافية بهدف رفع جودة اخلدمة الفندقيه هذا بالإ�سافة اإىل تعزيز 

قدرة القطاع على زيادة حجم ال�ستثمار والنمو يف هذا املجال.

اإن املعايري الواردة يف هذا الدليل والتي يفوق عددها الـ 300  مت اعتمادها بعد عملية بحث ونقا�ض وزيارات ميدانية من قبل اللجنة امل�سرتكة ل�سمان تقدمي نظام ت�سنيف �سفاف يتبع اأف�سل املمار�سات الدولية. ومبا 
اأن اللجنة امل�سرتكة هي امل�سوؤولة عن متابعة النظام، لذلك فاإنها �ستقوم بتنفيذه وحتديثه ملواكبة املتطلبات واملتغريات التي قد تظهر يف امل�ستقبل، لي�سبح نظام ت�سنيف الفنادق منوذجًا م�ستدامًا ت�ستخدمه ال�سناعة 

ال�سياحية الفل�سطينية ل�سمان جودة اخلدمة الفندقية التي تقدم لل�سياح والزوار بهدف زيادة فرتة اإقامتهم يف هذه الفنادق. اإن لكل  طرف من ال�سركاء م�سلحة ودور هام يجب اأن يقوم باأداءه اأثناء عملية تطبيق هذا 
النظام وذلك للمحافظة على ا�ستدامة وا�ستمرار ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض.

اإن اإدخال نظام الت�سنيف املت�سم بال�سفافية �سي�سهم يف تلبية توقعات النزلء وال�سيوف و�سيدعم ال�ستثمار يف هذه ال�سناعة على الأجلني املتو�سط    والطويل. اإن ا�ستمرار ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض وكذلك 
اللتزام مبعايري اجلودة الواردة يف نظام ت�سنيف الفنادق الفل�سطيني من �ساأنه اأن ي�سع ال�سناعة ال�سياحية الفل�سطينية على طريق الزدهار والتقدم. 
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 اللجنة المشتركة لتصنيف الفنادق

 1.اخللفية وال�سياق

مت ت�سكيل جلنة م�سرتكة لت�سنيف الفنادق بهدف تطوير معايري ت�سنيف الفنادق وكذلك تنفيذ عملية 
 الت�سنيف. اإن دور اللجنة امل�سرتكة يتمثل يف دعم تنفيذ نظام ت�سنيف وطني للفنادق على اأ�س�ض م�ستدامة.

جرى ت�سليط ال�سوء على احلاجة اإىل نظام ت�سنيف الفنادق من قبل القطاعني اخلا�ض والعام على حد 
�سواء، كونه يعترباأداة رئي�سية لتو�سيح ما يتعلق بنوعية ومعايرياملرافق واخلدمات واملنتجات املقدمة للنزلء 

والزوار وال�سياح نظرًا اإىل اأن النزلء والعاملني يف قطاع ال�سفر حمليًا ودوليًا  بحاجة اإىل معرفة م�ستوى 
اخلدمة التي ميكن توقعها من الفندق، يف حني يحتاج اأ�سحاب الفنادق وكذلك امل�ستثمرون يف امل�ساريع 

الفندقية اإىل معرفة ما هو متوقع منهم يف املجالت الرئي�سية، وكيفية حت�سني املعايري واأين يوجهون 
 ا�ستثماراتهم وجهودهم وفقًا لذلك.

من املتوقع اأن يقدم ت�سكيل اللجنة امل�سرتكة التي جتمع ممثلني عن القطاع العام واخلا�ض، منوذجًا عمليًا 
ومنطقيًا لقيادة هذا القطاع القت�سادي احليوي مبا ي�سمن ا�ستدامته. 

 2.مهام اللجنة امل�سرتكة لت�سنيف الفنادق

�ُسكلت اللجنة امل�سرتكة لت�سنيف الفنادق بهدف و�سع اإطار لتطوير نظام ت�سنيف فنادق من الطراز 
 العاملي، وكذلك لإدارة وقيادة ودعم تنفيذ نظام الت�سنيف.

ناق�ست اللجنة ووافقت على الإطار العام لتطوير نظام ت�سنيف الفنادق  وعلى هيكليته التنظيمية ل�سمان 
التنفيذ الفعال للت�سنيف ون�سره. وقد تعاونت اللجنة امل�سرتكة لت�سنيف الفنادق على تطوير ون�سر معايري 

الت�سنيف املقرتحة، بالإ�سافة اإىل تطوير الأ�ساليب واخلطط الالزمة ل�سمان تنفيذه بفاعلية.مع العلم باأنه 
لدى اللجنة امل�سرتكة هيكلية تنظيمية واإطار قانوين خا�ض بعملية الت�سنيف من �ساأنها خدمة احتياجات 

هذا القطاع.
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نظام تصنيف الفنادق الفلسطيني

الفل�سطيني، وهذا النظام اإجباري ي�ستند اإىل اأف�سل  الفنادق  ت�سنيف  نظام  دليلك” هو  النجوم  “اإجعل 
املمار�سات واملعايري الدولية التي ت�سنف درجات الفنادق من 1 اإىل 5 جنوم. فبعد الإنتهاء من عملية 

ت�سنيف الفندق، يتم تزويده “بـلوحة الت�سنيف” لتعليقها يف مدخل الفندق ليعَلن بذلك عن درجة 
 الت�سنيف النهائية للفندق. 

درجات الت�سنيف

�سي�سمن نظام الت�سنيف جودة اأولية من خالل املعايري الأ�سا�سية، واأثناء عملية و�سع الدرجات �سوف يتم 
العتماد على عدد من املعايري التي تركز ب�سكل كبري على اخلدمات اأكرث من تركيزها على بنية وهيكلية 

الفندق.  ونظرًا لأن نظام الت�سنيف قد �سمم لقيا�ض درجة الراحة داخل الفندق، فكل ما يتعلق مبتطلبات 
الرتخي�ض التي تت�سمن قوانني البناء التابعة للدفاع املدين وال�سحة وال�سالمة، وغريها من متطلبات 

الرتخي�ض فقد تركت لالإدارة العامة لرتخي�ض املهن ال�سياحية واجلهات الأخرى ذات ال�سلة.

تنق�سم املن�ساآت الفندقية اإىل خم�ض فئات، من جنمة واحدة )ب�سيطة( اإىل 5 جنوم )فاخرة(. وتعترب 
اخلدمات املقدمة والت�ساميم الداخلية وكذلك ت�سميم ومظهر املبنى وتن�سيق املوقع هي العنا�سر التي 

حتدد اإىل درجة  كبرية الفرق بني فئات النجوم. حيث اأن ا�ستخدام املواد والأثاث وعنا�سر الت�سميم لها 
تاأثري على جتربة النزلء ب�سكل كبري. ولأ�سباب وا�سحة من امل�ستح�سن اأن يتوافق م�ستوى النجوم للفندق مع 

التوقعات الواقعية للنزلء.

جنمة واحدة
فندق ب�سيط يلبي التوقعات الواقعية لنزلء الفندق ويوفر مرافق اأ�سا�سية نظيفة ويتم �سيانتها جيدًا، 

بالإ�سافة اإىل م�ستوى خدمة يلبي املتطلبات الب�سيطة.

جنمتان 
فندق متو�سط ب�سيط امل�ستوى يلبي توقعات النزلء الواقعية، تقينّم مرافقه من خالل وظائفها 

 ونظافتها، حيث اأن م�ستوى اخلدمة اأكرث �سمولية ويلبي املطالب املتو�سطة والب�سيطة امل�ستوى.

ثالثة جنوم
فندق متو�سط امل�ستوى يلبي توقعات النزلء الواقعية، يوفرمرافق يتم �سيانتها ب�سكل جيد، وتكون الن�سبة 
بني املرافق العامة وخدماتها متوافقة مع عدد الغرف. علمًا باأنه يجب اأن ل تقل م�ساحة الغرفة عن 17 مرت 

مربع ويلبي م�ستوى اخلدمة املطلوبة بامل�ستوى املتو�سط. 

اأربعة جنوم
فندق درجة اأوىل يلبي توقعات النزلء الواقعية ول تقل م�ساحة الغرفة فيه عن 22 مرت مربع بفر�ض 

 حديث ذي جودة عالية وم�ستوى عاٍل من اخلدمة.

خم�سة جنوم
فندق فاخر يلبي توقعات النزلء الواقعية ويوفر اأجواء وم�ستوى من اخلدمة لفئة من النزلء جتدها يف 

قطاع الفنادق الدولية الفاخرة. يتوقع النزلء �سيافة فاخرة مب�ستوى عاملي كاملة غري منقو�سة.
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المعايير اإللزامية والمعايير اإلختيارية

على كل م�ستوى من النجوم اأن يلبي جمموعة من املعايريالإلزامية يف فئته اخلا�سة، وبالإ�سافة اإىل تلك 
املعايري الإلزامية يتطلب الت�سنيف يف م�ستوى ما احل�سول على عدد اأدنى من النقاط من خالل تلبية 

جمموعة متعددة من املعايري الإختيارية يف كل فئة.

عدد النقاط

عدد النقاط لفئات النجوم املختلفة هو: 
ن�سبة احلد الأدنى من احلد الأق�سى احلد الأدنى املطلوباحلد الأق�سى من التح�سيل

18%25145جنمتان: 
22%22650ثالثة جنوم:
38%18970اأربعة جنوم:

54%11260خم�سة جنوم:

�سيتم تنفيذ برنامج “املت�سوق اخلفي” للفنادق من فئة اأربعة وخم�سة جنوم. 

251226189112احلد  الأق�سى من النقاط
45507060احلد الأدنى املطلوب

18223854ن�سبة احلد الأدنى من احلد الأق�سى

التقييم الذاتي

اإن الهيكلية الوا�سحة لت�سنيف الفنادق والتف�سري الإ�سايف للمعايري ي�سمحان بعمل تقييم ذاتي من قبل 
اأ�سحاب املن�ساآت الفندقية )املحتملني(. حيث باإمكانهم وب�سهولة حتديد الفئة التي ينتمون اإليها وما هو 

املطلوب للو�سول اإىل امل�ستوى الأعلى. يف معظم احلالت، يكون و�سف املعيار كافيًا لتحديد ما اإن كان 
الفندق فعاًل يقدم اخلدمة اأو املرفق املذكور، لكن بع�ض املواقف يف املمار�سة اليومية تتطلب معلومات 

اإ�سافية لتحديد ما هو لي�ض موؤهاًل لتلبية معيار معني. 

لقب فندق. 1
يوؤمن النظام حماية للقب “فندق” وذلك من خالل �سمان اأن ل يتم منح اأي من�ساأة مبيت يف فل�سطني 

ترخي�ض لت�سغيل املن�ساأة الفندقية دون توفراحلد الأدنى على الأقل من معايريال�سالمة والنظافة والراحة 
 املطلوبة لفئة جنمة واحدة.

امل�سنفون )املقّيمون( املعتمدون. 2
يتم اعتماد امل�سنفني )املقينّمني( من قبل وزارة ال�سياحة والآثار بعد اإجراء تدريب لهم على املهارات الفنية 

الالزمة.

عملية العرتا�س . 3
يف حال عدم منح الفندق الدرجة اأو امل�ستوى الذي يرغب به �ساحب الفندق، فيمكن ملقدم الطلب العرتا�ض 

 على ذلك للجنة امل�سرتكة وذلك ل�سمان �سفافية النظام.

* �سيتم اإن�ساء موقع على الإنرتنت حول ت�سنيف الفنادق مل�ساعدة قطاع ال�سياحة اخلا�س والعام والزوار يف 
الو�سول اإىل املعلومات والأخبار حول املق�سد والفنادق. 
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إجراءات  تصنيف الفنادق

تقدمي طلب للرتخي�س والت�سنيف لأول مرة
)بعد اإ�سدار املوافقة على الطلب(

اخلطوة الأوىل         . 1
يتوجب على طالب الرتخي�ض خالل اأول �سهرين من تاريخ بدء العمل )من تاريخ اإ�سدار املوافقة( 

تقدمي طلب ت�سنيف نهائي لوزارة ال�سياحة والآثار مرفقًا به منوذج التقييم الذاتي املحدث ملن�ساأته. 

 اخلطوة الثانية. 2
عند ا�ستالم الطلب تقوم جلنة الت�سنيف بدرا�سة ومراجعة منوذج التقييم الذاتي وتعيني امل�سنفني 

)مقينّمني( معتمدين لإجراء تقييم مادي للمن�ساأة، يقوم امل�سنفون )املقينّمون( املعتمدون بتفقد املرافق 
واخلدمات وفقًا للمعايري واملقايي�ض اخلا�سة بالدرجة واملدرجة يف هذا الدليل.

اإذا مل يتم ا�ستيفاء جميع متطلبات فئة النجوم املطلوبة، يتم منح املن�ساأة فرتة �سيانة اأو اإ�سالح ت�سل 
 اإىل ثالثة اأ�سهر ل�ستكمال جميع املتطلبات واإجراء التح�سينات الالزمة. متنح فرتة الإ�سالح/ال�سيانة

 ملرة واحدة فقط �سمن دورة تقدمي الطلب.

اإذا مت ا�ستيفاء كافة ال�سروط واملعايري، يتم منح املن�ساأة درجة الت�سنيف النهائي بعد تقدمي ال�سهادات 
 واملوافقات التالية:

العربية؛ الفنادق  جمعية  يف  ت�سجيل  "• �سهادة 
والآثار؛ ال�سياحة  وزارة  يف  الإح�ساء  دائرة  لدى  اإح�سائي  منوذج  • تعبئة  

)�سروط خا�سة بالفنادق  للت�سغيل  الالزمة  الب�سرية  املوارد  وتوفري  املطلوبة  الأمنية  املعدات  • تركيب 
من فئة اأربعة وخم�سة جنوم(؛

التاأمني الالزمة مبا فيها امل�سوؤولية املدنية عن الزوار  بحيث تكون �سارية املفعول ملدة عام؛ • بوال�ض 
التي تطلبها وزارة ال�سياحة والآثار وفقًا للقوانني والأنظمة؛ الأخرى  الرتخي�ض  اجراءات  • ا�ستكمال 

اخلطوةالثالثة ) العرتا�س (       . 3
ميكن للمن�ساأة اأن تعرت�ض على قرار الت�سنيف يف غ�سون �سهر واحد من تاريخ قرار الت�سنيف من 

خالل توجيه طلب اإىل جلنة الإعرتا�ض )جلنة ر�سمية لت�سنيف الفنادق م�ستقلة عن اللجنة امل�سرتكة 
لت�سنيف الفنادق ي�سكلها وزير ال�سياحة والآثار( على اأن يتم اأخذ القرار يف غ�سون �سهر واحد بعد 

ا�ستالم الطلب. 

اخلطوة الرابعة        . 4
دفع الر�سوم القانونية امل�ستحقة. 

حتدد الأ�سكال البيانية التالية عملية تقدمي الطلب �سمن نظام ت�سنيف الفنادق الفل�سطيني: 
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معايير الجودة للفنادق من فئة نجمة ونجمتين وثالثة وأربعة وخمسة نجوم

   غرفة الفندق

ال�سالمة واحرتام اخل�سو�سية يف الغرفةاملعيار

●●●●●لكل غرفة مدخلها اخلا�ض.100

●●●●●وجود لوحة اإر�سادية وا�سحة خارج جميع الغرف، حتمل رقم اأو اإ�سم اأو حرف لتدل على الغرفة.101

●●●●●اإمكانية اإقفال باب الغرفة يف جميع الغرف.102

●●11  عني �سحرية يف باب الغرفة يف جميع الغرف.103

1111جتهيزات اإقفال اإ�سافية لباب الغرفة يف جميع الغرف.104

3333نظام اإقفال اإلكرتوين لباب الغرفة يف جميع الغرف.105

●●●●●وجود و�سيلة حلجب الروؤية من خارج الغرفة )�ستارة خفيفة اأو ما �سابهها( يف جميع الغرف.106

●11خزنة للنزلء يف الغرفة اأو قا�سة للنزلء يف مكان ما يف الفندق.107

●333خزنة للنزلء يف جميع الغرف.108

اإذا حتقق املعيار 108، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار 107.

●●●●●اإ�سارة “الرجاء عدم الإزعاج” يف جميع الغرف.109

●●●●●اإر�سادات لالإخالء يف حالة الطوارىء يف جميع الغرف.110
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الإ�ساءة والكهرباء يف الغرفةاملعيار

●●●●●اإ�ساءة عامة يف جميع الغرف.200

●●●●●مفتاح كهرباء لالإ�ساءة عند املدخل يف جميع الغرف.201

●●●●●اإ�ساءة منا�سبة للقراءة يف ال�سرير ميكن التحكم بها من ال�سرير يف جميع الغرف.202

●●11قاب�ض كهرباء غري م�سغول بجانب ال�سرير وي�سهل الو�سول اإليه يف جميع الغرف.203

●333مفتاح كهرباء بجانب ال�سرير للتحكم بالإ�ساءة العامة من ال�سرير يف جميع الغرف.204

اأبعاد الغرفةاملعيار

●5الغرفة املزدوجة 17م2 )ينطبق على 90 % من جميع الغرف، مبا فيها احلمام ومنطقة مدخل التواليت(.300

●55الغرفة املزدوجة 22م2 )ينطبق على 90 % من جميع الغرف، مبا فيها احلمام ومنطقة مدخل التواليت(.301

●555الغرفة املزدوجة 26م2 )ينطبق على 90 % من جميع الغرف، مبا فيها احلمام ومنطقة مدخل التواليت(.302

ل ميكن احل�سول على اأكرب عدد من النقاط اإل مرة واحدة عندما تتحقق املعايري  300 و/اأو 301 و/اأو 302

2222�سرفة خا�سة ميكن و�سولها من الغرفة يف 25 % من الغرف.303

�سوء النهار يف الغرفةاملعيار

●●●●●توفر نافذة واحدة على الأقل وعلى م�ستوى النظر ت�سمح بدخول �سوء النهار يف جميع الغرف.400

●●●●●�ستائر �سميكة اأو ما �سابهها يف جميع الغرف.401

●●22�ستائر اأو ما �سابهها ل ت�سمح مبرور ال�سوء ل�سمان اأن يتمكن النزلء من النوم يف الغرف اأي�سا خالل النهار )تعتيم(.402
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اإ�سافة معاجلة الهواء يف الغرفةاملعيار

●●●●●وجود نظام تدفئة ميكن �سبطه ب�سكل فردي يف جميع الغرف.500

●●●●●نافذة اأو �سبكة ميكن فتحها اأو نظام تهوية يف جميع الغرف.501

502A.)2نظام تكييف هواء ميكن �سبطه ب�سكل فردي يف جميع الغرف ) يف الفنادق التي تقع خارج منطقتي غور الأردن و�سواطئ غزة●●●

502B.)نظام تكييف هواء ميكن �سبطه ب�سكل فردي يف جميع الغرف ) يف الفنادق التي تقع �سمن منطقتي غور الأردن و�سواطئ غزة●●●●●

ال�سرير والأثاث يف الغرفةاملعيار
ة متنا�سبة مع عدد اأماكن النوم، مبا يف ذلك الفر�سات والو�سائد وال�سرا�سف والأغطية يف جميع الغرف.600 ●●●●●ال�سرير اأو الأ�سرنّ

●●●●●توفري بطانية اأو)حلاف( وو�سادة اإ�سافيتني ح�سب الطلب.601

●●22و�سائد اإ�سافية يف كل الغرف.602

●●●2تغيري بيا�سات ال�سرير واملنا�سف يومًا بعد يوم على الأقل اأو يوميًا ح�سب الطلب.603

ة طولها على الأقل 1،90م وعر�سها على الأقل 90 �سم يف جميع الغرف.604 ●●33اأ�سرنّ

●●●1�سرير طفل ح�سب الطلب.605

●●●مقعد واحد لكل نزيل يف كل غرفة، اإذا كانت الغرفة ت�ستوعب  ثالث نزلء اأو اأكرث وجود مقعدين يعترب كافيًا.606

●●22مقعد بذراعني لكل نزيل يف الغرفة، وُيعترب ذلك مكانًا للجلو�ض يف جميع الغرف.607

●●طاولة و كر�سي يتما�سى معها )يعترب مقعدًا واحدًا يف جميع الغرف(.608

طاولة ميكن ا�ستخدامها كطاولة كتابة اأي�سًا مع كر�سي اأو مقعد بذراعني يتما�سى معها )ميكن ا�ستخدامه  اأي�سًا مقعدًا بذراعني( 609
●●22مع اإ�ساءة مكتب كافية يف جميع الغرف.

●●22طاولة قهوة اأو ما �سابهها لو�سع امل�سروبات وما اإىل ذلك عليها يف املتناول من املقعد/ املقاعد ذات الذراعني يف جميع الغرف.610

●111اإمكانية اأن يجل�ض الأ�سخا�ض يف مواجهة بع�سهم البع�ض و/اأو تناول وجبة يف حال وجود �سخ�سني.611

●●●●●�سلة مهمالت يف جميع الغرف.612

●●●1مراآة طويلة يف جميع الغرف.613

3333ثالجة فارغة يف جميع الغرف.614
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تو�سيب املالب�س والأمتعة يف الغرفةاملعيار

●●●●●حمالة ثابتة اأو متحركة لالأمتعة اأو ما �سابهها يف جميع الغرف.700

قات مالب�ض )متماثلة( من البال�ستيك/ اخل�سب لتعليق املالب�ض يف جميع الغرف.701 ●●●●●خزانة برفوف اأو ما �سابهها وعالنّ

2222مكواة بناطيل يف جميع الغرف.702

●111اأجهزة كي على البخار ح�سب الطلب.703

2222اأجهزة كي على البخار يف جميع الغرف.704

اإذا حتقق املعيار 704، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  703.

الإت�سالت يف الغرفةاملعيار

●●●●هاتف بخط خارجي وتعليمات ا�ستخدام مكتوبة يف جميع الغرف.800

●111جهازي هاتف بخط خارجي وتعليمات ا�ستخدام مكتوبة، واحد على طاولة الكتابة والآخر بجانب ال�سرير يف جميع الغرف.801

و�سلة اإلكرتونيه لنقل البيانات عرب الإنرتنت مع تعليمات ا�ستخدام مكتوبة وعلى الأقل قاب�ض كهرباء واحد ل�ستعمال اأجهزة 802
●●11الكمبيوتر يف جميع الغرف.

ر عدة و�سالت يف الوقت نف�سه )�سوت وبيانات(، وقاَب�سي كهرباء غري م�سغولني يف 803 و�سلة اإلكرتونيه لنقل البيانات عرب الإنرتنت توفنّ
2222جميع الغرف.

3333و�سلة اإلكرتونيه لنقل البيانات عرب الإنرتنت ب�سرعة عالية وقاَب�سي كهرباء غري م�سغولني يف جميع الغرف.804

ل ميكن احل�سول على اأكرب عدد من النقاط اإلنّ مرة واحدة عندما تتحقق املعايري 802 و/اأو 803 و/اأو 804.

1111فاك�ض ح�سب الطلب.805

2222توفر كمبيوتر وخدمة الإنرتنت  ح�سب الطلب.806

3333توفر كمبيوتر وخدمة الإنرتنت يف جميع الغرف.807

اإذا حتقق العيار  807، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار 806.
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●111جهاز رد اآيل )بريد �سوتي( يف جميع الغرف.808

2222هاتف اإ�سايف مع خط خارجي يف احلمام اخلا�ض يف جميع الغرف.809

1111جهاز طابعة ح�سب الطلب.810

2222جهاز طابعة يف جميع الغرف.811

اإذا حتقق املعيار 811، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  810.

التجهيزات ال�سمعية واملرئية يف الغرفةاملعيار

●تلفزيون ملونّن وجهاز حتكم عن بعد ودليل قنوات التلفزيون يف 50 % من الغرف.900

ن وجهاز حتكم عن بعد ودليل قنوات التلفزيون يف جميع الغرف.901 ●●●3تلفزيون ملونّ

●●11حمطات اإذاعية يف جميع الغرف.902

2222راديو مع اختيار حر من املحطات يف جميع الغرف.903

اإذا حتقق املعيار  903، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  902.

2222قناة للم�ساهدة بالأجرة اأو قناة خم�س�سة لالأفالم مع اإمكانية اإلغائها بح�سب طلب النزلء.904

اعة اإ�سافية للراديو  و/اأو التلفزيون يف مرافق احلمام اخلا�ض يف جميع الغرف.905 1111�سمنّ

م عن بعد ح�سب الطلب.906 1111جهاز DVD واأجهزة عر�ض م�سابهة مع جهاز حتكنّ

ر جمموعة منوعة منها يف ال�ستقبال.907 2222اأفالم ومو�سيقى عند الطلب يف جميع الغرف، مع توفنّ

2 222جهاز DVD يف جميع الغرف.908
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م�ستلزمات النزلء يف الغرفة واحلماماملعيار

●●●●●�سابون )�سائل اأو �سلب( ا�ستحمام و�سامبو يف جميع الغرف.1000

●●11جمموعة اأ�سا�سية من منتجات العناية ال�سخ�سية )معجون اأ�سنان واأدوات حالقة وما اإىل ذلك( ح�سب الطلب.1001

جمموعة وا�سعة من منتجات العناية ال�سخ�سية يف جميع الغرف )ت�ستمل على املنتجات املذكورة يف املعيار 1001 وعلى الأقل اأي�سًا 1002
●222منتجات مثل كرمي مرطب للج�سم و�سامبو/ بل�سم و�سابون من نوع فاخر(.

اإذا حتقق املعيار  1002، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  1001.

111اأدوات تلميع اأحذية ح�سب الطلب.1003

●222اأدوات تلميع اأحذية يف جميع الغرف.1004

اإذا حتقق املعيار 1004، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  1003.

●●●●●دليل املعلومات يف جميع الغرف حول خدمات الفندق الإ�سافية والت�سلية/الرتويح خارج الفندق.1005

1111هدية ترحيبية يف جميع الغرف.1006

●●11قرطا�سية وورق مرا�سالت يف جميع الغرف.1007

ل قاب�ض كهرباء جلميع الغرف ح�سب الطلب.1008 ●●●1حمونّ

املغ�سلة يف احلماماملعيار

●●●●●مغ�سلة مبياه جارية باردة و�ساخنة يف جميع الغرف.1100

●●●●●مراآة مغ�سلة يف جميع الغرف.1101

●●●●●اإمكانية ا�ستيعاب اأغرا�ض احلمام اأو حقيبة زينة يف جميع الغرف.1102

●●●●●اإ�ساءة للمغ�سلة يف جميع الغرف.1103

●●●●●قاب�ض كهرباء )للحالقة( بجانب مراآة املغ�سلة يف جميع الغرف.1104
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●●●ب�سكري و من�سفة حمام لكل �سخ�ض يف جميع الغرف.1105

●●33ب�سكريا حمام ومن�سفتان لكل �سخ�ض يف جميع الغرف.1106

●111ب�سكري )للوجه( لكل نزيل مقيم يف الغرفة.1107

●●●●●كوب اأو كاأ�ض لكل �سخ�ض يف جميع الغرف.1108

2222مغ�سلة بحو�سني يف جميع الغرف املزدوجة والأجنحة.1109

مرافق احلمام يف الغرفةاملعيار

 50% من الغرف فيها مرافق حمام خا�سة ومرحا�ض مرفق بغرفة النوم )مرافق احلمام منطقة م�ستقلة لها باب وفيها 1200
●حو�ض ا�ستحمام مع دو�ض اأو دو�ض مبياه جارية باردة و�ساخنة طوال الوقت وتهوية واإ�ساءة(.

 جميع الغرف فيها مرافق حمام خا�سة ومرحا�ض مرفق بغرفة النوم )مرافق احلمام منطقة م�ستقلة لها باب وفيها1201
●●●5حو�ض ا�ستحمام مع دو�ض اأو دو�ض مبياه جارية باردة و�ساخنة طوال الوقت وتهوية واإ�ساءة(.

ا�سة اأر�سية لتن�سيف الأقدام يف جميع مرافق احلمام يف جميع الغرف.1202 ●111دعنّ

●●●●●اأر�سية �سد النزلق ومقاب�ض يد لدخول حو�ض ال�ستحمام واخلروج منه يف جميع الغرف التي حتتوي على حو�ض ا�ستحمام خا�ض.1203

●1جمفف �سعر ح�سب الطلب.1204

●●22جمفف �سعر يف جميع الغرف.1205

اإذا حتقق املعيار 1205، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  1204.

●222روب حمام وخف حمام لكل نزيل يف جميع الغرف.1206

1111حبل غ�سيل ميكن تطويله اأو ما �سابهه يف جميع الغرف.1207

1111مراآة منف�سلة للحالقة يف جميع الغرف.1208

2222مراآة منف�سلة للحالقة، مع اإ�ساءة مت�سلة بها يف جميع الغرف.1209

اإذا حتقق املعيار  1209، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  1208.
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1111مرايا حمام مقاومة لل�سباب يف جميع الغرف.1210

1111جهاز لتدفئة املنا�سف يف جميع الغرف.1211

1111حو�ض �سطاف يف جميع حمامات الغرف.1212

2222حو�ض ا�ستحمام ودو�ض منف�سالن يف 50 % من الغرف.1213

3333حو�ض ا�ستحمام ودو�ض منف�سالن يف جميع الغرف.1214

اإذا حتقق املعيار 1214، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار 1213.

2222التواليت منف�سل عن مرافق احلمام يف 50 % من الغرف.1215

3333التواليت منف�سل عن مرافق احلمام يف جميع الغرف.1216

اإذا حتقق املعيار  1216، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  1215.

مرافق صحية عامة في الفندق

املرحا�س العاماملعيار

1300
على  الأقل مرحا�ض لكل 10 غرف )اأو جزء منها( عندما ل يكون يف الغرف مرحا�ض خا�ض بها يف منطقة غرف النزلء يف الفندق 

يف كل طابق اأو يف طابق اأعلى اأو اأدنى. يحتوي هذا املرحا�ض على خطاف لتعليق املالب�ض ومياه جارية دائمة وتهوية واإ�ساءة ويكون 
مف�سول ب�سكل وا�سح عن مرافق احلمامات العامة.

●

●●�سلة مهمالت بغطاء.1301

●●مغ�سلة و�سابون وو�سيلة لتجفيف اليدين.1302

1303
على الأقل مرحا�ض لكل 10 غرف )اأو جزء منها( عندما ل يكون يف الغرف مرحا�ض خا�ض بها يف منطقة غرف النزلء يف الفندق 
يف نف�ض الطابق. يحتوي هذا املرحا�ض على خطاف لتعليق املالب�ض ومياه جارية دائمة وتهوية واإ�ساءة ويكون مف�سول ب�سكل وا�سح 

عن مرافق احلمامات العامة.
●
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مرافق احلمامات العامة املعيار

1400
على الأقل حمام واحد عام لكل 10 غرف)اأو جزء منها( عندما ل يكون يف الغرف مرافق حمام خا�ض يف منطقة غرف النزلء 

يف الفندق. يحتوي هذا احلمام على مياه جارية باردة و�ساخنة طوال الوقت ومكان للجلو�ض وتهوية واإ�ساءة ويكون مف�سول ب�سكل 
وا�سح عن املراحي�ض العامة.

●●

●●مقب�ض لليد للدخول اإىل حو�ض ال�ستحمام واخلروج منه يف مرافق احلمامات العامة اإن كان فيها حو�ض ا�ستحمام.1401

●●توفري و�سائل لو�سع ال�سابون والعلب عليها ميكن و�سولها من حو�ض ال�ستحمام.1402

●●و�سيلة لتعليق املالب�ض بعيدًاً عن املاء.1403

الة منا�سف.1404 ●●حمنّ

●●مراآة.1405

المرافق والخدمات العامة في الفندق

معاجلة الهواء يف الفندقاملعيار

●●تهوية ُتدخل  هواًء نقيًاً كافيًاً يف جميع املناطق العامة.1500

●●2تكييف هواء مريح من ال�سقف ُيدخل هواًء نقيًا كافيًا ومنفذ للهواء امل�ستعمل يف جميع املناطق العامة.1501

●444تكييف هواء مريح من ال�سقف ُيدخل هواًء نقيًا كافيًا ومنفذ للهواء امل�ستعمل يف املبنى باأكمله.1502

اإذا حتقق املعيار  1501، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  1502.

الإت�سالت يف الفندقاملعيار

●●●●●اإمكانية ا�ستخدام الهاتف يف الفندق ح�سب الطلب.1600

●●●●اإمكانية ا�ستخدام الفاك�ض يف الفندق ح�سب الطلب.1601

●●●2اإمكانية ا�ستخدام كمبيوتر مع توفر خدمة الإنرتنت ب�سرعة عالية عند الطلب يف الفندق.1602
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النقل والقدرة على الو�سول و�سهولة الو�سول وامل�ساعدة يف الفندقاملعيار

●●●●●يجب اأن يتمكن النزلء من الت�سال والو�سول ملوظفي الفندق 24 �ساعة يف اليوم.1700

2222مواقف خا�سة يف الفندق )كما ي�سمح القانون(.1701

4444مواقف خا�سة يف الفندق تكفي لـ50 % على  الأقل من اإجمايل عدد الغرف.1702

ميكن احل�سول على اأكرب عدد من النقاط فقط ملرة واحدة عندما تتحقق املعايري 1701 و 1702.

●●22خدمة دائمة  لإيقاف ال�سيارات.1703

●●2نقل الأمتعة ح�سب الطلب.1704

●444يتم عر�ض خدمة نقل الأمتعة.1705

اذا حتقق املعيار 1705، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار 1704.

●2ي�سعد النزلء درجني فقط للو�سول اإىل غرفهم)�ساحط عدد 2(.1706

●●3ي�سعد النزلء درجًاً واحدًاً فقط للو�سول اإىل غرفهم )�ساحط عدد 1(.1707

●●44ميكن للنزلء الو�سول اإىل 95% من غرف الفندق دون احلاجة ل�ستخدام الدرج .1708

ل ميكن احل�سول على اأكرب عدد من النقاط اإل مرة واحدة عندما تتحقق املعايري 1706 و/اأو 1707 و/اأو 1708.

●●33م�سعد/م�ساعد خدمات منف�سلة عن م�سعد/م�ساعد النزلء.1709

●22منطقة للتوقف وو�سع الأمتعة عند مدخل الفندق.1710

●333منطقة م�سقوفة للتوقف وو�سع الأمتعة عند مدخل الفندق .1711

اذا حتقق املعيار 1711، فال ميكن احل�سول على نقاط  اأي�سًا من خالل املعيار 1710.

 ●222مدخل منف�سل للخدمات واأمتعة ال�سيوف.1712 

●●22خدمة النقل ح�سب الطلب اأو من خالل برنامج.1713 
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ال�سالمة والأمان يف الفندقاملعيار

●333نظام الدائرة التلفزيونية املغلقة 24 �ساعة يف اليوم.1800

2222تقييد القدرة على دخول مناطق غرف النزلء.1801

●●22رجل اأمن مناوب 24 �ساعة يف اليوم )تغطية اأمنية على مدار 24 �ساعة(.1802

●●11خدمات طبية معتَمدة جاهزة عند الطلب 24 �ساعة يف اليوم.1803

�سني ومدربني ل�ستخدامه 24 �ساعة يف اليوم.1804 1111جهاز �سدمات كهربائية للقلب ووجود عاملني مرخنّ

ترتيبات الفندق للنزلء من ذوي الحتياجات اخلا�سةاملعيار

●222مدخل الفندق وجميع املناطق العامة مهينّئة مل�ستخدمي الكرا�سي املدولبة.1900

●222مرحا�ض عام معد مل�ستخدمي الكر�سي املدولب.1901

ة مل�ستخدمي الكر�سي املدولب.1902 ●222غرفة معدنّ

الإ�ستقبالاملعيار

●●●●●يجب اأن يكون الفندق مفتوحًا اأمام النزلء املقيمني 24 �ساعة.2000

●●●●●موظفو اإ�ستقبال يتحدثون العربية والإجنليزية على الأقل.2001

●توفري م�ستوى كاٍف من اخل�سو�سية عند ت�سجيل النزلء لدى و�سولهم ومغادرتهم .2002

●●●2مكتب ا�ستقبال منف�سل.2003

2004
خدمة ا�ستقبال موؤكدة من خالل الوجود الفعلي  لأحد موظفي الإ�ستقبال من ال�ساعة 7 �سباحًا وحتى 11 لياًل، والوجود الفعلي  لأحد 
العاملني يف الفندق اأو يف حميطه)يكون حا�سرًا يف الفندق خالل مدة اأق�ساها 5 دقائق بعد ا�ستدعائه من قبل النزلء( من ال�ساعة 

11 لياًل وحتى 7 �سباحًا، بالإ�سافة اإىل جهاز نداء داخلي )توا�سل مبا�سر بني النزيل والعامل يف الفندق(.
●
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الون موجودون 24 �ساعة يف اليوم.2005 ●●●●موظفو ا�ستقبال وحمنّ

●●●●●تو�سيل الر�سائل والأغرا�ض ب�سكل مالئم للنزلء.2006

●111اأماكن جلو�ض يف منطقة الإ�ستقبال.2007

1111اإمكانية حجز غرف الفندق على الإنرتنت، مبا يف ذلك تاأكيد احلجز.2008

1111ا�سطحاب النزلء اإىل غرفهم عند الو�سول.2009

مرافق اأخرى يف الفندقاملعيار

جناحان على الأقل، واجلناح عبارة عن غرفة )مبا فيها مرافق حمام خا�سة ومدخل( ت�سميمها مريح ووا�سع للغاية. احلد الأدنى 2100
●333مل�ساحتها 50 م2.

102222% على الأقل من الغرف م�سممة وموؤثثة لإ�ستخدامها كغرف مت�سلة بباب داخلي.2101

●●●1التدخني ممنوع يف 10% من الغرف.2102

●●11غرفة اأمتعة يف الفندق )مقفلة وم�سرف عليها(.2103

1111اآلة تلميع اأحذية يف الفندق.2104

●●11اإمكانية �سراء مواد للقراءة و�سحف وطوابع يف الفندق.2105

1111توفر مكان ل�سراء الهدايا يف الفندق.2106

1111�سالون �سعر يف الفندق.2107

خدمات اأخرى يقدمها الفندقاملعيار

●●●1مكاملة اإيقاظ ح�سب الطلب.2200

●444خدمة ترتيب الغرفة يف امل�ساء )كل م�ساء(.2201
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●222خدمة التنظيف اجلاف وكي املالب�ض من ال�ساعة 8 �سباحًا وحتى 8 لياًل، مع ا�ستعادة املالب�ض يف اأقل من �ساعتني.2202

3333خدمة التنظيف اجلاف وكي املالب�ض 24 �ساعة، مع ا�ستعادة املالب�ض يف اأقل من �ساعتني.2203

اإذا حتقق املعيار  2203، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار 2202.

●111خدمة التنظيف اجلاف للمالب�ض 24 �ساعة، مع ا�ستعادة املالب�ض يف اأقل من 12 �ساعة.2204

1111خدمة تلميع الأحذية ح�سب الطلب.2205

1111خدمة �سكرتاريا  ح�سب الطلب.2206

1111خدمة جمال�سة اأطفال ح�سب الطلب.2207

●111ترتيب املوا�سالت، اإيجار ال�سيارات، وحجز تذاكر طريان.2208

خدمات الإ�ستعالمات )الكون�سريج( متوفرة )التنقل وا�ستئجار ال�سيارات واحلجز لزيارة املواقع ال�سياحية والرحالت وامل�سرح 2209
●111واملتاحف(.

اف عملة.2210 ●●●1خدمة �سرنّ

●●11قبول نوعني على الأقل من بطاقات الإئتمان.2211

الطعام والشراب في الفندق

توفري الإفطاراملعيار

●●●●اإمكانية تقدمي الإفطار.2300

●22خدمة اإفطار للغرف.2301

●333بوفيه اإفطار و/اأو اإمكانية طلب الإفطار وخدمة اإفطار للغرف.2302

اإذا حتقق املعيار  2302، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار 2301.
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توفر امل�سروباتاملعيار

●●امل�سروبات متوفرة يف الفندق.2400

نة يف جميع الغرف اأو خدمة غرف لطلب امل�سروبات من ال�ساعة 7 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 لياًل.2401 ●2ثالجة �سغرية ممونّ

نة يف جميع الغرف اأو خدمة غرف لطلب امل�سروبات متوفرة على مدار 24 �ساعة.2402 ●●44ثالجة �سغرية ممونّ

اإذا حتقق املعيار  2402، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار 2401 .

مها العاملون يف الفندق ل�سراء امل�سروبات.2403 ●22منطقة مع خدمة يقدنّ

●333بار يقوم عليه عاملون من الفندق يحتوي على ت�سكيلة عاملية من امل�سروبات.2404

اإذا حتقق املعيار  2404، فال ميكن احل�سول على نقاط اأي�سًا من خالل املعيار  2403.

2222اأدوات و مواد اإعداد القهوة/ال�ساي يف جميع الغرف.2405

توفر الطعاماملعيار

1عندما يكون الفندق مفتوحًا، ميكن للنزلء تناول طعام الغداء يف الفندق خالل 3 �ساعا ت على الأقل.2500

2عندما يكون الفندق مفتوحًا، ميكن للنزلء تناول طعام الع�ساء يف الفندق خالل 4 �ساعات على الأقل.2501

●●3عندما يكون الفندق مفتوحًا، ميكن للنزلء تناول طعام الغداء والع�ساء يف مطعم يف الفندق.2502

●444عندما  يكون الفندق مفتوحًا، ميكن للنزلء تناول طعام الغداء والع�ساء يف عدة مطاعم يف الفندق.2503

ل ميكن احل�سول على اأكرب عدد من النقاط اإل مرة واحدة عندما تتحقق املعايري 2500  اأو 2501  اأو 2502  اأو 2503.

●●●●●قوائم الطعام  والأ�سعار متوفرة باللغتني العربية والإجنليزية عند مدخل جميع مطاعم الفندق.2504

●111يتم اأخذ حميات خا�سة يف عني الإعتبار ح�سب الطلب.2505

1111يتم اأخذ قوائم طعام الأطفال يف عني العتبار ح�سب الطلب.2506
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●1خدمة غرف لطلب الطعام من ال�ساعة 6 م�ساًء وحتى 11 لياًل.2507

●22خدمة غرف لطلب الطعام 24 �ساعة يف اليوم.2508

●333خدمة غرف متنوعة لطلب الطعام بت�سكيلة وا�سعة من الطعام، مبا يف ذلك وجبات كاملة، 24 �ساعة يف اليوم.2509

ل ميكن احل�سول على  اأكرب عدد من النقاط اإل مرة واحدة عندما تتحقق املعايري  2507 و/اأو 2508 و/اأو 2509.

الترويح و الترفيه في الفندق
5555م�سبح و مرافقه وخدماتها مع خدمة وجبات خفيفة وم�سروبات يف الفندق.2600

2222�ساونا لال�ستخدام العام يف الفندق ومرافقها وخدماتها.2601

2222حمام بخار لال�ستخدام العام يف الفندق ومرافقه وخدماته.2602

1111جاكوزري لال�ستخدام العام يف الفندق ومرافقه وخدماته.2603

1111مرافق لأخذ حمام �سم�ض لال�ستخدام العام يف الفندق ومرافقه وخدماته.2604

3333غرفة لياقة بدنية يف الفندق ومرافقها وخدماتها.2605

3333�سالون جتميل يف الفندق.2606

3333مقهى خارجي مع منطقة جلو�ض مظللة كافية يف الفندق.2607

2222حديقة خارجية يف الفندق.2608

1111غرفة لعب وملعب يف الفندق لالأطفال.2609

1111غرفة األعاب يف الفندق.2610

2222مالعب تن�ض بجانب الفندق اأو مالعب تن�ض داخلية يف الفندق.2611

2222ملعب كرة طائرة و/اأو كرة �سلة يف الفندق.2612

1111اإمكا نية ا�ستئجار اأدوات ترفيه يف الفندق.2613
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قاعات المؤتمرات والحفالت
3333قاعة/قاعات موؤمترات م�سممة وموؤثثة لالجتماعات يف الفندق.2700

3333مرافق حفالت يف الفندق.2701

2222خدمات متخ�س�سة لقاعات املوؤمترات ومرافق احلفالت.2702

النظافة

غرف الفندقاملعيار

●●●●●فر�سات �سرير.2800

●●●●●و�سائد.2801

●●●●●حلافات اأو بطانيات.2802

●●●●●�سرا�سف �سرير واأغطية حلافات واأغطية الو�سائد.2803

●●●●●الأر�سية.2804

●●●●●اجلدران.2805

●●●●●ال�سقف.2806

●●●●●الأثاث.2807

●●●●●ال�ستائر.2808

●●●●●عنا�سراأخرى يف غرف الفندق.2809
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مرافق احلمامات اخلا�سة والعامة يف منطقة غرف النزلءاملعيار

●●●●●بالط الأر�سية واجلدران.2900

●●●●●ترويب الأر�سية واجلدران.2901

●●●●●الدو�ض وحو�ض ال�ستحمام.2902

●●●●●�ستارة الدو�ض.2903

●●●●●داخل املرحا�ض )املقعد( وخارجه.2904

●●●●●عنا�سر اأخرى يف مرافق احلمام.2905

املناطق العامة )الردهات واملمرات وامل�ساعد ...األخ(املعيار

●●●●●املراحي�ض العامة.3000

●●●●●الأر�سية.3001

●●●●●اجلدران.3002

●●●●●الأ�سقف.3003

●●●●●الأثاث.3004

●●●●●لبا�ض العاملني.3005

●●●●●عنا�سر اأخرى يف املناطق العامة.3006
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اخلارجاملعيار

●●●●●املبنى من اخلارج  والأر�ض املحيطة بالفندق.3100

الصيانة

غرف الفندقاملعيار

●●●●●فر�سات �سرير.3200

●●●●●و�سائد.3201

●●●●●حلافات اأو بطانيات.3202

●●●●●�سرا�سف �سرير واأغطية حلافات واأغطية و�سائد.3203

●●●●●الأر�سية.3204

●●●●●اجلدران.3205

●●●●●ال�سقف.3206

●●●●●الأثاث.3207

●●●●●ال�ستائر.3208

●●●●●عنا�سر اأخرى يف غرف الفندق.3209
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مرافق احلمامات اخلا�سة والعامة يف منطقة غرف النزلءاملعيار

●●●●●بالط الأر�سية واجلدران.3300

●●●●●ترويب الأر�سية واجلدران.3301

●●●●●الدو�ض وحو�ض ال�ستحمام.3302

●●●●●�ستارة الدو�ض.3303

●●●●●داخل املرحا�ض )املقعد( وخارجه.3304

●●●●●عنا�سر اأخرى يف مرافق احلمام.3305

املناطق العامة )الردهات و املمرات و امل�ساعد ...األخ(املعيار

●●●●●املراحي�ض العامة.3400

●●●●●الأر�سية.3401

●●●●●اجلدران.3402

●●●●●الأ�سقف.3403

●●●●●الأثاث.3404

●●●●●لبا�ض العاملني.3405

●●●●●عنا�سر اأخرى يف املناطق العامة.3406
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اخلارجاملعيار

●●●●●احلدائق.3500

●●●●●الدهان.3501

●●●●●الإ�ساءة.3502

مستوى الخدمات
●●●●●ا�ستقبال النزلء يتم ب�سكل م�سياف.3600

●●●●●النزيل هو املحور الرئي�سي يف عمل الفندق.3601

د.3602 ●●●3ميكن متييز العاملني من خالل الزي املوحنّ

●●●●●ميكن متييز العاملني من خالل بطاقات حتمل الإ�سم/املن�سب.3603   

رضا النزالء
●●●●●يتم ت�سجيل �سكاوى النزلء.3700

●●●●●يتم التعامل مع �سكاوى النزلء بال�سكل ال�سحيح.3701

●●●●●يتم اإطالع النزلء عند الطلب على مقايي�ض الت�سنيف التي مت منح الفندق م�ستوى الت�سنيف وفقًا لها.3702

●●●●●ا�ستبيانات للنزلء من الفندق يف جميع الغرف.3703

الدرجة والصورة العامة
●املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية للنزلء من فندق ب�سيط.3800

●املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية للنزلء من فندق متو�سط ب�سيط.3801
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●املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية للنزلء من فندق متو�سط.3802

●املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية للنزلء من فندق درجة اأوىل.3803

●املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية للنزلء من فندق درجة فاخرة.3804

الشهادات
4444�سهادة تقينّد بيئية معرتف بها دوليًا.3900 

تفتيش الجودة والخدمة
●نتيجة تفتي�ض اجلودة واخلدمة اخلارجي كافية لفندق 4 جنوم.4000

●نتيجة تفتي�ض اجلودة واخلدمة اخلارجي كافية لفندق 5 جنوم.4001

وضوح مستوى التصنيف للنزالء
●●●●●لوحة تبنينّ فئة الت�سنيف املعتمدة وا�سحة للعيان وبال عيوب يف الإ�ستقبال.4100

●●●●●لوحة تبنينّ فئة الت�سنيف املعتمدة وا�سحة للعيان وبال عيوب يف اخلارج عند املدخل الرئي�سي.4101

251226189112املجموع الأق�سى للنقاط

45507060احلد الأدنى املطلوب

18223854الن�سبة املئوية للحد الأدنى 
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معايير تصنيف فندق تراثي

اإن الفندق امل�سنف من فئة تراثي  هو الفندق الذي يتميز باأهميته التاريخية والذي يقع داخل مبنى/قلعة/ نزل/مت بناءه قبل عام 1900. حيث يعترب فريد من نوعه، من حيث ت�سميمه، وموقعه، وخدمته املميزة، 
ويوفر اأجواء تعك�ض احلقبة التاريخية للمكان. يجب اأن تلبي اخلدمة على الأقل متطلبات املعايريالأ�سا�سية والختيارية لفئة 3 جنوم با�ستثناء املعايري التي تتطلب تغيريات قد مت�ض يف اأهمية ومكانة املبنى التاريخية 

والرتاثية مثل اإ�سافة م�ساعد اأو اإ�سافة نظام تهوية يف ال�سقف يف كامل املبنى.

معايري فندق تراثي

●●●يقع الفندق يف حي تاريخي واأثري اأو يف حي متميز.ت  5000

●●●الفندق متميز ومتنا�سق  يف ت�سميمه الداخلي واخلارجي.ت  5001

●●●ت�سميم الفندق وفكرته متوفرة بن�سخة مكتوبة على اأن تكون معدة من  قبل مهند�ض معماري معتمد.ت  5002

●●●ت�سميم الفندق ملفت ومتميز ويعري اهتمام للتفا�سيل.ت  5003

●●●الت�ساميم اخلا�سة بدليل الغرف والكتيبات واملواد الت�سويقية والقرطا�سية متميزة ومن�سجمة مع املفهوم العام لت�سميم الفندق.ت  5004

●●●جودة وت�سميم اأماكن الطعام وال�سراب يف الفندق تتوافق وتن�سجم مع املفهوم ال�سامل لت�سميم الفندق. ت  5005

●تلبي معايري الفئة 3 من معايري ت�سنيف الفنادق.ت  5006

●تلبي معايري الفئة 4 من معايري ت�سنيف الفنادق.ت  5007

●تلبي معايري الفئة 5 من معايري ت�سنيف الفنادق.ت  5008
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شرح المعايير الفردية

غرفة الفندق

ال�سالمة واحرتام اخل�سو�سية يف الغرفةاملعيار
يعني هذا املعيار  اأنه يجب اأن يتمكن النزلء من الو�سول مبا�سرة اإىل غرفهم دون ال�سطرار اإىل عبور غرفة لكل غرفة مدخلها اخلا�ض.100

اأخرى على �سبيل املثال. ويهدف اإىل ا�ستثناء مهاجع النوم، التي ي�ستاأجر فيها النزيل يف العادة �سريرًا ولي�ض 
غرفة. فعندما يتم ت�سنيف من�ساأة فندقية معينّنة باأنها فندق، فاإن ذلك يولنّد لدى امل�ستهلك توقعات بخ�سو�ض 

رة. ويرتبط مفهوم فندق يف اللغة اليومية التي ي�ستعملها النا�ض مبن�ساأة فندقية  احلد الأدنى من الرتتيبات املتوفنّ
ر – من بني اأموٍر اأخرى – غرفًا خا�سة، ولي�ض �سريرًا ميكن ا�ستئجاره يف مهجع. ول يجب اخللط بني  توفنّ

م�سطلح مهجع مع  غرف العائالت اأو الأجنحة اأو الغرف املت�سلة باأبواب داخلية خم�س�سة ل�ستخدامها من قبل 
دة. اأفراد جماعة حمدنّ

وجود قفل للباب ومفتاح خا�ض لكل نزيل.اإمكانية اإقفال باب الغرفة يف جميع الغرف.102

ن النزلء من روؤية اأي �سخ�ض يقف اأمام الباب من خالل عني �سحرية تعمل من جهة واحدة عني �سحرية يف باب الغرفة يف جميع الغرف.103 الهدف هو اأن يتمكنّ
فقط.

�سل�سلة اإ�سافية اأو و�سيلة اإقفال لتاأمني و�سيلة اإ�سافية لإقفال الباب من الداخل.جتهيزات اإقفال اإ�سافية لباب الغرفة يف جميع الغرف.104

وجود و�سيلة ملنع النا�ض من النظر داخل الغرف )�ستارة خفيفة اأو ما �سابهها( يف جميع 106
الغرف.

ن الآخرون من روؤيتهم  تهدف اإىل متكني النزلء من النظر من خالل النوافذ خالل �ساعات النهار دون اأن يتمكنّ
من اخلارج.

الهدف من خزنة النزلء اأن ي�ستعملها النزلء حلفظ متعلقاتهم ال�سخ�سية الثمينة )مثل جواز ال�سفر اأو خزنة للنزلء يف الغرفة اأو قا�سة للنزلء يف مكان ما يف الفندق.107
املجوهرات اأو املحفظة( اأو دفرت اأو حقيبة يد �سغرية، ويكون للخزنة قفل يتم اإعطاء النزيل مفتاح خا�ض 

و�سخ�سي لها. يذكر املعيار 107 اأن اخلزنة قد تكون يف مكان اآخر يف الفندق، على �سبيل املثال، �سمن اخلزنة 
املركزية للفندق. يف هذه احلالة، يجب اأن يكون للنزيل مفتاحه اخلا�ض وال�سخ�سي خلزنة النزيل )ولي�ض 

بال�سرورة اخلزنة املركزية(. ويجب اأن يكون هناك عدد كاٍف من اخلزنات لينا�سب على الأقل معدل الطلب 
عليها. ويجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

خزنة للنزلء يف جميع الغرف.108

فون يف حالة الطوارىء، لذا، يجب و�سع اإر�سادات للتعامل مع الطوارىء يف اإر�سادات لالإخالء يف حالة الطوارىء يف جميع الغرف.110 من املهم اأن يعرف النزلء كيف يت�سرنّ
مكان ظاهر للعيان يف الغرف واأن تكون على الأقل جزءًا من دليل الغرف متوفرة بلغتني على الأقل. 
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الإ�ساءة والكهرباء يف الغرفةاملعيار

على �سبيل املثال، مفتاح كهرباء لالإ�ساءة العامة اأو اإ�ساءة ال�سرير.مفتاح كهرباء لالإ�ساءة عند املدخل يف جميع الغرف.201

يجب اأن يكون من ال�سهل الو�سول اإىل قاب�ض الكهرباء، لذا ل يجب اأن يو�سع حتت ال�سرير اأو خلف طاولة �سرير قاب�ض كهرباء غري م�ستخدم بجانب ال�سرير وي�سهل الو�سول اإليه يف جميع الغرف.203
جانبية.

�سوء النهار يف الغرفةاملعيار

نافذة واحدة على الأقل وا�سحة على م�ستوى النظر ت�سمح بدخول �سوء النهار يف جميع 400
الغرف.

النافذة تربط الغرفة بالعامل اخلارجي وت�سمح بدخول �سوء النهار اإىل الغرفة وت�سمح اأي�سًا للنزيل بالنظر اإىل 
اخلارج من خالله. والنافذة لي�ست جزءًا من الباب الزجاجي. ل يجب اأن يكون الطرف ال�سفلي لزجاج النافذة 

اأعلى من ارتفاع الكتف )1،5م(.

�ستائر غري �سفافة اأو ما �سابهها )�ستائر تفتح بلفها لالأعلى اأو �ستائر عمودية اأو اأفقية( للنزلء لإ�ستخدامها عند �ستائر �سميكة اأو ما �سابهها يف جميع الغرف.401
الغروب اأو وقت النوم، بحيث تعتم الغرفة قدر الإمكان ول ت�سمح بروؤية الغرفة من اخلارج.

ن النزلء من النوم يف الغرف 402 �ستائر اأو ما �سابهها ل ت�سمح مبرور ال�سوء ل�سمان اأن يتمكنّ
اأي�سًا خالل النهار )تعتيم(.

يعني هذا �ستائر اأو و�سيلة اأخرى )مثل اأباجورات( تقريبًا حتجب ال�سوء عن الغرفة.

معاجلة الهواء يف الغرفةاملعيار

ميكن للنزلء ت�سغيل التدفئة اأو اإطفائها وتعديل درجة احلرارة.وجود نظام تدفئة ميكن �سبطه ب�سكل فردي يف جميع الغرف.500

يف حال مل يكن بالإمكان فتح النافذة، فيجب اأن يدخل الهواء النقي الغرفة 24 �ساعة. ول يكفي وجود فتحة تهوية نافذة اأو �سبكة ميكن فتحها اأو نظام تهوية يف جميع الغرف.501
ك الهواء، بدًل من اأن جتدده. )من ال�سقف( لأنها حترنّ

ميكن للنزلء التحكم مبفردهم بالتكييف واحلرارة يف الغرفة. لي�ض مقبوًل تعليق مروحة من ال�سقف.تكييف هواء ميكن �سبطه ب�سكل فردي يف جميع الغرف.502
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ال�سرير والأثاث يف الغرفةاملعيار

ة متنا�سبة مع عدد اأماكن النوم، مبا يف ذلك الفر�سات والو�سائد 600 ال�سرير اأو الأ�سرنّ
وال�سرا�سف والأغطية يف جميع الغرف.

الو�سائد اجلانبية ل ُتعترب و�سائد لأنها ل ت�سلح للنوم عليها. يجب اأن يتنا�سب حجم بيا�سات ال�سرير مع �سكل 
الفر�سة.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.توفري بطانية اأو )حلاف( وو�سادة اإ�سافيتني ح�سب الطلب.601

يجب اأن تكون الو�سادة موجودة يف الغرفة )يف اخلزانة مثاًل( واأن تكون مو�سوعة يف كي�ض معقم مقفل باإحكام.و�سائد اإ�سافية يف كل الغرف.602

يجب ذكر اخلدمة الإ�سافية اليومية لتغيري بيا�سات ال�سرير واملنا�سف يف دليل الغرف.تغيري بيا�سات ال�سرير واملنا�سف يومًا بعد يوم على الأقل اأو يوميًا ح�سب الطلب.603

يجب اأن ياأتي �سرير الطفل مع بيا�سات مالئمة،  ويجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.�سرير طفل ح�سب الطلب.605

مقعد بذراعني اأو اأريكة لكل نزيل يف الغرفة، وُيعترب ذلك مكانًا للجلو�ض يف جميع 607
الغرف.

ل الكرا�سي/الأرائك ترتيبًا للجلو�ض مع  يتيح املقعد بذراعني/الأريكة للنزلء اجللو�ض براحة، والفكرة هي اأن ت�سكنّ
طاولة القهوة، بحيث ت�سمح للنزلء اجللو�ض مقابل بع�سهم البع�ض. ويجب اأن يكون املقعد بذراعني اأو الأريكة لكل 

نزيل مقيم موجودة يف الغرفة عند و�سول النزيل.

من املهم اأن يكون ارتفاع اجللو�ض للمقعد بذراعني متنا�سبًا مع ارتفاع طاولة القهوة. طاولة ال�سرير اجلانبية اأو طاولة وكر�سي يتما�سى معها )ُيعترب مقعدًا واحدًا( يف جميع الغرف.608
عتبة النافذة غري مقبولة كطاولة.

طاولة ميكن اأي�سًا ا�ستخدامها طاولة كتابة وكر�سي اأو مقعد بذراعني يتما�سى معها 609
)ُيعترب اأي�سًا مقعدًا/ مقعدًا بذراعني( مع اإ�ساءة مكتب كافية يف جميع الغرف.

من املهم اأن يكون ارتفاع اجللو�ض للكرا�سي/املقاعد بذراعني متنا�سبًا مع ارتفاع طاولة الكتابة. يجب اأن تكون 
م�ساحة �سطح الطاولة واإ�ساءتها منا�سبة ل�ستخدامها طاولة كتابة.

طاولة قهوة اأو ما �سابهها لو�سع امل�سروبات وما اإىل ذلك عليها يف املتناول من املقعد/ 610
املقاعد ذات الذراعني  يف جميع الغرف.

طاولة ال�سرير اجلانبية اأو عتبة النافذة لن تكون مقبولة كطاولة قهوة.

اإمكانية اأن يجل�ض الأ�سخا�ض يف مواجهة بع�سهم البع�ض و/اأو تناول وجبة يف حال وجود 611
�سخ�سني.

يف حال عدم توفر طاولة كهذه يف الغرفة، ميكن توفريها ح�سب الطلب. على �سبيل املثال، على �سكل طاولة 
بعجالت،  ويف هذه احلالة، يجب ذكر هذه املعلومات يف دليل الغرف.

املراآة الطويلة هي مراآة ميكن للنزيل الواقف اأمامها اأن يرى نف�سه بالكامل.مراآة طويلة يف جميع الغرف.613
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تو�سيب املالب�س والأمتعة يف الغرفةاملعيار

يتعلق هذا املعيار  بقطعة اأثاث – باإمكانية اأن تكون قابلة للطي – ميكن و�سع حقيبة عليها لتفريغ حمتوياتها. حمالة متحركة اأو ثابتة  لالأمتعة اأو ما �سابهه يف جميع الغرف.700
ال�سرير ل يغطي هذا الغر�ض.

قات مالب�ض )مماثلة( من البال�ستيك/ اخل�سب لتعليق 701 خزانة برفوف اأو ما �سابهها وعالنّ
املالب�ض يف جميع الغرف.

خزانة بيا�سات/ تعليق مالب�ض هي قطعة اأثاث حمددة اأو م�ساحة خم�س�سة لهذا الغر�ض فيها ق�سيب معدين 
وعالقات لتعليق املالب�ض عليها. ميكن اأن يكون الق�سم املتعلق بالبيا�سات �سمن الوحدة نف�سها اأو منف�ساًل عنها.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.اأجهزة كي على البخار ح�سب الطلب.703

الت�سالت يف الغرفةاملعيار
هاتف بخط خارجي يف جميع الغرف.800
جهازي هاتف بخط خارجي وتعليمات ا�ستخدام مكتوبة، واحد على طاولة الكتابة 801

والآخر بجانب ال�سرير يف جميع الغرف.
يجب اأن يكون بالإمكان ا�ستخدام اأجهزة الهاتف هذه و)اخلطوط اخلارجية( حتى لو كان مكتب الإ�ستقبال 

مغلقًا.
و�سلة اإلكرتونيه لنقل البيانات عرب الإنرتنت مع تعليمات ا�ستخدام مكتوبة وعلى الأقل 802

قاب�ض كهرباء واحد ل�ستعمال اأجهزة الكمبيوتر يف جميع الغرف.
هذه الو�سالت والقواب�ض غري امل�سغولة موجودة بالقرب من طاولة الكتابة لتتيح للنزلء العمل يف تلك امل�ساحة. 

يجب اأن يتمكن النزلء من ال�سبك وا�ستعمال اأجهزة الكمبيوتر اخلا�سة بهم.
ر عدة و�سالت يف الوقت نف�سه )�سوت 803 و�سلة اإلكرتونيه لنقل البيانات عرب الإنرتنت توفنّ

وبيانات(، وقاب�َسي كهرباء غري م�سغولني يف جميع الغرف.

و�سلة اإلكرتونيه لنقل البيانات عرب الإنرتنت ب�سرعة عالية وقاب�َسي كهرباء غري 804
م�ستعملني يف جميع الغرف.

الغاية من هذا املعيار اأن يتمكن النزلء من ا�ستخدام الفاك�ض يف غرفة النزلء، ولي�ض يف مكان اآخر يف املبنى. فاك�ض ح�سب الطلب.805
يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

املعيار 806 يتعلنّق بجهاز كمبيوتر )من املمكن من خالل �سا�سة التلفزيون( م�سبوك ب�سكل دائم على الإنرتنت، كمبيوتر و�سبك على الإنرتنت ح�سب الطلب.806
وجاهز ل�ستخدامه يف الغرفة ح�سب الطلب. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

املعيار 807 يدل على اأن هذا الكمبيوتر اجلاهز لال�ستعمال موجود يف جميع الغرف.كمبيوتر و�سبك على الإنرتنت يف جميع الغرف.807
املعيار 810 يتعلق بوجود طابعة مع اأوراق وحرب وو�سلة �سبك للكمبيوتر جاهزة لال�ستخدام يف الغرفة ح�سب الطلب. جهاز طابعة ح�سب الطلب.810

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.
املعيار 811 يبنينّ اأن هذه الطابعة جاهزة لال�ستخدام يف جميع الغرف.جهاز طابعة يف جميع الغرف.811
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التجهيزات ال�سمعية واملرئية يف الغرفةاملعيار

تلفزيون ملونّن وجهاز حتكم عن بعد ودليل قنوات التلفزيون يف 50% من الغرف.900
م عند بعد للنزلء عن الو�سول والت�سجيل. ويف هذه احلالة، يجب عمل ذلك تلقائيًا دون  ميكن اإعطاء جهاز التحكنّ

اأن يطلبه النزيل. للفنادق اأن تختار اأن تطلب من النزلء ترك عربون مقابل اجلهاز.
ن وجهاز حتكم عن بعد ودليل قنوات التلفزيون يف جميع الغرف.901 تلفزيون ملونّ

يف حال كان يتم بث املحطات الإذاعية من خالل نظام التلفزيون، فيجب ذكر ذلك يف دليل الغرف. املعيار 903 حمطات اإذاعية يف جميع الغرف.902
ل اإ�سطوانات CD اأو بدونه( ولي�ض راديو من خالل نظام التلفزيون لأن هذه  يتعلق بوجود راديو منف�سل )مب�سغنّ

الأنظمة ل تتيح اختيارًا حرًا من املحطات، بل عددًا حمدودًا ومنتقى م�سبقًا من املحطات الإذاعية. راديو مع اختيار حر من املحطات يف جميع الغرف.903

قناة للم�ساهدة بالأجرة اأو قناة خم�س�سة لالأفالم مع اإمكانية اإلغائها بح�سب طلب 904
النزلء.

يتم اإلغاء خدمة امل�ساهدة بالأجرة اأو اإلغاء القنوات املخ�س�سة لالأفالم ح�سب الطلب. يجب ذكر هذه اخلدمة يف 
دليل الغرف.

م عن بعد ح�سب الطلب.906 يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.جهاز فيديو و/اأو DVD مع جهاز حتكنّ

م�ستلزمات النزلء يف الغرفة واحلماماملعيار

يف حال توفر علب �سرف لل�سابون وال�سامبو، فيجب و�سع مل�سقات عليها لُيعرف حمتواها.�سابون ا�ستحمام )�سائل اأو �سلب( و�سامبو يف جميع الغرف.1000

جمموعة اأ�سا�سية من منتجات العناية ال�سخ�سية )معجون اأ�سنان واأدوات حالقة وما 1001
اإىل ذلك( ح�سب الطلب.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

اإما �سندوق فيه ت�سكيلة من اأدوات تلميع الأحذية اأو اأقم�سة تلميع اأحذية. يجب ذكر اخلدمة املذكورة يف املعيار اأدوات تلميع اأحذية ح�سب الطلب.1003
1003 يف دليل الغرف. اأدوات تلميع اأحذية يف جميع الغرف.1004
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دليل املعلومات يف جميع الغرف حول خدمات الفندق الإ�سافية والت�سلية/ الرتويح خارج 1005
الفندق.

الهدف الرئي�سي لهذا املعيار هو اإطالع النزلء على جميع اخلدمات الإ�سافية يف الفندق، مثل جميع اخلدمات 
والأمور التي ميكن للفندق تقدميها ح�سب الطلب، وفق املعايري الأ�سا�سية والختيارية يف نظام الت�سنيف. يجب 

اأن تكون املعلومات متوفرة ب�سكل وا�سح يف الغرف ويكون احل�سول عليها �سهاًل. ميكن الإعالن عن اخلدمات من 
نًا بو�سوح. خالل التلفزيون، طاملا كان ذلك مبينّ

الهدية الرتحيبية يف الغرفة هي اأمر ملمو�ض مثل فاكهة اأو باقة زهور، ولي�ض ر�سالة ترحيب.هدية ترحيبية يف جميع الغرف.1006

املغ�سلة يف الغرفةاملعيار

مراآة املغ�سلة لي�ست يف العادة نف�ض مراآة احلالقة )التي تكون اأ�سغر عادًة(.مراآة مغ�سلة يف جميع الغرف.1101

الفكرة هي اأن يتمكن النزلء من روؤية اأنف�سهم يف املراآة عندما يقفون اأمامها. يجب اأن يكون ال�سوء منا�سبًا، ول اإ�ساءة للمغ�سلة يف جميع الغرف.1103
يكون اأقوى من الالزم فيزعج العينني.

قاب�ض كهرباء )للحالقة( بجانب مراآة املغ�سلة يف جميع الغرف )با�ستثناء فنادق 1104
القد�ض(. *

قوانني الرتخي�ض لفنادق القد�ض متنع وجود قاب�ض كهرباء داخل منطقة احلمام، وبالتايل وجود قاب�ض كهرباء اإىل جانب 
املراآة داخل الغرفة يعترب كافيًا.

الهدف من قاب�ض الكهرباء ال�سماح للنزلء باحلالقة اأو جتفيف �سعرهم وبالتايل يجب اأن يكون مكانه قريبًا من 
مراآة املغ�سلة بحيث يراعي طول الأ�سالك.

مرافق احلمام يف الغرفةاملعيار

50% من الغرف فيها مرافق حمام خا�سة ومرحا�ض مرفق بغرفة النوم )مرافق احلمام 1200
منطقة م�ستقلة لها باب وفيها حو�ض ا�ستحمام مع دو�ض اأو دو�ض منف�سل مبياه جارية 

باردة و�ساخنة طوال الوقت وتهوية واإ�ساءة(.
كابينة الدو�ض ل ُتعترب مرفق حمام يف هذه احلالة.

جميع الغرف فيها مرافق حمام خا�سة ومرحا�ض مرفق بغرفة النوم )مرافق احلمام 1201
منطقة م�ستقلة لها باب وفيها حو�ض ا�ستحمام مع دو�ض اأو دو�ض منف�سل مبياه جارية 

باردة و�ساخنة طوال الوقت وتهوية واإ�ساءة(.
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يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.جمفف �سعر ح�سب الطلب.1204

حو�ض ا�ستحمام ودو�ض منف�سالن يف 50% من الغرف.1213
يف هذا املعيار، يكون الدو�ض خارج حو�ض ال�ستحمام يف منطقة دو�ض منف�سلة.

حو�ض ا�ستحمام ودو�ض منف�سالن يف جميع الغرف.1214

من املمكن الو�سول للتواليت املذكور هنا من احلمام، لكنه مف�سول عن مرافق احلمام الأخرى بوا�سطة حائط التواليت منف�سل عن مرافق احلمام يف 50% من الغرف.1215
وباب. التواليت منف�سل عن مرافق احلمام يف جميع الغرف.1216

التسهيالت العامة في الفندق

الت�سالت يف الفندقاملعيار

يتيح هذا املعيار للنزلء ا�ستخدام هاتف داخل املبنى، ولي�ض يف اجلوار. من املهم �سمان خ�سو�سية النزلء قدر اإمكانية ا�ستخدام الهاتف يف الفندق ح�سب الطلب.1600
الإمكان اأثناء ا�ستخدامهم الهاتف. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

يتيح هذا املعيار للنزلء اإر�سال وا�ستقبال الفاك�ض داخل املبنى، ولي�ض يف اجلوار. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل اإمكانية ا�ستخدام الفاك�ض يف الفندق ح�سب الطلب.1601
الغرف.

يتيح هذا املعيار للنزلء ا�ستخدام الكمبيوتر داخل املبنى، ولي�ض يف اجلوار. يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل اإمكانية ا�ستخدام كمبيوتر مع �سبك على الإنرتنت ب�سرعة عالية عند الطلب يف الفندق.1602
الغرف.
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النقل والقدرة على الو�سول و�سهولة الو�سول وامل�ساعدة يف الفندقاملعيار

التقينّد الكامل بهذا املعيار يعني وجوب وجود موظف فندق واحد على الأقل 24 �ساعة يف اليوم. اإن مل يكن يجب اأن يتمكن النزلء من الت�سال والو�سول ملوظفي الفندق 24 �ساعة يف اليوم.1700
بالإمكان الو�سول للموظف اإلنّ بالهاتف يف بع�ض اللحظات، يجب اإطالع النزلء بكيفية الت�سال به. يجب 

ذكركيفية الو�سول للموظف يف دليل الغرف.

املعياران 1701 و1702 يتعلقان باملواقف يف الفندق نف�سه ولي�ض مواقف عامة اأو موقف �سيارات ويجب و�سع لوحة مواقف خا�سة يف الفندق.1701
اإر�سادية وا�سحة خارج الفندق لهذا املوقف. وُي�سمح كذلك بحجز منطقة يف موقف عام قريب جدًا من الفندق 

وتخ�سي�ض مواقف فيها لنزلء الفندق وو�سع اإ�سارات تدل على ذلك. يجب ذكر اإمكانات اإيقاف ال�سيارة املذكورة 
يف املقايي�ض 1701 و1702يف دليل الغرف.

مواقف خا�سة يف الفندق تكفي لـ50% على الأقل من اإجمايل عدد الغرف.1702

خدمة اإيقاف ال�سيارة عند والو�سول واملغادرة متوفرة طوال الوقت.خدمة دائمة لإيقاف ال�سيارات.1703

 نقل الأمتعة يعني جلبها اإىل الغرفة عند الو�سول ومنها عند املغادرة. املعيار 1704 يعني اأن اخلدمة تاأتي ح�سب نقل الأمتعة ح�سب الطلب .1704
طلب النزيل. خدمة الوقوف للمركبات عند الو�سول واملغادرة .1705

ي�سعد النزلء درجني فقط للو�سول اإىل غرفهم )�ساحط عدد 2(.1706
اإن كان هناك م�ساعد متوفرة من اأجل التقينّد باملعايري  1706 و/اأو 1707 و/اأو 1708 فيجب اأن تكون م�ساعد 

عامة خلدمة النزلء ولي�ض م�ساعد خدمة يف اجلهة اخللفية من املبنى. ي�سعد النزلء درجًا واحدًا فقط للو�سول اإىل غرفهم )�ساحط عدد 1(.1707 

ميكن للنزلء الو�سول اإىل 95% من غرف الفندق دون احلاجة ل�ستخدام الدرج.1708

يعني هذا املعيار اإتاحة الفر�سة اأمام النزلء لإيقاف �سياراتهم يف مكان خم�س�ض بالقرب من مدخل الفندق منطقة للتوقف وو�سع الأمتعة عند مدخل الفندق.1710
لريكب فيها اأ�سخا�ض اأو ينزلوا منها اأو لتحميل الأمتعة اأو اإنزالها. اأما ال�سقف املذكور يف املعيار1711، فهو حلماية 

النزلء من ظروف الطق�ض. منطقة م�سقوفة للتوقف وو�سع الأمتعة عند مدخل الفندق.1711
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ال�سالمة والأمان يف الفندقاملعيار

الفنادق لدرجة كبرية اأماكن عامة، لكن الأف�سل اأن تكون مناطق غرف النزلء مقت�سرة على املقيمني يف الفندق. تقييد القدرة على دخول مناطق غرف النزلء.1801   
ميكن القيام بذلك من خالل �سبط القدرة على ا�ستخدام امل�ساعد اأو ال�ستفادة من الرموز الإلكرتونية ملفاتيح 

ال بالطريقة ذاتها، هي اأن يقوم اأحد رجال الأمن بالوقوف عن مدخل  الغرف. والأ�سهل من ذلك كله ولكنه فعنّ
امل�سعد والطلب من النزلء املقيمني يف الفندق اإبراز مفاتيح غرفهم.

ل يعني هذا املعيار وجود عاملني طبيني يف الفندق، بل التفاق مع خدمات طبية خارجية بحيث تكون هناك خدمات طبية معتَمدة جاهزة عند الطلب 24 �ساعة يف اليوم.1803
م�ساعدة طبية جاهزة و�سريعة عند احلاجة.

�سني ومدربني ل�ستخدامه 24 �ساعة 1804 جهاز �سدمات كهربائية للقلب ووجود عاملني مرخنّ
يف اليوم.

يجب اأن يت�سنى الو�سول ب�سهولة اإىل هذا اجلهاز الذي ينقذ احلياة والتاأكد من اأنه يعمل ب�سكل �سليم ح�سب 
موا�سفاته.

ترتيبات الفندق للنزلء من ذوي الإحتياجات اخلا�سةاملعيار

ل لل�سماح بدخول كر�سي مدولب.1901 املرحا�ض منف�سل عن مرافق املراحي�ض العامة الأخرى.مرحا�ض عام معدنّ

ال�ستقبالاملعيار

يجب اأن يتمكن النزلء من دخول غرفهم واملبنى ومغادرتها يف اأي وقت يف اليوم. قد يتم حتقيق ذلك من خالل يجب اأن يكون الفندق مفتوحًا اأمام النزلء املقيمني 24 �ساعة.2000
اإعطاء النزلء مفتاحًا لباب مدخل الفندق اأو بوجود اأحد العاملني ب�سكل دائم.

املعيار2002 يتعلق باإمكانية ت�سجيل الو�سول يف الفندق، بحيث يتمكن النزلء من الت�سجيل واأخذ مفاتيح غرفهم توفري م�ستوى كاٍف من اخل�سو�سية عند ت�سجيل النزلء و�سولهم ومغادرتهم.2002
وترك الر�سائل يف جو من اخل�سو�سية.

ر امل�ستوى املطلوب من اخل�سو�سية.مكتب ا�ستقبال منف�سل.2003 املعيار2003 يتعلق بوجود مكتب ا�ستقبال منف�سل يوفنّ
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يجب اأن يتمكن النزلء من ا�ستالم الر�سائل اأو الطرود التي ت�سلهم فورًا وب�سكل كامل، ويجب اأن ي�سمن الفندق تو�سيل الر�سائل والأغرا�ض ب�سكل مالئم للنزلء.2006
اأن تكون اإجراءات هذه اخلدمة متوفرة وتتم ب�سكل فعال. ويجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

يجب عر�ض هذه اخلدمة على النزلء دون طلب منهم.ا�سطحاب النزلء اإىل غرفهم عند الو�سول.2009

مرافق اأخرى يف الفندقاملعيار

جناحان على الأقل. واجلناح غرفة )مبا فيها مرافق حمام خا�سة ومدخل( ت�سميمها 2100
مريح ووا�سع للغاية، احلد الأدنى مل�ساحتها 50م2.

ي�ستمل اجلناح على منطقة للنوم ومنطقة للجلو�ض. اجلناح اأو�سع واأكرث راحة بكثري من غرف النزلء الأخرى. 
غرفتان متال�سقتان بينهما باب داخلي ميكن ا�ستئجارهما ب�سكل منف�سل ل ُتعتربان جناحًا.

يجب ذكر هذا اخليار يف دليل الغرف اأوالإ�سارة اإليه بو�سوح يف ال�ستقبال.التدخني ممنوع يف 10% من الغرف، مع وجود اإ�سارات ممنوع التدخني على الباب.2102

يف حال مل يكن هناك �سوى اآلة تلميع اأحذية واحدة يف الفندق، فيجب اأن تكون يف منطقة عامة متاحة ب�سهولة اآلة تلميع اأحذية يف الفندق.2104
اأمام جميع النزلء يف الفندق.

يجب اأن يحظى النزلء بفر�سة �سراء مواد للقراءة و�سحف وطوابع يف الفندق. تقدمي هذه اخلدمة من خالل اإمكانية �سراء مواد للقراءة و�سحف وطوابع يف الفندق.2105
املجالت اأو ال�سحف املجانية يف بهو الفندق ل يكفي للتاأهل لتحقيق هذا املعيار .يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل 

الغرف.

يتحقق املعيار عندما يكون يف الفندق متجر يحتوي على ت�سكيلة منا�سبة من الهدايا اأو خزائن عر�ض كافية يف توفر مكان ل�سراء الهدايا يف الفندق.2106
املناطق العامة، يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

خدمات اأخرى يقّدمها الفندقاملعيار

مكاملة من ال�ستقبال يف وقت يطلبه النزيل، تكون اإما �سخ�سية اأو ماأمتتة، يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.مكاملة اإيقاظ ح�سب الطلب.2200

من الأمثلة على خدمات ترتيب الغرفة يف امل�ساء ا�ستبدال املنا�سف امل�ستعملة واإعادة تزويد احلمام باملواد واإغالق خدمة ترتيب الغرفة يف امل�ساء )كل م�ساء(.2201
ة للنوم. ال�ستائر وجتهيز الأ�سرنّ
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خدمة التنظيف اجلاف وكي املالب�ض من ال�ساعة 8 �سباحًا وحتى 8 لياًل، مع ا�ستعادة 2202
املالب�ض يف اأقل من �ساعتني.

ُي�سمح بال�ستثناءات خالل عطل نهاية الأ�سبوع والعطل الوطنية اخلا�سة، يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف. خدمة التنظيف اجلاف وكي املالب�ض 24 �ساعة، مع ا�ستعادة املالب�ض يف اأقل من 2203
�ساعتني.

خدمة التنظيف اجلاف للمالب�ض 24 �ساعة، مع ا�ستعادة املالب�ض يف اأقل من 12 �ساعة.2204

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.خدمة تلميع الأحذية ح�سب الطلب.2205

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.خدمة �سكرتاريا ح�سب الطلب.2206

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.خدمة جمال�سة اأطفال ح�سب الطلب.2207

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرفترتيب املوا�سالت، اإيجار ال�سيارات،وحجز تذاكر طريان.2208

خدمات ال�ستعالمات )الكون�سريج( متوفرة )التنقل وا�ستئجار ال�سيارات واحلجز 2209
يجب ذكر هذه اخلدمات يف دليل الغرف.لزيارة املواقع ال�سياحية والرحالت وامل�سرح واملتاحف(.

اف عملة.2210 يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.خدمة �سرنّ

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف ويف نقاط البيع يف الفندق. قبول على الأقل نوعني من بطاقات الئتمان.2211

الطعام والشراب في الفندق

توفري الإفطاراملعيار

خدمة الإفطار من خدمات اأي فندق، بدءًا مب�ستوى جنمة واحدة. وميكن اأن يكون ذلك يف غرف النزلء اأو يف اإمكانية تناول الإفطار.2300
قاعة فطور عامة.
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يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.خدمة اإفطار للغرف.2301  

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.بوفيه اإفطار و/اأو اإمكانية طلب الإفطار وخدمة اإفطار للغرف.2302

توفر امل�سروباتاملعيار

ميكن توفري امل�سروبات يف غرفة منف�سلة بخدمة، اأو على �سبيل املثال توزيعها من اآلة م�سروبات، يجب ذكر هذه امل�سروبات متوفرة يف الفندق.2400
اخلدمة يف دليل الغرف.

نة يف جميع الغرف اأو خدمة غرف لطلب امل�سروبات من ال�ساعة 7 2401 ثالجة �سغرية ممونّ
�سباحًا وحتى 11 لياًل.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

نة يف جميع الغرف اأو خدمة غرف لطلب امل�سروبات 24 �ساعة يف 2402 ثالجة �سغرية ممونّ
اليوم.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

مها العاملون يف الفندق ل�سراء امل�سروبات.2403 يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.منطقة مع خدمة يقدنّ

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.بار يقوم عليه عاملون من الفندق يحتوي على ت�سكيلة عاملية من امل�سروبات.2404

توفر الطعاماملعيار

عندما يكون الفندق مفتوحًا، ميكن للنزلء تناول طعام الغداء يف الفندق خالل 3 2500
�ساعات على الأقل.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.
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عندما يكون الفندق مفتوحًا، ميكن للنزلء تناول طعام الع�ساء يف الفندق خالل 4 2501
�ساعات على الأقل.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

عندما يكون الفندق مفتوحًا، ميكن للنزلء تناول طعام الغداء والع�ساء يف مطعم يف 2502
الفندق.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

عندما يكون الفندق مفتوحًا، ميكن للنزلء تناول طعام الغداء والع�ساء يف عدة مطاعم 2503
يف الفندق.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف وذكرها يف قائمة الطعام.يتم اأخذ حميات خا�سة يف العتبار ح�سب الطلب.2505

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف وذكرها يف قائمة الطعام.يتم اأخذ قوائم طعام الأطفال يف عني العتبار ح�سب الطلب.2506

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.خدمة غرف لطلب الطعام من ال�ساعة 6 م�ساًء وحتى 11 لياًل.2507

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.خدمة غرف لطلب الطعام 24 �ساعة يف اليوم.2508

خدمة غرف متنوعة لطلب الطعام بت�سكيلة وا�سعة من الطعام، مبا يف ذلك وجبات 2509
كاملة، 24 �ساعة يف اليوم.

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.

الترويح والترفيه في الفندق

يجب اأن يكون امل�سبح مزودًا باملرافق واخلدمات الالزمة من غرف غيار، حمامات و�ساورات  مق�سمة اإىل ق�سمني، م�سبح ومرافقه وخدماتها مع خدمة وجبات خفيفة وم�سروبات يف الفندق.2600
الق�سم الأول خم�س�ض للن�ساء والآخر للرجال. هذه املرافق ميكن اأن تكون م�سرتكة ملناطق الرتويح و الرتفيه يف 

الفندق.

يجب اأن تكون ال�ساونا مزودة باملرافق واخلدمات الالزمة من غرف غيار، حمامات و�ساورات مق�سمة اإىل ق�سمني، �ساونا لال�ستخدام العام يف الفندق ومرافقها وخدماتها.2601
الق�سم الأول خم�س�ض للن�ساء والآخر للرجال. هذه املرافق ميكن اأن تكون م�سرتكة ملناطق الرتويح و الرتفيه يف 

الفندق.
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يجب اأن يكون حمام البخار مزود باملرافق واخلدمات الالزمة من غرف غيار، حمامات و�ساورات مق�سمة اإىل حمام بخار لال�ستخدام العام يف الفندق ومرافقه وخدماته.2602
ق�سمني، الق�سم الأول خم�س�ض للن�ساء والآخر للرجال. هذه املرافق ميكن اأن تكون م�سرتكة ملناطق الرتويح 

والرتفيه يف الفندق.

يجب اأن يكون اجلاكوزي مزود باملرافق واخلدمات الالزمة من غرف غيار، حمامات و�ساورات مق�سمة اإىل جاكوزري لال�ستخدام العام يف الفندق ومرافقه وخدماتها.2603
ق�سمني، الق�سم الأول خم�س�ض للن�ساء والآخر للرجال. هذه املرافق ميكن اأن تكون م�سرتكة ملناطق الرتويح 

والرتفيه يف الفندق.

يجب اأن تكون هذه املرافق مزودة باملرافق واخلدمات الالزمة من غرف غيار، حمامات و�ساورات مق�سمة اإىل مرافق لأخذ حمام �سم�ض لال�ستخدام العام يف الفندق ومرافقه وخدماتها.2604
ق�سمني، الق�سم الأول خم�س�ض للن�ساء والآخر للرجال. هذه املرافق ميكن اأن تكون م�سرتكة ملناطق الرتويح 

والرتفيه يف الفندق.

دة باأربعة اأنواع خمتلفة على الأقل من اأجهزة متارين للقلب وال�سرايني غرفة لياقة بدنية يف الفندق.2605 يجب اأن تكون غرفة اللياقة البدنية مزونّ
)الرك�ض، ركوب الدراجة، اإلخ(، واأربع اأنواع خمتلفة على الأقل من اأجهزة متارين الع�سالت )التجديف، اإلخ(، 

بالإ�سافة اإىل اأوزان حرة وفر�سات مترين ومياه لل�سرب.

يعني ذلك وجود فناء خارجي يف الفندق مع طاولت وكرا�سي، حيث ميكن للنزلء اجللو�ض وطلب امل�سروبات.مقهى خارجي مع منطقة جلو�ض مظللة كافية يف الفندق.2607

من املمكن اأن ت�ستمل اأدوات الرتفيه على دراجات هوائية وقوارب، اإلخ.يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف.اإمكانية ا�ستئجار اأدوات ترفيه يف الفندق.2613

المؤتمرات والحفالت في الفندق

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف والإ�سارة اإليها يف ال�ستقبال.قاعة/قاعات موؤمترات م�سممة وموؤثثة لالجتماعات يف الفندق.2700

يجب ذكر هذه اخلدمة يف دليل الغرف والإ�سارة اإليها يف ال�ستقبال.مرافق حفالت يف الفندق.2701

توفر م�ساعدة على اأ�س�ض معرفية يف الفندق مل�ساعدة خمططي الجتماعات واحلفالت ب�سكل حمرتف.خدمات متخ�س�سة لقاعات املوؤمترات ومرافق احلفالت.2702
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النظافة
النظافة متطلب اأ�سا�سي مهم يف الفنادق يف جميع فئات الت�سنيف. والعنا�سر التي يتم تقييمها مبينّنة يف املعايري 2800 -2809 )غرف الفندق(، و2900–2905 )مرافق احلمامات اخلا�سة والعامة يف منطقة غرف 
ن املفت�سون حتديد بو�سوح ما اإن  النزلء(، و3000–3006  ) )املناطق العامة(، و 3100  )اخلارج(. يجب اأن تكون جميع العنا�سر ُمر�سية، واإن مل تكن كذلك، فعلى الفندق حت�سينها خالل ثالثة اأ�سهر. واإن مل يتمكنّ
كان العن�سر ُمر�سيًا اأم ل، يتم الإ�سارة اإليه باأنه “بند يجب حت�سينه،” و�سيتوجب اأن يكون ُمر�سيًا قبل التفتي�ض القادم على حد اأق�سى. واإن بقي العن�سر “بندًا يجب حت�سينه” يف التفتي�ض التايل، فاإنه ُيعترب حينها 

ناق�سًا.

الصيانة
ال�سيانة املنا�سبة متطلب اأ�سا�سي مهم يف الفنادق يف جميع فئات الت�سنيف. وتعني ال�سيانة اجليدة اأن تكون املرافق املتوفرة بحالة �سليمة وكاملة وتعمل ب�سكل جيد. والعنا�سر التي يتم تقييمها مبينّنة يف املعايري 3200 
-3209)غرف الفندق(، و3300-3305 )مرافق احلمامات العامة واخلا�سة يف منطقة غرف النزلء(، و3400–3406 )املناطق العامة(، 3500-3502 )اخلارج(. يجب اأن تكون جميع العنا�سر ُمر�سية، واإن مل تكن 

ن املفت�سون حتديد بو�سوح ما اإن كان العن�سر ُمر�سيًا اأم ل، يتم الإ�سارة اإليه باأنه “بند يجب حت�سينه،” و�سيتوجب اأن يكون ُمر�سيًا قبل التفتي�ض القادم  كذلك، فعلى الفندق حت�سينها خالل ثالثة اأ�سهر. واإن مل يتمكنّ
على حد اأق�سى. واإن بقي العن�سر “بندًا يجب حت�سينه” يف التفتي�ض التايل، فاإنه ُيعترب حينها ناق�سًا.

مستوى الخدمات

ا�ستقبال النزلء يتم ب�سكل م�سياف.3600

زة لأي فندق يف اأي فئة جنوم. ويجب اأن تكون هذه العنا�سر النزيل هو املحور الرئي�سي يف عمل الفندق.3601 ال�سيافة واخلدمة من اأهم ال�سمات الرئي�سية واملميِّ
جيدة مل�سلحة كل من النزلء و�سناعة الفنادق. فمن املهم اأن يح�سل النزلء على م�ستوى ال�سيافة واخلدمة 
الذي يحق لهم – يف حدود املعقول – توقعه من الفندق يف فئة الت�سنيف التي اختاروها. وي�ستمل ذلك على 

جوانب مثل ال�ستقبال واملعاملة وال�سلوك ومدى امل�ساعدة من قبل العاملني. وب�سكل عام، يرتفع م�ستوى توقعات 
النزلء من هذه اجلوانب مع ارتفاع فئة الت�سنيف للفنادق. ولأن من ال�سعب تقييمها خالل التفتي�سات، فاإن هذه 

املقايي�ض �سُت�ستخدم ب�سكل رئي�سي وعلى نحو مت�سدد مع الفنادق التي يبدو اأنها تتجاهلها. على �سبيل املثال، اإن 
عربنّ النزلء ب�سكل متكرر عن �سكاوى لها اأ�سا�ض حول امل�ستوى املتديننّ من ال�سيافة واخلدمة يف الفندق. يف حالت 

كهذه، يتم الجتماع مع اإدارة الفندق حول طبيعة ال�سكاوى وحمتواها، والتو�سل اإىل اتفاقات اإ�سافية حول كيفية 
حت�سني الو�سع ب�سرعة.
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رضا النزالء

يتم ت�سجيل �سكاوى النزلء.3700

، يجب منحهم فر�سة التعبري عن عدم ر�ساهم عن الفندق وخدماته يتم التعامل مع �سكاوى النزلء بال�سكل ال�سحيح.3701 من اأجل حماية م�سلحة النزلء حلد معنينّ
لالإدارة. ومن املهم ت�سجيل هذه ال�سكاوى والتجاوب معها ب�سكل �سحيح. هذا ل يعني بال�سرورة اأن �سكاوى النزلء 

دائمًا مربرة، لكنه يعني اأن اإدارة الفندق تتعامل معها وفق املمار�سات العملية املقبولة، اأي اأن عليها النظر ب�سكل 
ي يف ال�سكاوى، والتجاوب معها خالل مدة معقولة، وتعوي�ض النزيل اإن كانت ال�سكوى مربرة. جدنّ

يتم اإطالع النزلء ح�سب الطلب على مقايي�ض الت�سنيف التي مت منح الفندق جنومه 3702 
وفقًا لها.

يجب ذكر هذه املعلومات يف دليل الغرف.

الفكرة من توفري هذه النماذج يف الغرف هي متكني النزلء من التعبري عن اأنف�سهم بطريقة اإيجابية اأو من خالل ا�ستبيانات للنزلء من الفندق يف جميع الغرف.3703
�سكوى. من املمكن اأن ت�ستخدم اإدارة الفندق هذه املعلومات لتح�سني جودة الفندق وعمله.

الدرجة والصورة العامة

املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية 3800
للنزلء من فندق ب�سيط.

د الت�سميم الداخلي للفندق وت�سميم املبنى ومظهره والتن�سيق اخلارجي له اإىل حد كبري الفرق بني فئات  يحدنّ
الت�سنيف. ويوؤثر ا�ستخدام املواد والأثاث وعنا�سر الت�سميم يف جتربة النزلء ب�سكل كبري. ولأ�سباب وا�سحة، من 

ذ اأن يتوافق م�ستوى الت�سنيف يف الفندق مع التوقعات الواقعية للنزلء. ويختلف هذا املعيار عن غريه من  املحبنّ
املعايري كونه ي�ستمل على جانب �سخ�سي يف احلكم. لذا، يتم تقييم املعايري من 3800-3804  بحذر دون الإلتفات 

للراأي ال�سخ�سي.

املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية 3801
للنزلء من فندق متو�سط ب�سيط.

املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية 3802
للنزلء من فندق متو�سط.

املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية 3803
للنزلء من فندق درجة اأوىل.

املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للفندق وال�سورة العامة تلبي التوقعات الواقعية 3804
للنزلء من فندق درجة فاخرة.
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من الأمثلة ذات العالقة يف هذا املجال هي التالية:
م�ساحة الر�ض املحيطة بالفندق.• 
الن�سبة بني عدد الغرف وامل�ساحات املخ�س�سة للمرافق واخلدمات العامة.• 
الن�سبة ما بني عدد غرف الفندق وعدد العاملني فيه.• 
املظهر العام للعاملني وزيهم املوحد.• 
جودة املواد امل�ستخدمة يف الأثاث والجهزة.• 
الن�سجام ما بني العنا�سر الداخلية واخلارجية والتي ت�سهم يف خلق جتربة من�سجمة ومتكاملة.• 

تفتيش الجودة والخدمة

نتيجة تفتي�ض اجلودة واخلدمة اخلارجية كافية لفندق 4 جنوم.4000

م �سورة عن يوم واحد من ال�سنة. كما نتيجة تفتي�ض اجلودة واخلدمة اخلارجية كافية لفندق 5 جنوم.4001 كما هو حالها يف جميع اأنحاء العامل، فاإن عمليات التفتي�ض على الفنادق تقدنّ
مه ولي�ض كيفية التقدمي. فالوقت املتاح للتفتي�ض ق�سري جدًا، والطريقة  اأنه يتم احلكم على الفندق بح�سب ما يقدنّ

الوحيدة للتو�سل اإىل حكم را�سخ حول خدمات الفندق، هي بتجربتها. ولأن ذلك جزء حموري يف عمل الفنادق، 
فيجب اأن تكون نتائج التدقيقات الإ�سافية للخدمة ُمر�سية ليتاأهل الفندق لفئة 4 اأو 5 جنوم.
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Examples of relevant aspects in this respect are:
- Area of land of hotel grounds.

- Proportion between number of rooms and (area for) public facilities/services.

- Proportion between number of rooms and number of staff.

- Appearance of staff and their uniforms.

- Quality of materials used for furniture, fixtures and equipment.

- Consistence and mutual tuning of elements of exterior/interior, creating a coherent experience.

Quality & Service Inspection

4000 Result external quality and service inspection sufficient for 4* level hotel.

4001 Result external quality and service inspection sufficient for 5* level hotel. Hotel inspections, as they are done all over the world, are always a 
snapshot on one particular day in a year. The hotel is judged on what it 
offers, but not so much on how it offers it. Time is simply too short and 
the only way to make a solid judgment of the service of a hotel is to 
experience it. As this is a crucial part of the hotel business, the results of 
the additional service audits need to be sufficient in order to qualify for 
the 4 or 5 star category.
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3703 Guests questionnaires from the hotel in all rooms. The idea of having these forms readily available, is to facilitate the 
guests to express themselves in a positive way or with a complaint. Hotel 
management may use this information to further improve the quality of 
the hotel and its operation.

Class and Image

3800 Exterior, interior and image of a simple hotel meet the realistic 
expectations of hotel guests.

The design of the interior, as well as the design and appearance of the 
building and landscaping, determine to a large extent the difference 
between the star categories. The use of materials, furniture and 
design elements, influence the experience of the guests considerably. 
For obvious reasons it is desirable that the star level of the hotel 
corresponds with the realistic expectations that guests have. This 
standard differs from most other standards, as it has an element of 
subjectivity. Therefore standards 3000 up to and including 3004 are 
evaluated with caution and with no regard to personal taste.

3801 Exterior, interior and image of a simple middle range hotel meet the 
realistic expectations of hotel guests.

3802 Exterior, interior and image of a middle range hotel meet the realistic 
expectations of hotel guests.

3803 Exterior, interior and image of a first class hotel meet the realistic 
expectations of hotel guests.

3804 Exterior, interior and image of a luxury hotel meet the realistic 
expectations of hotel guests.
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Service Level
3600 The reception of guests is hospitable.

3601 The guest is the central focus of the hotel operation. Hospitality and service are two of the most elementary and distinguishing 
characteristics of a hotel in any star category. In the interest of both 
guests and hotel industry these elements have to be okay. It is important 
that guests receive a level of hospitality and service that they, within 
reasonable limits, are entitled to expect in hotels of the star category 
concerned. This involves aspects like reception, treatment, attitude 
and helpfulness of staff. In general, the expectation level of guests 
concerning these aspects will rise in accordance with the star level 
of a hotel. Because they are difficult to evaluate during inspections, 
these standards will primarily be used repressively towards hotels that 
apparently neglect these aspects. For example, if guests repeatedly 
express grounded complaints about the bad level of hospitality and 
service of a hotel, in such cases a meeting with the hotel management 
will take place about nature and content of the complaints and additional 
agreements will be made about speedily improvement of the situation.

Guest Satisfaction

3700 Complaints from guests are registered.

3701 Complaints from guests are processed correctly. In order to protect the interest of guests to a certain extent, guests 
should have the possibility to express their possible dissatisfaction about 
the hotel and its services to the management. It is important that these 
complaints are being registered and responded to in a correct manner. 
This does not necessarily mean that guest complaints per definition are 
justified, but that the management deals with them according to accepted 
business practice. This means, looking into it seriously, responding within 
a reasonable time frame and offering compensation if justified.

3702 Guests are given insight into the classification standards based on which 
the hotel has been allocated its stars upon request.

This information must be listed in the room directory.
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Conferences and Banquets at the Hotel

2700 Conference room/s designed and furnished for meetings at the hotel. This service must be listed in the room directory and be indicated at 
reception.

2701 Banquet facilities at the hotel. This service must be listed in the room directory and be indicated at 
reception.

2702 Professional services for conference rooms and banquet facilities. Knowledgeable assistance is at hand in the hotel to facilitate meeting 
and banquet planners in a professional manner.

Cleanliness
Cleanliness is a very important basic requirement for hotels in all star categories. The elements that are evaluated are described in the standards 2800 up to 
and including 2809 (hotel rooms), 2900 up to and including 2905 (private and communal bathroom facilities in guest room area), 3000 up to and including 3006 
(communal areas) and 3100 (exterior). All elements have to be sufficient. If insufficient, the hotel must improve this within a three month period. If inspectors can 
not clearly determine if it is sufficient or not, this element is marked as “item to improve”, and will need to be sufficient at the latest before the next inspection. If at 
the next inspection this element still is an ”item to improve”, it is considered to be insufficient.

Maintenance

Adequate maintenance is a very important basic requirement for hotels in all star categories. Proper maintenance means that the available facilities are in good 
condition, that they are complete and that they are in good working order. The elements to evaluate are described in the standards 3200 up to and including 3209 
(hotel rooms), 3300 up to and including 3305 (private & communal bathroom facilities in guest room area), 3400 up to and including 3406 (communal areas) and 
3500 up to and including 3502 (exterior). All elements have to be sufficient. If they are not, the hotel needs to repair those elements within a three month period. If 
inspectors can not clearly determine if it is sufficient or not, this element is marked as “item to improve,” and will need to be sufficient at the latest before the next 
inspection. If at the next inspection this element still is an ”item to improve,” it is considered to be insufficient.



42

Leisure and Recreation at the Hotel

2600   Swimming pool with poolside service of snacks and drinks at the hotel. Swimming pools need to be equipped with related services and sanitary 
facilities of change rooms, showers and toilets divided into 2 parts, one 
part designated for men and the other for women.   

2601 Sauna for general use at the hotel. Sauna needs to be equipped with related services and sanitary facilities 
of change rooms, showers and toilets divided into 2 parts, one part 
designated for men and the other for women.   

2602 Steam bath for general use at the hotel. Steam bath needs to be equipped with related services and sanitary 
facilities of change rooms, showers and toilets divided into 2 parts, one 
part designated for men and the other for women.   

2603 Whirlpool for general use at the hotel. Whirlpool needs to be equipped with related services and sanitary 
facilities of change rooms, showers and toilets divided into 2 parts, one 
part designated for men and the other for women.    

2604 Sunbath facilities for general use at the hotel. Sunbath needs to be equipped with related services and sanitary 
facilities of change rooms, showers and toilets divided into 2 parts, one 
part designated for men and the other for women.     

2605 Fitness room at the hotel. The fitness room of the hotel needs to be equipped with at least four 
different types of equipment, as well as free weights, exercise mats and 
drinking water.

2607 Outdoor café with sufficient shaded seating area at the hotel. It concerns a terrace of the hotel with tables and chairs, where guests 
can sit down and order drinks.

2613 Option to rent leisure items at the hotel. Leisure items may include bicycles, boats, etc. This service must be 
listed in the room directory.
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Standard Availability of food

2500 When the hotel is open, guests are able to have lunch at the hotel during 
at least 3 hours. 

This service must be listed in the room directory.

2501 When the hotel is open, guests are able to have dinner at the hotel during 
at least 4 hours.

This service must be listed in the room directory.

2502 When the hotel is open, guests are able to have lunch and dinner at a 
restaurant at the hotel.

This service must be listed in the room directory.

2503 When the hotel is open, guests are able to have lunch and dinner at 
several restaurants at the hotel.

This service must be listed in the room directory.

2505 Special diets are taken into consideration upon request. This service must be listed in the room directory and be mentioned on 
the menu.

2506 Children menus are taken into consideration upon request. This service must be listed in the room directory and be mentioned on 
the menu.

2507 Food room service from 18:00 till 23:00. This service must be listed in the room directory.

2508 Food room service 24 hours a day. This service must be listed in the room directory.

2509 Extensive food room service with variety of food, including complete 
meals 24 hours a day.

This service must be listed in the room directory.
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2209 Reservations services for tourist sites and excursions, restaurants, 
theatre and museum at hotel reception.

This service must be listed in the room directory.

2210 Currency exchange service. This service must be listed in the room directory.

2211 At least 2 types of credit cards are accepted. This service must be listed in the room directory and at the point of sale 
areas in the hotel.

Eating and Drinking at the Hotel

Standard Provision of breakfast

2300 Option to have breakfast. One of the services in any hotel, starting at the one star level, is the 
breakfast service. This can be either enjoyed in the guest room or in a 
communal breakfast room.

2301 Breakfast room service. This service must be listed in the room directory.

2302 Breakfast buffet and/or option of a served breakfast and breakfast room 
service. 

This service must be listed in the room directory.

Standard Availability of drinks

2400 Drinks are available at the hotel. Drinks can be made available in a separate room with service, or for 
example be dispensed from a drink machine. This service must be listed 
in the room directory.

2401 Stocked minibar in all rooms or drinks room service from 07:00 till 23:00. This service must be listed in the room directory.

2402 Stocked minibar in all rooms and drinks room service 24 hours a day. This service must be listed in the room directory.

2403 Area with service provided by the hotel’s staff for buying drinks. This service must be listed in the room directory.

2404 Bar with service provided by the hotel’s staff with an international range of 
drinks.

This service must be listed in the room directory.
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2105 Option of purchasing reading material, newspapers and stamps at the 
hotel.

The guest has to have the opportunity to purchase reading material, 
newspapers and stamps in the hotel. To offer this via free magazines or 
newspapers in the lobby, does not qualify. This service must be listed in 
the room directory.

2106 Availability of “gift” articles at the hotel. The standard is met when the hotel has a shop with an adequate 
assortment of gift articles, or display cabinets in the public areas. This 
provision must be listed in the room directory.

Standard Other services offered by the hotel

2200 Wake-up call upon request. A call from reception at a time requested by the guest, personal or 
automated. This service must be listed in the room directory.

2201 Turndown service (every evening). Some examples of turndown service are replacement of used towels, 
replenishment of bathroom amenities, closing of the curtains and 
preparing the beds for the night.

2202 Laundry and ironing service from 08.00 till 20.00, with a return time of 
less than 2 hours.

Exceptions are allowed during weekends and special national holidays. 
This service must be listed in the room directory.

2203 Laundry and ironing service 24 hours a day, with a return time of less 
than 2 hours.

2204 Dry cleaning service 24 hours a day, with a return time of less than 12 
hours.

2205 Shoe polish service upon request. This service must be listed in the room directory.

2206 Secretarial service upon request. This service must be listed in the room directory.

2207 Baby sitting service upon request. This service must be listed in the room directory.

2208 Transport, car rental and ticket reservations. This service must be listed in the room directory.
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Standard Provisions for disabled guests at the hotel

1901 Adapted general WC for wheelchair access. This toilet facility is separate from the other public toilet facilities.

Standard Reception

2000 Checked-in guests must have access to the hotel 24 hours a day. Guests must be able to leave and enter their room and the building, at 
any given time a day. The access can be given by handing out a key 
for the entrance door to the hotel, or by the permanent presence of a 
member of staff.

2002 Sufficient privacy offered when guests check in and check out.

2003 Separate reception desk. Standard 2002 is about a check in possibility in the hotel where guests 
can register, pick up room keys and leave messages, all with a sense of 
privacy. While standard 2003 is about having a separate reception desk 
where all the necessary privacy can be offered.

2006 Adequate delivery of messages and goods to guests. Guests need to receive messages or packages left for them promptly 
and completely. The hotel needs to ensure that the procedure for this 
service is in place and working efficiently. This service must be listed in 
the room directory.

2009 Taking guests to their room on arrival. Guests need to be offered this service unsolicited.

Standard Other facilities at the hotel

2100 At least 2 suites. A suite is a room (including private bathroom facilities 
and entrance area) with a very generous and comfortable layout. The 
minimum dimensions are 50 m².

A suite has a sleeping and a seating area. The suite is considerably 
more spacious and comfortable than the other guestrooms. Two adjacent 
rooms with connecting doors, that can be rented separately, will not 
qualify as a suite.

2102 At least 10% non-smoking rooms are available at the hotel. This option has to be listed in the room directory, in a clear manner at the 
reception and in marketing material and website. 

2104 Shoe polishing machine at the hotel. If only one shoe polishing machine is featured in the hotel, it has to be 
placed in a public area, accessible to all guests of the hotel.
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1703 Permanent parking “assistance.” At arrival and departure, permanent parking assistance is available.

1704 Luggage transportation upon request. Luggage transport means bringing luggage to and from the room at 
arrival and departure. standard 1704 is on request of the guest.

1705 Luggage transportation offered. standard 1705 means offering this automatically by the staff. This service 
must be listed in the room directory and be clearly mentioned at the 
reception.

1706 Guests only have to walk up two sets of stairs to reach their room.

If, for the purpose of compliance with standards 1706, 1707 and/or 1708 
elevators are available, these should be public guest service elevators, 
not a back of the house goods elevators.

1707 Guests only have to walk up one set of stairs to reach their room.

1708 95% of the hotel rooms can be reached by guests without having to use 
the stairs. 

1710 Area to stop and set down luggage at the entrance of the hotel. The meaning of this standard is to offer guests the possibility to stop their 
vehicle in a well marked place, close to the entrance of the hotel to let 
passengers in and out of the car and to load and unload luggage.

1711 Roofed area to stop and set down luggage at the entrance of the hotel. The roof mentioned in standard 1711 intends to protect guests against 
weather influences.

Standard Safety and security at the hotel

1801 Controlled access to guest room areas. Hotels are very much public spaces, but the guest room areas are best 
to be restricted to hotel residents only. This can be done by elevator 
access control or making use of the electronic room key codes. Simpler 
but as well effective is asking hotel residents to present their room key to 
a member of security at the elevator access.

1803 Approved medical services on call 24 hours a day. This standard is not about an on site medical presence, but about having 
an agreement with external medical services, so that quick medical 
assistance can be in place when needed.

1804 Availability of a defibrillator and trained staff to operate it 24 hours a day. This life saving device should be easily accessible and kept in working 
order according to the equipment specifications.
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1213 Separate bath and shower in 50% of the rooms. For this standard, the shower is explicitly outside the bathtub in a 
separate shower area.1214 Separate bath and shower in all rooms.

1215 Toilet separated from the bathroom facilities in 50% of the rooms. The toilet meant here may be accessible from the bathroom, but is 
physically separated from the other bathroom facilities by walls and a 
door.1216 Toilet separated from the bathroom facilities in all rooms.

General Provisions at the Hotel
Standard Telecommunications at the hotel

1600 Option to use a telephone at the hotel upon request. This standard allows guests to use a telephone inside the building, not 
somewhere in the vicinity. It is important that the privacy of guests using 
the telephone is guaranteed as much as possible. This service must be 
listed in the room directory.

1601 Option to use a fax at the hotel upon request. This standard allows guests to send and receive fax messages inside 
the hotel, not somewhere in the vicinity. This service must be listed in the 
room directory.

1602 Option to use a computer with high speed internet connection upon 
request at the hotel.

This standard allows guests to use a computer inside the hotel, not 
somewhere in the vicinity. This service must be listed in the room 
directory.

Standard Transport, access, assistance and accessibility at the hotel

1700 Guests must be able to reach a hotel employee 24 hours a day. Full compliance means that a minimum of one hotel employee is present 
24 hours a day. If the employee at some moments is only reachable by 
telephone, guests must be informed how to get in contact with him. The 
way the employee can be reached must be listed in the room directory.

1701 Private parking facilities at the hotel. Standard 1701 and 1702 are about parking facilities of the hotel itself 
and not about public parking spaces or a parking outside of the hotel, 
this parking garage needs to be clearly signposted. Also allowed is 
an area in a public parking garage very close to the hotel, especially 
reserved and signposted for hotel guests. The parking possibilities 
mentioned in standards 1701, 1702 must be listed in the room directory.

1702 Private parking facilities at the hotel sufficient for at least 50% of the total 
number of rooms.
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1005 Information in all rooms about additional hotel services and 
entertainment/recreation outside the hotel.

The primary aim of this standard is to inform guests about all additional 
hotel services, such as all provisions and services that the hotel can 
offer upon request, based on the basic and optional Standard of the 
classification system. The information needs to be clearly present in the 
room and be easily accessible. Information may be publicized by TV, as 
long as this is clearly indicated.

1006 Welcoming gift in all rooms. A welcome gift in the room is something tangible like fruit or a bouquet of 
flowers, not a welcome message.

Standard Washbasin in the room

1101 Washbasin mirror in all rooms. Washbasin mirror is not the same as a (usually smaller) shaving mirror.

1103 Washbasin lighting in all rooms. The idea is that guests can view themselves in the mirror when standing 
in front of it. The light must be adequate, without having a blinding effect.

1104 A (shaving) power point next to the washbasin mirror in all rooms*.
*The licensing regulations for hotels in Jerusalem prevent having power point inside the 
bathroom area, therefore a power point next to the mirror inside the room is sufficient.

The power point is meant to allow guests to shave or dry their hair and 
therefore needs to be within wire-range from the washbasin mirror.

Standard Bathroom facilities in the room

1200 50% of the rooms have private bathroom facilities and a WC en-suite to 
the bedroom (bathroom facilities are a fully enclosed area, accessible 
through a door, which has been provided with a bath with a shower 
attachment or a shower, with constant hot and cold running water, 
ventilation and lighting). A shower cabin in the room does not count as a bath facility in this 

respect.1201 All rooms have private bathroom facilities and a WC en-suite to the 
bedroom (bathroom facilities are a fully enclosed area, accessible 
through a door, which has been provided with a bath with a shower 
attachment or a shower, with constant hot and cold running water, 
ventilation and lighting).

1204 Hair drier upon request. This service must be listed in the room directory.
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810 Printer upon request. Standard 810 deals with a printer, with paper, ink and PC connection 
cable, ready to use in the room upon request. This service must be listed 
in the room directory.

811 Printer in all rooms. Standard 811 indicates that such a ready to use printer is present in all 
rooms.

Standard Audio and video in the room

900 Color TV with remote control and TV-channel directory in 50% of the 
rooms.

The remote control may be issued at check in. If so, this should be done 
automatically, without guests having to ask for it. Hotels may choose to 
ask guests for a deposit.901 Color TV with remote control and TV-channel directory in all rooms.

902 Radio channels in all rooms. If radio channels are broadcasted via the TV system, this must be listed 
in the room directory. Standard 903 deals with a separate radio (with or 
without a CD player) and not a radio via the TV system, because these 
systems do not offer a free choice of channels, but are limited to pre-
selected radio channels.

903 Radio with a free choice of channels in all rooms.

904 Pay TV or dedicated movie channel with the option of canceling upon the 
request of the guest.

Pay TV and dedicated movie channels must be made dysfunctional upon 
request. This service must be listed in the room directory.

906 Video recorder and/or DVD player with remote control upon request. This service must be listed in the room directory.

Standard Guest articles in the room and bathroom

1000 Shower gel/bubble bath and shampoo in all rooms. If dispensers are used, they need to be labeled as to what their contents 
are.

1001 Basic range of care products (toothpaste, shaving tackle, and such) upon 
request.

This service must be listed in the room directory.

1003 Shoe polish products upon request. Either a box with a variety of shoe polish tools, or shoe polish cloths.

1004 Shoe polish products in all rooms. The service mentioned in standard 1003 must be listed in the room 
directory.
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Standard Putting clothes and luggage away in the room

700 Luggage rack or similar provision in all rooms. It concerns a piece of furniture, possibly a fold-out one, on which a 
suitcase can be placed to pack and unpack it comfortably. A bed does 
not count as such a facility.

701 Wardrobe/cupboard with shelves or a similar provision and plastic/
wooden (identical) coat hangers for putting clothes away in all rooms.

A hanging/linen cupboard is a specific piece of furniture or designated 
space with a metal rod and hangers to hang clothes on. The linen 
section can be within the same unit, or separate.

703 Ironing equipment with steam function upon request. This service must be listed in the room directory.

Standard Telecommunications in the room

800 Telephone with an outside line in all rooms.

801 Two telephones with outside line and written user instructions, one on 
writing table, one at bedside in all rooms.

These telephones (and their outside line) must also be usable when the 
reception desk is closed.

802 Connection for data communication with written user instructions and at 
least one unused power point for computers in all rooms.

These connecting plugs and unused electrical sockets are available near 
the writing table, allowing guests to work in that space. Guests need to 
have the possibility to connect and use their own computer equipment.

803 Data communications; availability of multiple connections simultaneously 
(speech and data) as well as two unused power points in all rooms.

804 High speed data communication connection as well as two unused power 
points in all rooms.

805 Fax upon request. The purpose of this standard is to use the fax in the guest room, as 
opposed to somewhere else in the building. This service must be listed 
in the room directory.

806 Computer with Internet connection upon request. Standard 806 deals with a PC (possibly via the TV screen) with a 
permanent connection to the internet, ready to use in the room upon 
request. This service must be listed in the room directory.

807 Computer with Internet connection in all rooms. Standard 807 indicates that such a ready to use PC is present in all 
rooms.
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Standard Bed and furniture in the room

600 Bed or beds in proportion to the number of sleeping places including 
mattresses, pillows and related bedding in all rooms.

Pillow rolls are not counted as pillows, because such pillows are 
unsuitable for sleeping on. Bed linen sizes correspond with the format of 
the mattress.

601 Additional blanket/duvet and pillow upon request. This service must be listed in the room directory.

602 Additional pillows in all rooms. The pillows must be located in the room (for example in the cupboard) 
and be sealed in a hygienic bag.

603 Change of bed linen and towels at least every other day and daily upon 
request.

The additional service of daily change of bed linen and towels must be 
listed in the room directory.

605 Baby bed/cot upon request. The baby bed must be complete with matching bed linen. This service 
must be listed in the room directory.

607 One armchair for each guest staying which is viewed as a sitting place in 
all rooms.

An armchair offers comfortable seating. It is the idea that the chairs, 
together with the coffee table, form a seating arrangement, giving the 
possibility to guests to sit across from one another. The armchair per 
staying guest needs to be in the room upon the arrival of the guest.

608 A table and matching chair (which is deemed as being one seat) in all 
rooms.

It is important that the seating height of the armchair matches to the 
height of the coffee table. A nightstand or windowsill will not be accepted 
as a table.

609 A table which can also be used as a writing table and matching chair or 
armchair (which shall also be viewed as a seat/armchair) with sufficient 
desk lighting in all rooms.

It is important that the seating height of the armchair matches the height 
of the writing table. The size of the table surface and its adequate 
lighting, make it possible to use it as a writing table.

610 Coffee table or similar provision to place drinks and such within reach of 
armchair/s in all rooms

A night stand or windowsill will not be accepted as a coffee table.

611 Option to sit across from each other and/or to eat a meal when 2 persons 
are involved.

In case such a table is not present in the room, it can be delivered on 
request, for example in the form of a trolley. In that case, this information 
must be listed in the room directory.

613 Full-length mirror in all rooms.  A full length mirror is a mirror in which a standing guest can see himself 
completely.
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110 Emergency evacuation instructions in all rooms. It is important for guests to know what to do in case of an emergency. 
Therefore emergency instructions should be placed in the room clearly 
visible, at least as a part of the room directory. The instructions should be 
in at least two languages.

Standard Lighting and electricity in the room

201 Switch for the lighting at the entrance to all rooms. For example a switch for general lighting or bedside lighting.

203 Unused power point next to the bed that can be easily reached in all 
rooms.

Easily accessible means in any event that power points should not be 
placed underneath the bed or behind a nightstand.

Standard Daylight in the room

400 At least one clear window at eye level with daylight in all rooms. A window serves as a connection to the world outside and allows for 
daylight to enter the room as well as the possibility for the guest to look 
out.The bottom edge of the window pane should not be higher than 
shoulder height (1.50 meters).

401 Heavy curtains or similar provision in all rooms. Opaque curtains or similar provisions (such as roller blinds or lamellae) 
that guests may use at dusk or bedtime, that darken the room as much 
as possible and block the view from the outside.

402 Curtains that do not allow light to shine through or a similar provision to 
ensure guests can also sleep in the rooms during the day.

This pertains to curtains or other window treatment (such as exterior 
shutters) which would nearly obscure the room from light.

Standard Air treatment in the room

500 All rooms have heating that can be regulated individually. Guests can turn the heating on or off and fine-tune the temperature.

501 Window or a grid that can be opened or a ventilation system in all rooms. If the window cannot be opened, the fresh air intake needs to function 24 
hours. A (ceiling) ventilator is insufficient, as this only moves air, instead 
of refreshing it.

502 Individually regulated air conditioning in all rooms.  Guests can individually control the air conditioning and temperature in 
the room. A ceiling fan is not acceptable.
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EXPLANATION OF INDIVIDUAL STANDARDS
Hotel Room

Standard Safety and privacy in the room

100 All rooms have their own entrance. This standard means that guests should have direct access to their room 
without having to pass through for example another room. Furthermore, 
it intends to exclude dormitories, where guests usually rent a bed, 
not a room. The specification of an establishment as a hotel creates 
certain expectations from the consumer with regard to a minimum of 
provisions. The concept of Hotel is linked to all in everyday language as 
an establishment which among other things, deals with the availability of 
a private room, not with the rental of a bed within a dormitory. The term 
dormitory is not to be confused with family rooms, suites or rooms with 
connecting doors intended for use by members of a particular party.

102 Option of locking the room door in all rooms. The provision of a door lock with own unique key for each guest.

103 A spy hole in the room door of all rooms. The intention is that guests are able to see who is in front of their door 
via a one-way spy hole.

104 Additional locking facilities of the room door in all rooms. An extra chain or locking device to additionally lock the room from the 
inside.

106 Provisions to prevent people from looking in (net curtain or similar) in all 
rooms.

The objective of this directive is to allow guests the possibility of looking 
through the windows during daylight hours without their being viewed 
from the outside.

107 Guest safe in the room or a guest safe somewhere else in the hotel. A guest safe is to be used by guests for safe keeping of personal 
valuables such as passport, jewelry or a wallet, a notebook or small 
hand luggage, with a lock of which the guest is issued his own personal, 
unique key.
Standard 107 states that the safe may also be located elsewhere in the 
hotel, for example within the hotel’s central safe. In that situation the 
guest should have his own personal, unique key of his guest safe (not 
necessarily of the central safe). There should be a sufficient number of 
safes available to accommodate at least the average request rate. This 
service should be listed in the room directory.

108 Guest safe in all rooms.
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Quality & Service Inspection
4000 Result external quality & service inspection sufficient for 4* level hotel. ●

4001 Result external quality & service inspection sufficient for 5* level hotel. ●

Visibility Star Rating
4100 Hotel sign specifying correct star rating is intact and clearly visible at the reception. ● ● ● ● ●

4101 Hotel sign specifying correct star rating is intact and clearly visible outside at main entrance. ● ● ● ● ●

MAXIMUM TOTAL POINTS 251 226 189 112
MINIMUM REQUIRED 45 50 70 60
MINIMUM IN % OF MAXIMUM 18 22 38 54

Heritage Hotel Classification Standards
A hotel in the “Heritage category” is a hotel that is distinguished by its historical significance and located within a building/castle/ lodge/ built prior to 1900. Unique 
in its kind, design, location, distinctive service and ensures an ambiance that represents the historical era it represents. The service must at least meet the 
requirements of the basic and optional standards for the 3 Star category with the exception of standards that requires changes in the integrity of the building such 
as adding elevators or the addition of built in ceiling based ventilation system within the entire building.

Standard Heritage hotel

H-5000 Hotel is located in a historical, archeological or distinct neighborhood. ● ● ●

H-5001 Hotel is distinct and coherent in its external and internal design. ● ● ●

H-5002  Design and concept of hotel is available in writing and is conducted by a certified architect.    ● ● ●

H-5003 The design of hotel is notable and distinct in its attention to details. ● ● ●

H-5004 The design of room directories, brochures, marketing material, stationary is distinctive and 
compliments the overall concept and design of the hotel.                                                                          

● ● ●

H-5005 The quality and design of the food and beverage outlets in the hotel corresponds and 
compliments the overall concept and design of the hotel.

● ● ●

H-5006 Meets the standards of category 3 of the Hotel Classification Standard. ●

H-5007 Meets the standards of category 4 of the Hotel Classification Standard. ●

H-5008 Meets the standards of category 5 of the Hotel Classification Standard.  ●
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Service Level
3600 The reception of guests is hospitable. ● ● ● ● ●

3601 The guest is the central focus of the hotel operation. ● ● ● ● ●

3602 Staff is recognizable by uniform. 3 ● ● ●

3603   Staff is recognized by name tag. ● ● ● ● ●

Guest Satisfaction
3700 Complaints from guests are registered. ● ● ● ● ●

3701 Complaints from guests are processed correctly. ● ● ● ● ●

3702 Guests are given insight into the classification standards based on which the hotel has been 
allocated its stars upon request.

● ● ● ● ●

3703 Guest questionnaires from the hotel in all rooms.  ● ● ● ● ●

Class and Image
3800 Exterior, interior and image of a simple hotel meet the realistic expectations of hotel guests. ●

3801 Exterior, interior and image of a simple middle range hotel meet the realistic expectations of hotel 
guests.

●

3802 Exterior, interior and image of a middle range hotel meet the realistic expectations of hotel 
guests.

●

3803 Exterior, interior and image of a first class hotel meet the realistic expectations of hotel guests. ●

3804 Exterior, interior and image of a luxury hotel meet the realistic expectations of hotel guests. ●

Certifications
3900 Obtain an Internationally Accredited Environmental Certificate. 4 4 4 4
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3203 Bed sheets, duvet covers and pillowcases. ● ● ● ● ●
3204 Floor. ● ● ● ● ●
3205 Walls. ● ● ● ● ●
3206 Ceiling. ● ● ● ● ●
3207 Furniture. ● ● ● ● ●
3208 Curtains. ● ● ● ● ●
3209 Other elements of hotel rooms. ● ● ● ● ●

Standard Private and communal bathroom facilities in guest room area
3300 Floor and wall tiling. ● ● ● ● ●
3301 Floor and wall grouting/kitting. ● ● ● ● ●
3302 Shower and bath. ● ● ● ● ●
3303 Shower curtain. ● ● ● ● ●
3304 Inside and outside of toilet bowl. ● ● ● ● ●
3305 Other elements of bathroom facilities. ● ● ● ● ●

Standard Communal areas
3400 Public toilets. ● ● ● ● ●
3401 Flooring. ● ● ● ● ●
3402 Walls. ● ● ● ● ●
3403 Ceilings. ● ● ● ● ●
3404 Furniture. ● ● ● ● ●
3405 Staff attire. ● ● ● ● ●
3406 Other elements of communal areas. ● ● ● ● ●

Standard Exterior
3500 Gardening. ● ● ● ● ●
3501 Painting. ● ● ● ● ●
3502 Lighting. ● ● ● ● ●
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Standard Private and communal bathroom facilities in guest room area

2900 Floor and wall tiling. ● ● ● ● ●

2901 Floor and wall grouting/kitting. ● ● ● ● ●

2902 Shower and bath. ● ● ● ● ●

2903 Shower curtain. ● ● ● ● ●

2904 Inside and outside of toilet bowl. ● ● ● ● ●

2905 Other elements of bathroom facilities. ● ● ● ● ●

Standard Communal areas

3000 Public toilets. ● ● ● ● ●

3001 Flooring. ● ● ● ● ●

3002 Walls. ● ● ● ● ●

3003 Ceilings. ● ● ● ● ●

3004 Furniture. ● ● ● ● ●

3005 Staff attire. ● ● ● ● ●

3006 Other elements of communal areas. ● ● ● ● ●

Standard Exterior

3100 Exterior of building and hotel grounds. ● ● ● ● ●

Maintenance
Standard Hotel rooms

3200 Bed mattresses. ● ● ● ● ●

3201 Pillows. ● ● ● ● ●

3202 Duvets or blankets. ● ● ● ● ●
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2609 Play room or playground at the hotel for children.  1 1 1 1

2610 Game room at the hotel.  1 1 1 1

2611 Tennis courts next to/or indoor tennis at the hotel. 2 2 2 2

2612 Volleyball and/or basketball court at the hotel. 2 2 2 2

2613 Option to rent leisure items at the hotel. 1 1 1 1

Conferences and Banquets at the Hotel
2700 Conference room(s) designed and furnished for meetings at the hotel. 3 3 3 3

2701 Banquet facilities at the hotel. 3 3 3 3

2702 Professional services for conference rooms and banquet facilities. 2 2 2 2

Cleanliness
Standard Hotel rooms

2800 Bed mattresses. ● ● ● ● ●

2801 Pillows. ● ● ● ● ●

2802 Duvets or blankets. ● ● ● ● ●

2803 Bed sheets, duvet covers and pillowcases. ● ● ● ● ●

2804 Floor. ● ● ● ● ●

2805 Walls. ● ● ● ● ●

2806 Ceiling. ● ● ● ● ●

2807 Furniture. ● ● ● ● ●

2808 Curtains. ● ● ● ● ●

2809 Other elements of hotel rooms. ● ● ● ● ●
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Standard Availability of food

2500 When the hotel is open, guests are able to have lunch at the hotel during at least 3 hours. 1

2501 When the hotel is open, guests are able to have dinner at the hotel during at least 4 hours.  2

2502 When the hotel is open, guests are able to have lunch and dinner at a restaurant at the hotel. 3 ● ●

2503 When the hotel is open, guests are able to have lunch and dinner at several restaurants at the 
hotel. 

4 4 4 ●

Highest number of points can only be obtained once when standards 2500 or 2501 or 2502 or 2503 are met.

2504 Menu and prices are displayed in Arabic and English at the entrance of all restaurants at the 
hotel.

● ● ● ● ●

2505 Special diets are taken into consideration upon request.  1 1 1 ●

2506 Children menu are taken into consideration upon request.  1 1 1 1

2507 Food room service from 18:00 till 23:00.  1 ●

2508 Food room service 24 hours a day.  2 2 ●

2509 Extensive food room service with variety of food, including complete meals 24 hours a day.  3 3 3 ●

Highest number of points can only be obtained once when standards 2507, 2508 and/or 2509 are met.

Leisure and Recreation at the Hotel
2600 Swimming pool with poolside service of snacks and drinks at the hotel.  5 5 5 5

2601 Sauna for general use at the hotel. 2 2 2 2

2602 Steam bath for general use at the hotel. 2 2 2 2

2603 Whirlpool for general use at the hotel. 1 1 1 1

2604 Sunbath facilities for general use at the hotel. 1 1 1 1

2605 Fitness room at the hotel. 3 3 3 3

2606 Beauty parlor at the hotel. 3 3 3 3

2607 Outdoor café with sufficient shaded seating area at the hotel.  3 3 3 3

2608 Outdoor garden at the hotel. 2 2 2 2



23

2204 Dry cleaning service 24 hours a day, with a return time of less than 12 hours. 1 1 1 ●

2205 Shoe polish service upon request.  1 1 1 1
2206 Secretarial service upon request.     1 1 1 1
2207 Baby sitting service upon request.   1 1 1 1
2208 Transport, car rental and ticket reservations.  1 1 1 ●
2209 Reservations services for tourist sites and excursions, restaurants, theater and museum at hotel 

reception.
 1 1 1 ●

2210 Currency exchange service. 1 ● ● ●
2211 At least two types of credit cards are accepted. 1 1 ● ●

Eating and Drinking at the Hotel
Standard Provision of breakfast
2300 Option to have breakfast. ● ● ● ●
2301 Breakfast room service.  2 2 ●
2302 Breakfast buffet and/or option of a served breakfast and breakfast room service. 3 3 3 ●
Points cannot also be obtained through standard 2301 if standard 2302 is met.

Standard Availability of drinks

2400 Drinks are available at the hotel. ● ●

2401 Stocked minibar in all rooms or drinks room service from 07:00 till 23:00.  2 ●

2402 Stocked minibar in all rooms and drinks room service 24 hours a day.  4 4 ● ●

Points cannot also be obtained through standard 2401 if standard 2402 is met.

2403 Area with service provided by the hotel staff for buying drinks. 2 2 ●

2404 Bar with service provided by the hotel staff with an international range of drinks. 3 3 3 ●

Points cannot also be obtained through standard 2403 if standard 2404 is met.

2405 Coffee/tea making facilities in all rooms.  2 2 2 2
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2004 Assured reception service through the physical presence of a reception member of staff from 
07.00 till 23.00 and physical presence of a member of staff in or in the immediate area of the 
hotel (available in the hotel within no more than 5 minutes after being summoned by the guest) 
from 23:00 till 07:00 in combination with an intercom facility (immediate contact between guest 
and member of staff).

●

2005 Reception and porter service open 24 hours a day and physically staffed.  ● ● ● ●

2006 Adequate delivery of messages and goods to guests. ● ● ● ● ●

2007 Sitting places at reception.  1 1 1 ●

2008 Online reservation of hotel rooms is possible including confirmation.  1 1 1 1

2009 Taking guests to their room on arrival.  1 1 1 1

Standard Other facilities at the hotel

2100 At least 2 suites. A suite is a room (including private bathroom facilities and entrance area) with a 
very generous and comfortable layout. The minimum dimensions are 50 m².

3 3 3 ●

2101 At least 10% of rooms designed and furnished to be used as connecting rooms. 2 2 2 2

2102 At least 10% non-smoking rooms are available at the hotel.  1 ● ● ●

2103 Luggage room at the hotel (locked or supervised).  1 1 ● ●

2104 Shoe polishing machine at the hotel.  1 1 1 1

2105 Option of purchasing reading material, newspapers and stamps at the hotel.  1 1 ● ●

2106 Availability of “gift” articles at the hotel.  1 1 1 1

2107 Hairdressing salon at the hotel.  1 1 1 1

Standard Other services offered by the hotel

2200 Wake-up call upon request.  1 ● ● ●

2201 Turndown service (every evening).  4 4 4 ●

2202 Laundry and ironing service from 08.00 till 20.00, with a return time of less than 2 hours. 2 2 2 ●

2203 Laundry and ironing service 24 hours a day, with a return time of less than 2 hours. 3 3 3 3

Points cannot also be obtained through standard 2202 if standard 2203 is met.
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1709 Service elevator/s separately from guest elevator/s. 3 3 ● ●

1710 Area to stop and set down luggage at the entrance of the hotel.  2 2 ●

1711 Roofed area to stop and set down luggage at the entrance of the hotel.  3 3 3 ●

Points cannot also be obtained trough standard 1710 if standard 1711 is met.

1712  Separate entrance for services and guest luggage. 2 2 2 ●

1713  Transportation service upon request or through a schedule. 2 2 ● ●

Standard Safety and security at the hotel

1800 24 hours a day Closed Circuit Television system.  3 3 3 ●

1801 Controlled access to guest room areas. 2 2 2 2

1802 Security officer on duty 24 hours a day.  2 2 ● ●

1803 Approved medical services on call 24 hours a day. 1 1 ● ●

1804 Availability of a defibrillator and trained staff to operate it 24 hours a day. 1 1 1 1

Standard Provisions for disabled guests at the hotel

1900 Hotel entrance and all communal areas accessible for wheelchairs.  2 2 2 ●

1901 Adapted general WC for wheelchair access.  2 2 2 ●

1902 Adapted room for wheelchair access.  2 2 2 ●

Standard Reception

2000 Checked-in guests must have access to the hotel 24 hours a day. ● ● ● ● ●

2001 Reception personnel speak at least Arabic and English. ● ● ● ● ●

2002 Sufficient privacy offered when guests check in and check out. ●

2003 Separate reception desk.  2 ● ● ●
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General Facilities and Services at the Hotel
Standard Air treatment at the hotel
1500 Ventilation with adequate fresh air intake in all public areas. ● ●
1501 Comfortable, ceiling based air conditioning with adequate fresh air intake and used air outlet in all 

public areas.
 2 ● ●

1502 Comfortable, ceiling based air conditioning with adequate fresh air intake and used air outlet in 
entire building.

 4 4 4 ●

Points cannot also be obtained through standard 1502 if standard 1501 is met.

Standard Telecommunications at the hotel
1600 Option to use a telephone at the hotel upon request. ● ● ● ● ●
1601 Option to use a fax at the hotel upon request. ● ● ● ●
1602 Option to use a computer with high speed Internet connection upon request at the hotel.  2 ● ● ●

Standard Transport, access, assistance and accessibility at the hotel

1700 Guests must be able to reach a hotel employee 24 hours a day. ● ● ● ● ●

1701 Private parking facilities at the hotel (as law permits).  2 2 2 2

1702 Private parking facilities at the hotel sufficient for at least 50% of the total number of rooms. 4 4 4 4

Highest number of points can be obtained only once, when standards 1701, 1702 are met.

1703 Permanent parking “assistance.”  2 2 ● ●

1704 Luggage transportation upon request.  2 ● ●

1705 Luggage transportation offered.  4 4 4 ●

Points cannot also be obtained through standard 1704 if standard 1705 is met.

1706 Guests only have to walk up two sets of stairs to reach their room.  2 ●

1707 Guests only have to walk up one set of stairs to reach their room.  3 ● ●

1708 95% of the hotel rooms can be reached by guests without having to use the stairs. 4 4 ● ●

Highest number of points can only be obtained once, when standards 1706 and/or 1707 and/or 1708 are met.
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1215 Toilet separated from the bathroom facilities in 50% of the rooms. 2 2 2 2
1216 Toilet separated from the bathroom facilities in all rooms. 3 3 3 3
Points cannot also be obtained through standard 1215 when standard 1216 is met.

Communal Sanitary Facilities at the Hotel
Standard Communal WC

1300 At least one WC for every 10 rooms (or part thereof) when rooms do not have their own WC in 
the guest room area of the hotel on each floor or a level higher or lower. This WC has a clothes 
hook, constant hot & cold running water ventilation and lighting and is clearly separated from 
communal bathroom facilities.

●

1301 Litterbin with lid. ● ●

1302 Washbasin, soap and provision to dry hands. ● ●

1303 At least one WC for every 10 rooms (or part thereof) when rooms do not have their own WC in 
the guest room area of the hotel on the same floor. This WC has a clothes hook, constant running 
water, ventilation and lighting and is clearly separated from communal bathroom facilities.

●

Standard Communal bathroom facilities 

1400 At least one communal bathroom facility for every 10 rooms (or part thereof) when rooms do 
not have private bathroom facilities in the guest room area of the hotel. This bathroom facility 
has constant hot and cold running water, a place to sit, ventilation and lighting and is clearly 
separated from communal toilets.

● ●

1401 Handgrips for getting in and out of the bath in communal bathroom facilities if there is a bath. ● ●

1402 Provisions for placing soap or bottles are available that can be reached from the bath. ● ●

1403 Provision to hang clothes out of reach of the water. ● ●

1404 Towel rail. ● ●

1405 Mirror. ● ●
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1103 Washbasin lighting in all rooms. ● ● ● ● ●
1104 A shaving power point next to the mirror in all rooms*. ● ● ● ● ●
1105 One towel and one bath towel per person in all rooms. ● ● ●
1106 Two towels and two bath towels per person in all rooms. 3 3 ● ●
1107 Face flannel for each guest staying in all rooms.  1 1 1 ●
1108 A mug or glass is available for each person in all rooms. ● ● ● ● ●
1109 Double washbasin in all double rooms and suites.  2 2 2 2

Standard  Bathroom facilities in the room
1200 50% of the rooms have private bathroom facilities and a WC en-suite to the bedroom (bathroom 

facilities are a fully enclosed area, accessible through a door, which has been provided with a 
bath with a shower attachment or a shower, with constant hot and cold running water, ventilation 
and lighting).

●

1201 All rooms have private bathroom facilities and a WC en-suite to the bedroom (bathroom facilities 
are a fully enclosed area, accessible through a door, which has been provided with a bath with 
a shower attachment or a shower, with constant hot and cold running water, ventilation and 
lighting).

5 ● ● ●

1202 Bath mat in private bathroom facilities of all rooms.  1 1 1 ●
1203 Non-slip flooring in the bath and handgrips for getting in and out of the bath in all rooms with a 

private bath.
● ● ● ● ●

1204 Hair drier upon request.  1 ●
1205 Hair drier in all rooms.  2 2 ● ●
Points cannot also be obtained through standard 1204 if standard 1205 is met.
1206 Bathrobe and shower slippers for each staying guest in all rooms.  2 2 2 ●
1207 Extendible clothesline or similar provision in all rooms.  1 1 1 1
1208 Separate shaving mirror in all rooms.  1 1 1 1
1209 Separate shaving mirror with built-in lighting in all rooms.  2 2 2 2
Points cannot also be obtained through standard 1208 when standard 1209 is met.
1210 Defogging bathroom mirrors in all rooms. 1 1 1 1
1211 Towel heater in all rooms.  1 1 1 1
1212 Bidet in all rooms.  1 1 1 1
1213 Separate bath and shower in 50% of the rooms. 2 2 2 2
1214 Separate bath and shower in all rooms. 3 3 3 3
Points cannot also be obtained through standard 1213 when standard 1214 is met.
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Standard Audio and video in the room
900 Color TV with remote control and TV-channel directory in 50% of the rooms. ●
901 Color TV with remote control and TV-channel directory in all rooms.  3 ● ● ●
902 Radio channels in all rooms.  1 1 ● ●
903 Radio with a free choice of channels in all rooms.  2 2 2 2
Points cannot also be obtained through standard 902 if standard 903 is met.

904 Pay TV or dedicated movie channel with the option of canceling upon the request of the guest.  2 2 2 2
905 Additional loudspeaker for radio and/or television in the private bathroom facilities of all rooms.  1 1 1 1
906 Video recorder and/or DVD player with remote control upon request.  1 1 1 1
907 Movie and music on demand in all rooms with an adequate collection available at reception. 2 2 2 2
908 DVD player in all rooms. 2 2 2 2 

Standard Guest articles in the room and bathroom
1000 Shower gel/bubble bath and shampoo in all rooms. ● ● ● ● ●
1001 Basic range of care products (toothpaste, shaving tackle, and such) upon request.  1 1 ● ●
1002 Extensive range of care products in all rooms (the products referred to in standard 1001 and at 

least also products such as body lotion, shampoo/conditioner and luxury soap).
2 2 2 ●

Points cannot also be obtained through standard 1001 if standard 1002 is met.

1003 Shoe polish products upon request.  1 1 1
1004 Shoe polish products in all rooms.  2 2 2 ●
Points cannot also be obtained through standard 1003 if standard 1004 is met.

1005 Information in all rooms about additional hotel services and entertainment/recreation outside the 
hotel.

● ● ● ● ●

1006 Welcoming gift in all rooms.  1 1 1 1
1007 Stationary and correspondence paper in all rooms.  1 1 ● ●
1008 Plug adaptor upon request.  1 ● ● ●

Standard Washbasin in the room
1100 Washbasin with hot and cold running water and soap in all rooms. ● ● ● ● ●
1101 Washbasin mirror in all rooms. ● ● ● ● ●
1102 Possibility to accommodate bathroom articles or a toilet bag in all rooms. ● ● ● ● ●
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Standard Putting clothes and luggage away in the room
700 Luggage rack or similar provision in all rooms. ● ● ● ● ●

701 Wardrobe/cupboard with shelves or a similar provision and plastic/wooden (identical) coat 
hangers for putting clothes away in all rooms.

● ● ● ● ●

702 Trouser press in all rooms.  2 2 2 2

703 Ironing equipment with steam function upon request. 1 1 1 ●

704 Ironing equipment with steam function in all rooms. 2 2 2 2

Points cannot also be obtained through standard 703 if standard 704 is met.

Standard Telecommunications in the room

800 Telephone with outside line and written user instructions in all rooms. ● ● ● ●

801 Two telephones with outside line and written user instructions, one on writing table, one at 
bedside in all rooms.

1 1 1 ●

802 Connection for data communication with written user instructions and at least one unused power 
point for computers in all rooms.

1 1 ● ●

803 Data communications; availability of multiple connections simultaneously (speech and data) as 
well as two unused power points in all rooms.

2 2 2 2

804 High speed data communication connection as well as two unused power points in all rooms. 3 3 3 3

Highest number of points can be obtained only once, when standards 802 and/or 803 and/or 804 are met.

805 Fax upon request.  1 1 1 1

806 Computer with internet connection upon request.  2 2 2 2

807 Computer with internet connection in all rooms.  3 3 3 3

Points cannot also be obtained through standard 806 if standard 807 is met.

808 Answering machine (voicemail) in all rooms.  1 1 1 ●

809 Additional telephone with outside line in the private bathroom facilities of all rooms.  2 2 2 2

810 Printer upon request. 1 1 1 1

811 Printer in all rooms. 2 2 2 2
Points cannot also be obtained through standard 810 if standard 811 is met.
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Standard Daylight in the room
400 At least one clear window at eye level with daylight in all rooms. ● ● ● ● ●
401 Heavy curtains or similar provision in all rooms. ● ● ● ● ●
402 Curtains that do not allow light to shine through or a similar provision to ensure guests can also 

sleep in the rooms during the day (black-outs).
2 2 ● ●

Standard Air treatment in the room
500 All rooms have heating that can be regulated individually. ● ● ● ● ●
501 Window or a grid that can be opened or a ventilation system in all rooms. ● ● ● ● ●
502A Individually regulated air conditioning in all rooms. (For Hotels outside the Jordan Valley area and 

Gaza beaches)
2 ● ● ●

502B Individually regulated air conditioning in all rooms. (For Hotels within the Jordan Valley area and 
Gaza beaches)

● ● ● ● ●

Standard Bed and furniture in the room
600 Bed or beds in proportion to the number of sleeping places including mattresses, pillows and 

related bedding in all rooms.
● ● ● ● ●

601 Additional blanket/duvet and pillow upon request. ● ● ● ● ●
602 Additional pillows in all rooms.  2 2 ● ●
603 Change of bed linen and towels at least every other day and daily upon request. 2 ● ● ● 
604 Beds with a length of at least 1.90 meters and a width of at least 90 centimeters in all rooms.  3 3 ● ●
605 Baby bed/cot upon request.  1 ● ● ●
606 One seat for each guest staying in all rooms. Should three or more guests use the room, two 

seats are sufficient.
● ● ●

607 One armchair for each guest staying which is viewed as a sitting place in all rooms. 2 2 ● ●
608 A table and matching chair (which is deemed as being one seat) in all rooms. ● ●
609 A table which can also be used as a writing table and matching chair or armchair (which shall 

also be viewed as a seat/armchair) with sufficient desk lighting in all rooms.
2 2 ● ●

610 Coffee table or similar provision to place drinks and such within reach of armchair/s in all rooms. 2 2 ● ●
611 Option to sit across from each other and/or to eat a meal when 2 persons are involved. 1 1 1 ●
612 Wastepaper basket in all rooms. ● ● ● ● ●
613 Full-length mirror in all rooms.  1 ● ● ●
614 Empty refrigerator in all rooms.  3 3 3 3



14

PALESTINIAN HOTEL CLASSIFICATION QUALITY STANDARDS FOR 1*,2*,3*,4*,5* HOTELS

Hotel Room  

Standard Safety and privacy in the room
100 All rooms have their own entrance. ● ● ● ● ●
101 Clear indication on the outside of all rooms whereby a number, name or letter, etc., is used. ● ● ● ● ●
102 Option of locking the room door in all rooms. ● ● ● ● ●
103 A spy hole in the room door of all rooms.  1  1 ● ●
104 Additional locking facilities of the room door in all rooms. 1 1 1 1
105 Electronic locking system of room door in all rooms. 3 3 3 3
106 Provisions to prevent people from looking in (net curtain or similar) in all rooms. ● ● ● ● ●
107 Guest safe in the room or a guest safe somewhere else in the hotel.  1 1 ●
108 Guest safe in all rooms.  3 3 3 ●

Points cannot also be obtained through standard 107 if standard 108 is met.

109 Do not disturb sign in all rooms. ● ● ● ● ● 
110 Emergency evacuation instruction in all rooms. ● ● ● ● ●

Standard Lighting and electricity in the room                                                                                                          
200 General lighting in all rooms. ● ● ● ● ●
201 Switch for the lighting at the entrance to all rooms. ● ● ● ● ●
202 Lighting suitable for reading in bed which can be operated from the bed at each sleeping place in 

all rooms.
● ● ● ● ●

203 Unused power point next to the bed that can be easily reached in all rooms.  1 1 ● ●
204 Switch next to the bed to operate the general lighting from the bed in all rooms. 3 3 3 ●

Standard Room dimensions
300 Double room 17 m² (applies to 90% of all rooms; including wet area and toilet entrance area). 5 ●
301 Double room 22 m² (applies to 90% of all rooms; including wet area and toilet entrance area). 5 5 ●
302 Double room 26 m² (applies to 90% of all rooms; including wet area and toilet entrance area). 5 5 5 ●
Highest number of points can be obtained only once, when standards 300 and/or 301 and/or 302 are met.
303 Private balcony accessible from the room in 25% of the rooms. 2 2 2 2



13



12



11



10

HOTEL CLASSIFICATION PROCESS
Applying for Licensing and Classification for the First Time (After Consent of Practice is Issued)

• Certificate of registration at AHA; 
• Completed statistics form submitted to Department of Statistics at 

MoTA; 
• Install the required security equipment and the human resources 

needed to operate it (required for the 4 and 5 stars); 
• Valid insurance policy against civil liability for visitors; 
• Payment of legal fees;

3. Third Step 
The establishment can dispute the Definite Star Classification by addressing 
a request to an Appeal Body, an official body for hotel classification set 
up by the Minister of Tourism and Antiquities, independent of the Hotel 
Classification Joint Committee. The appeal has to be submitted within 1 
month after the date of the definite classification it concerns and is decided 
upon within 1 month after receipt. This decision is binding upon all parties 
concerned. 

The following diagrams outline the application process in the Palestinian 
Hotel Classification System:

1. First Step 
Within the first two months from the start of operation (from the date the 
Consent of Practice is issued), the applicant must submit an application for 
final classification to MoTA along with an updated Self-Assessment Form. 

2. Second Step 
Upon receipt of the application, the classification committee studies and  
reviews the Self-Assessment Form and assigns approved inspectors to 
conduct  a physical assessment of the establishment. Approved inspectors 
will inspect the facility and services provided according to the criteria and 
standards of the requested grade (standards and criteria are listed in this 
manual.) 

If not all requirements of the star category of application are met, the 
business will be granted a repair period of up to three months to comply 
with all requirements and make the needed improvements. The repair 
period is granted only once within an application cycle. 

If all requirements and standards are met, the business will be granted 
the Final Classification Grade after providing the following certificates and 
approvals: 
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MANDATORY AND OPTIONAL STANDARDS 

Each star level will have to meet a set of basic standards in its own category. 
In addition to the basic standards there is a minimum number of points that 
should be attained from a set of optional standards in each category.

Number of Points

The Numbers for the Different Star Categories are:

Maximum Attainable Minimum Required Minimum in % of Maximum

2-star 251 45 18%
3-star 226 50 22%
4-star 189 70 38%
5-star 112 60 54%

“Mystery Shopper” program for 4 and 5 stars hotels will be conducted.

Maximum Total Points 251 226 189 112
Minimum Required 45 50 70 60
Minimum in % of Maximum 18 22 38 54

Self-Assessment
The clear structure of the hotel classification and the additional explanation 
of the standards allow for self-assessment by (potential) hotel entrepreneurs. 
They can clearly determine in which star category they belong and what is 
needed to reach the next level. In most cases, the description of a standard 
is sufficient to determine if the prescribed service or facility is in fact offered 
by a hotel. Some situations in daily practice require additional information, 
especially to determine what does not qualify as meeting a specific standard.

1. Title of Hotel

The system will protect the title of “Hotel” by ensuring that no 
accommodation establishment in Palestine will be given the license to 
operate a hotel without providing at least minimum standards of hygiene, 
safety and comfort of a 1 star category.

2. Approved Assessors

Approved assessors are certified by the Ministry of Tourism and Antiquities 
(MoTA) after undertaking a technical and soft skills training program. 

3. Appeals Process

In the case that a hotel owner disagrees with the grading provided by an 
assessor, an appeal committee maybe called for by the applicant. The 
appeal process would go through the Joint Committee, thus ensuring 
transparency of the system.

*A hotel classification website will be introduced to assist the private and 
public tourism sector and visitors to access information and news about 
hotels and the destination. 
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THE PALESTINIAN HOTEL CLASSIFICATION SYSTEM

Stars

Simple middle range hotel that meets the realistic expectations of hotel 
guests. The facilities are measured by their functionality and cleanliness. 
The level of service is more extensive and meets medium demands. 

Stars

Middle range hotel that meets the realistic expectations of hotel guests. 
The facilities are well maintained and ratio of service and public areas is 
relative to the number of rooms. Room dimensions should not be less than 
17 m2. The level of service meets middle range demands. 

Stars

First class hotel that meets the realistic expectations of hotel guests. 
Generous space of no less than 22 m2 with high quality modern furnishings 
and high level of service.

 

Stars

Luxury hotel that meets the realistic expectations of hotel guests. 
Ambience, service level for a class of guest found in the international 
luxury hotel sector. The guests expect uncompromised international luxury 
hospitality.  

“Let the Stars Guide You” is the Palestinian Hotel Classification 
System. It is a compulsory system based on international standards 
and best practices that grades hotels from 1 to 5 stars. After the hotel 
is definitely classified, it will be provided with a Hotel “Star Shield” to 
be placed at the entrance of the hotel to announce its definite and final 
classification.

 

The Classification Grades
The classification system will ensure basic quality through the basic 
standards and will have less standards on structure and more standards 
on service during the grading process. Considering that the classification 
system is detailed to measure the grade of comfort within the hotel; all 
licensing requirements which include building codes, civil defense, health 
and safety were left to the licensing department and the related bodies.

Hotel establishments are divided into five categories, from 1 Star (simple) 
to 5 Star (luxury). Services provided, the design of the interior, as well as 
the design and appearance of the building and landscaping, determine 
to a large extent the difference between the star categories. The use of 
materials, furniture and design elements, influence the experience of the 
guests considerably. For obvious reasons it is desirable that the star level 
of the hotel corresponds with the realistic expectations that guests have.

Star 

Simple hotel that meets the realistic expectations of hotel guests. The 
necessary amenities are clean and well maintained. The level of service 
meets simple requirements.
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HOTEL CLASSIFICATION JOINT COMMITTEE  

1. Background and Context
The establishment of a Hotel Classification Joint Committee was initiated to 
develop hotel classification standards and process. The Committee also stands 
to support the implementation of a sustainable, national hotel classification 
system.

The need for a hotel classification system has been highlighted, by both the 
private and the public sectors, as a key tool to create clarity regarding the quality 
and standards of facilities, products and services that are offered to visitors, 
guests and tourists. Guests and the travel industry locally and internationally, 
need to know what level of service to expect from a hotel, while hoteliers and 
hotel entrepreneurs need to know what is expected of them in key areas, how 
to improve standards and where to direct their investments and operations 
accordingly.

It is expected that the formation of the Joint Committee, comprised of a 
partnership between the public and private sectors, will provide a strong working 
example of sustainable and logical leadership in this vital economic sector.

2. Functions of the Hotel Classification Joint Committee
The Hotel Classification Joint Committee has been established to develop a 
framework for the development of a world-class hotel classification system, and 
to administer, lead and support its implementation.

The committee has discussed and agreed on the framework for development 
and the organizational structure for the hotel classification system, essential 
to ensure effective execution and communication of classification. The Hotel 
Classification Joint Committee has worked collaboratively to develop and 
communicate the proposed classification criteria, and to develop the methods 
and plans required for effective implementation. The Joint Committee includes 
an organizational structure and a legal framework for a classification process 
that will serve the needs of all stakeholders. 
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INTRODUCTION

This manual outlines the background, opportunity, context and detailed criteria for the establishment of the official Palestinian Hotel Classification 
System “Let the Stars Guide You.” The introduction of this hotel classification system will contribute to raising overall accommodation quality 
standards across the industry and will provide clarity to consumers and tour operators. 

The keystone of the system is the successful public-private partnership between the Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA), and the Arab 
Hotel Association (AHA) and the Holy Land Incoming Tour Operators Association (HLITOA), who collectively make up the Hotel Classification Joint 
Committee. 

The Joint Committee worked together on developing a transparent system that fulfills on international best practice and is aimed at raising service 
and quality standards and strengthening the industry’s capacity for growth and investment. 

As guardians of the Palestinian Hotel Classification System, the Joint Committee will ensure implementation and the progressive update of the criteria 
to meet evolving demand in the future. The Palestinian Hotel Classification System thus will  become a sustainable model, fortified by the strong 
partnership between the public and private sectors.

The introduction of a transparent classification system contributes to fulfillment of guest expectations and will support investment in the industry in the 
medium and longer term.

With continued partnership, leadership and commitment to quality standards, the Palestinian Hotel Classification System will set the tourism industry 
on the path to prosperity. 
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Holy Land Incoming Tour Operators Association
Holy Land Incoming Tour Operators Association (HLITOA) aims to contribute to the development of sustainable incoming tourism in 
Palestine. The “Let the Stars Guide You” Palestinian Hotel Classification System will ensure a vast improvement in quality and put 
Palestinian hotels in a position to exceed clients’ expectations and therefore support sustainable tourism growth. For those of us 
working with international operators and tourists, the last point is crucial – it is the client and their experience that is fundamental to a 
successful tourism industry and is a guarantor of its sustainability. 

Up to this point, hotel classification in Palestine has been absent with few exceptions. To place us at a greater competitive advantage, 
the focus must shift to consistent and clear hotel rankings that contribute to a better experience for visitors. As tour operators, we have 
a responsibility to transmit honest marketing and categorization regarding our sales.

HLITOA works in conjunction with important partners such as the Palestinian Ministry of Tourism and Antiquities and the Arab Hotel 
Association, a leading representative organization of hotels. Our joint efforts, along with others in the industry, emphasize the democratic 
nature and coordination of our work also with the support of USAID’s Compete project regarding improving overall quality of the tourism 
product. 

We are proud of our role in developing the Palestinian Hotel Classification System and look forward to our continued partnership 
throughout the implementation towards a prosperous tourism industry in Palestine. 

Sami Abu-Dayyeh
President, HLITOA 
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Arab Hotel Association
The “Let the Stars Guide You,” Palestinian Hotel Classification System will improve the ability of tour operators to sell hotels and provide 
guests with a known reference in terms of quality and price range. For hotels, it provides clear guidelines to measure and improve 
quality to provide a better tourist experience. The system will also help control the price range that hotels should maintain in order to 
continue to provide the services they are classified to offer.

For many years now, Palestinian hotels have been operating without a rating or a classification system, promoting their services and 
selling their products based on the standard, type and quality they perceived to be appropriate for their clientele. 

It is no surprise that hotels and operators alike were eager to adopt a standard body of guidelines that could provide predictability and 
transparency for incoming tourists. The vision of the Arab Hotel Association is to be the leading partner in developing a competitive 
Palestinian tourism product – we believe that this product will be significantly enhanced by the introduction of the Palestinian Hotel 
Classification System. 

We sincerely believe that the implementation of this hotel classification system will provide hotel managers, owners and investors with 
the elements and guidance needed to offer a specific standard service and facility. Overall, we are pleased to have played a role in the 
development of the “Let the Stars Guide You” classification system alongside with our partners in the Ministry of Tourism and Antiquities 
and the Holy Land Incoming Tour Operators Association, and in cooperation with USAID’s Compete project. We remain committed to 
building a stronger Palestinian tourism industry through our members. 
 

Truly Yours;

Raed Saadeh
AHA President 
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United State Agency for International Development / West Bank and Gaza
Dear Friends and Colleagues,

The introduction of the Palestinian Hotel Classification System is a significant milestone in the development of the Palestinian hotel 
industry, setting the foundations for its further integration into the global tourism market. The United States Agency for International 
Development (USAID) is proud to be supporting the development of this world-standard system, which establishes transparent and 
easily comparable accommodation quality standards across the industry, enabling the sector to better compete internationally. 

The introduction of these standards was made possible by a remarkable partnership between the public and private sectors and 
USAID. The success of this initiative hinges upon the determination and commitment of stakeholders to ensure its implementation and 
institutionalization within the industry.  

The Palestinian Ministry of Tourism and Antiquities and the Arab Hotel Association will be responsible for ensuring that the hotel 
assessment system is transparent and that there are opportunities for continuous improvements within the system.  If progress so far is 
any indication of future success, this strong public-private partnership will continue to strengthen and propel the system forward. 

USAID believes that the Hotel Classification System will contribute to Palestinian economic development, increase direct revenue for 
the industry, and drive growth in other economic sectors.  

Ultimately, the success of the Hotel Classification System and the entire Palestinian hospitality industry is up to you, the professionals 
who ensure that the system runs smoothly and that guests are satisfied with their experiences.  What your guests tell their friends, and 
increasingly what they tell the world in online reviews, is just as important as the number of stars on the certificate in your lobby.  It is 
good to keep in mind something we often say in America:  “The customer is always right.”

Respectfully yours;

Michael T. Harvey
Mission Director 

USAID/West Bank and Gaza
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Ministry of Tourism and Antiquities 
It is a sincere pleasure to announce the launch of the Palestinian Hotel Classification System that has been one of my top priorities 
since I resumed office. President Mahmoud Abbas’s interest in this particular area and that of the Prime Minister Dr.Salam Fayyad, were 
also overwhelming and a strong motivation for us all to carry on this endeavor with determination. We strongly believe in the positive 
impact this system will have on the industry and the great contribution it will make to the national economy.

The Ministry of Tourism and Antiquities has undertaken extensive work to renew and improve its tourism law. We understand that the 
basic law of 1965 with its modifications and instructions must be adapted to current challenges and needs. At the level of the tourism 
professions, the law will identify the variety of accommodations, agents, restaurants and other facilities. It will also identify a language 
of mutual cooperation between the public and private sector and offer support to private sector associations in carrying out their critical 
roles.

Our partners in the private sector, and our colleagues at USAID’s Compete Project, worked tirelessly to launch a new Palestinian Hotel 
Classification System and we are proud to say we expect to have all hotels in Palestine classified as 1 to 5 stars between 2013-2014.

The current Hotel Classification System is seen by both the private and public sectors as an organizational initiative that will benefit 
both the clients as well as the sector and individual firms. It has also propelled a drive for proper licensing, an initiative we need to 
build on across all sectors. This ensures proper positioning of facilities and services relative to price. It would not have been possible to 
launch this system or to get the components ready in such a short period without the assistance of the Jordanian model. In this respect 
I would like to thank the Jordanian Ministry of Tourism and Antiquities, the Government and private tourism sector for their full and kind 
cooperation in granting our experts open access and familiarization visits to their system that took dedication and time to implement.

Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all members of the Hotel Classification Joint Committee including the experts from 
USAID’s Compete Project for their cooperation and excellent work. I am proud to say that together we have built a pillar in this industry, 
which will be a source of pride for our Holy Land, leisure and business destinations in Palestine.

 
      Rula Maayeh
Minister of Tourism and Antiquities 




