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á``MÉ«°ùdGh çGô``àdG IQGRh
…QGRh QGô``b

 2021/37 º```bQ 
 áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉµeh á«bóæØdG äBÉ°ûæŸG ™e !eÉ©àdG §HGƒ°V ¿CÉ°ûH

 !``eÉ©àdG á```«dBG å``ëÑH á``«æ©ŸG É``«"©dG á``æé"dG äGQGô``#d á``ØdÉîŸG
(19 ó```«`aƒc) É``fhQƒc ¢Shô``«`a QÉ``°ûàfG ø``Y á``ŒÉædG äGQƒ``£àdG ™``e

التطورا  م  التعامل  اآلية  بحث  تتوىل  عليا  جلنة  بت�سكيــل  ال�ساميــة  لالأوامــر  ا�ستنــادا 

و�س كورونا )كوفـيد 19(، ة عن انت�سار فـ النا

نة امل�سار اإليها ب�ساأن تكلي وزارة الرتا وال�سياحة مبراقبة مد التزام  وبناء على قرار الل

وتفوي�سها  نة،  الل عن  ال�سادرة  بالقرارا  وال�سياحة  ال�سفر  ومكات  الفندقية  املن�ساآ 

الفة، لق املن�ساآ واملكات امل ا اإجراءا  س الغراما املالية املقررة، وات مببا�سرة فر

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

Qô```#`J
$`````dhC’G IOÉ``ŸG

الفة لقرارا  يعمل فـي �ساأن التعامل م املن�ساآ الفندقية ومكات ال�سفر وال�سياحة امل

و�س كورونا  ة عن انت�سار فـ نة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل م التطورا النا الل

و�س كورونا  فـ انت�سار  اإطار مكافحة  فـي  ال�سادرة  لها،  املنفذة  والإجراءا   )19 )كوفـيد 

)كوفـيد 19( بال�سوابط املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التا لتاريخ ن�سره.

`g1442/ 8 /  7  :»`a Qó`°U
%2021/ 3 / 21 :&````aGƒ`ŸG

»bhôëŸG óªfi øH ⁄É°S  
                                                      وزيـــــــر التـــــــــرا وال�سياحـــــــة
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áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉµeh á«bóæØdG äBÉ°ûæªdG ™e !eÉ©àdG §HGƒ°V 
!`eÉ©àdG á``«dBG å`ëÑH á`«æ©ªdG É`«"©dG á`æé"dG äGQGô`#d á`ØdÉîªdG 

(19  ó``«`aƒc) É`fhQƒc ¢Shô`«`a QÉ`°ûàfG ø`Y á`éJÉædG äGQƒ`£àdG ™`e 
( 1 ) IOÉ``ŸG

سحــة قرين  فـي تطبيق اأحكام هذه ال�سوابط تكون للعبارا والكلما الآتية املعاين املو

كل منها:

:á``æé"dG
و�س  كورونا  ة عن انت�سار فـ نة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل م التطورا النا الل

)كوفـيد 19(.

 :á°üàîŸG äÉ¡÷G
مــار، وزارة ال�سحـــة، �سرطــة عمـــان ال�سلطانيــة،  ـارة وال�سناعـة وترويــ ال�ست وزارة الت

ت�سا�س. ا ا ر  واأ جهة اأ

( 2 ) IOÉ``ŸG
ال�سفر  ومكات  الفندقية  املن�ساآ  التزام  مد  مراقبة  وال�سياحة  الرتا  وزارة  تتوىل 

نة.  وال�سياحة بالقرارا ال�سادرة عن الل

( 3 ) IOÉ``ŸG
ومكات  الفندقية  املن�ساآ  من  تق  التي  الأفعال  سبط  وال�سياحة  الرتا  وزارة  تتوىل 

نة. الفة للقرارا ال�سادرة عن الل ال�سفر وال�سياحة بامل

ا الإجراءا والتداب الآتية: لك ات ولها فـي �سبيل 

ا الإجراءا  الفا فـي املن�ساآ الفندقية ومكات ال�سفر وال�سياحة، وات سبط امل   اأ  

الالزمة ب�ساأنها.

نة. بت من اللتزام بقرارا الل ول املن�ساآ الفندقية ومكات ال�سفر وال�سياحة للت ب - د

الفة املرتكبة. �سر بامل رير     
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( 4 ) IOÉ``ŸG
ت�سة فـي تطبيق اأحكام هذه ال�سوابط. لوزارة الرتا وال�سياحة ال�ستعانة باجلها امل

( 5 ) IOÉ``ŸG
رامة اإدارية وفقا ملا  نة  الفة للقرارا ال�سادرة عن الل س على املن�ساآ الفندقية امل تفر

دد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه ال�سوابط. هو 

رامة  نة  الفة للقرارا ال�سادرة عن الل س على مكات ال�سفر وال�سياحة امل كما تفر

دد فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه ال�سوابط. اإدارية وفقا ملا هو 

لق املن�ساأة  الل بحق الوزارة فـي  الفة، م عدم الإ وت�ساع الغرامة فـي حالة تكرار امل

ال ملدة �سهر. اأو املكت امل

( 6 ) IOÉ``ŸG
ح�سا  اإىل  ح�سيلتها  ويل  و  ، الغراما قيمة  �سيل  وال�سياحة  الرتا  وزارة  تتوىل 

�س�س ملواجهة جائحة كورونا. ال�سندو امل

( 7 ) IOÉ``ŸG
الدعو  اإقامة  دون  ال�سوابط  بهذه  املرفق  امللحق  فـي  املحددة  الغرامة  س  فر يحول  ل 

الفة. العمومية فـي مواجهة املن�ساآ الفندقية ومكات ال�سفر وال�سياحة امل

( 8 ) IOÉ``ŸG
ل يحق للمن�ساآ الفندقية ومكات ال�سفر وال�سياحة املطالبة باأ تعوي�سا جراء تطبيق 

ر.  ، اأو لأ �سب اآ لك ا�ستنادا اإىل اتفاقيا اأو عقود اأبرمتها م الغ هذه ال�سوابط، و
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( 1 ) º``bQ !``ë"e
 á«bóæØdG äBÉ°ûæŸG ™e #eÉ©àdG §HGƒ°V

 #eÉ©àdG á«dBG åëÑH á«æ©ŸG É«"©dG áæé"dG äGQGô$d áØdÉîŸG
(19  ó«`aƒc) ÉfhQƒc ¢ShÒ`a QÉ°ûàfG øY áŒÉædG äGQƒ£àdG ™e

%á`````ØdÉîŸG áeGô¨dG QGó$e
ÊÉª©dG &ÉjôdÉH

1
يل فـي من�سة )�سهالة(،  عدم الت�س

وعدم تفعيل جهاز )را�سد( املمنو من قبل اجلهة املعنية
2000

2
عدم التعاقد م اإحد املو�س�سا ال�سحية 

ل طبي تا اإىل تد ملعاجلة احلال املعزولة التي 
1000

3

ت�سني فـي �سرطة عمان ال�سلطانية عدم اإبال امل
الفة اثة والإيواء عن احلال امل  وقطاع الإ

 ل�سرتاطا العزل املو�س�سي
1000

4
رو من املن�ساأة اأو التنقل  ال�سما لالأفراد املعزولني با

ار بني الغرف، والزيارا لهم من اأ فرد من ا
1000

5
رف اأ�سعار الغرف الفندقية

ر املو�س�سي املتفق عليها م�سبقا �س�سة للح  امل
500

دما املقدمة6 500عدم املحافظة على نظافة املن�ساأة وجودة ا

7

رفة واحدة  �س فـي  ال�سما بعزل اأك من �س
ل تربطهم عالقة، و قادمني من نف�س الرحلة

 اأو البلد امل�سافر منها
1000

8
اثة والإيواء  عدم الإف�سا لفريق الإ
عن النزلء امللزمني بالعزل املو�س�سي

1000

�سي�س 3% من الغرف فـي املن�ساأة للحال امل�سابة9 1000عدم ت

10

عدم اللتزام بالدليل ال�سرت�ساد
د  و�س كورونا امل�ست حول الإجراءا الوقائية من فـ

)كوفـيد19( فـي املن�ساآ الفندقية واملطاعم
 واملقاهي امل�سنفة والعاملني فـيها

1000
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( 2 ) º``bQ !``ë"e
 áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉµe ™e #eÉ©àdG §HGƒ°V

 #eÉ©àdG á«dBG åëÑH á«æ©ŸG É«"©dG áæé"dG äGQGô$d áØdÉîŸG
(19  ó«`aƒc) ÉfhQƒc ¢ShÒ`a QÉ°ûàfG øY áŒÉædG äGQƒ£àdG ™e

%á`````ØdÉîŸGáeGô¨dG QGó$e
ÊÉª©dG &ÉjôdÉH 

دام من�سة )�سهالة(1 2000عدم اللتزام با�ست
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