
اجلريدة الر�سمية العدد )1151(

وزارة ال�سياحــــــــة 

قـــرار وزاري

رقـــم 2016/39 

باإ�ســـدار الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سياحـــة

ا�ستنادا اإىل قانـــون ال�سيـاحـــة ال�ســـادر بالــمر�ســــــوم ال�سلطـــــــاين رقــــم 2002/33 ، 

واإىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2005/95 بتحديــــد اخت�سا�ســــات وزارة ال�سياحــــة واعتمــــاد 

هيكلها التنظيمي ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2003/91 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر

 املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ، املرفقة . 

املــادة الثانيــــة

 ، �سياحـــــي  ن�ســـــاط  اأي  مبزاولـــة  لهـــا  واملرخـــ�ص  وال�سياحيــــة  الفندقــــية  املن�ســـــــــاآت  علــــى 

توفـيق اأو�ساعها طبقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها . 

املــادة الثالـثــــة

تلغــــى الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سياحـــة ال�ســـادرة بالقـــرار الـــــوزاري رقــــــم 2003/91 

امل�سار اإليها ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ص مع اأحكامها . 

املــادة الرابعــة

ين�سـر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية ، ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�ســــدر فـي : 3 مـن رم�ســــــــان 1437هـ

املوافــــــــق : 9 مـن يونيــــــــــــو 2016م
اأحمد بن نا�سر بن حمد املحرزي

                                                                                    وزيــــــــــــــــر ال�سيــاحــــــــــــــة 
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الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سياحـــة

الف�ســـل الأول

تعريفـــات واأحكــــام عامـــة

املــادة ) 1 (

يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املحدد لها فـي قانون ال�سياحة 

امل�سار اإليه ، ويكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ، ما مل يقت�ص 

�سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - القانـــون : 

قانون ال�سياحة . 

2 - الـــوزارة : 

وزارة ال�سياحـــــــة . 

3 - الوزيــــر : 

وزيــــر ال�سياحــــــــة . 

4 - الوكيــــل : 

وكيـــــل وزارة ال�سياحــــــة . 

5 - الرتخيـــ�ص : 

املوافقة التي متنحها الوزارة للم�سروع ال�سياحي ، اأو ملزاولة اأي ن�ساط �سياحي . 

6 - املواقــع الأثريــة : 

القالع واحل�سون واأي موقع اأثري اآخر يخ�سع لإ�سراف الوزارة . 

7 - مواقــع التخييـــم : 

املواقع املخ�س�سة واملهياأة للتخييم املوؤقت ، واملرخ�سة من قبل الوزارة . 
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8 - القــرى ال�سياحيــة : 

موقع يحتوي على جمموعة من املرافق واخلدمات مبا فـي ذلك اأماكن خم�س�سة 

لإقامة النزلء ، تكون لها هوية معمارية متميزة ، وتخ�سع لإدارة واحدة . 

9 - فـرق الفــن الراقــي : 

اأي فرقة تقوم باأداء فن مو�سيقي اأو غنائي اأو اأداء فلكلوري كخدمة ترفـيهية غري 

اأ�سا�سية . 

10 - املطاعــم امل�سنفــة : 

مطاعم مرخ�سة من قبل اجلهة املعنية وم�سنفة وفق ا�سرتاطات نظام الت�سنيف 

بالوزارة . 

11 - من�ســاآت الرتفـيه والأنديــة :

اأن�سطة ترفـيهية للجمهور ، ول يخ�سع لأي جهة  اأو ناد خا�ص يقدم  اأي من�ساأة   

حكومية . 

املــادة ) 2 (

ل يجوز لأي �سخ�ص طبيعي اأو معنوي اإقامة م�سروع �سياحي اأو مزاولة اأي ن�ساط �سياحي 

دون احل�سول على ترخي�ص بذلك من الوزارة . 

املــادة ) 3 (

يلتــــزم املرخـــ�ص لــــه وال�سائـــح ومرتــــادو املناطـــق واملواقـــع ال�سياحيــة ، بالقوانـــني النافــــذة 

فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك قوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث ، ومبراعاة الآداب العامة 

واحرتام العادات والتقاليد العمانية ، ومبواعيد زيارات املناطق واملواقع ال�سياحية والأثرية 

املو�سحة باللوائح الإر�سادية فـيها . 

املــادة ) 4 (

يكون لكـل م�سـروع �سياحي ملف �سامـــــل يحـــوي جميــع امل�ستـــندات والبيانــــات واملخاطبــــات 

واملخططات والرتاخي�ص واملخالفات املتعلقة به ، ويقوم التق�سيم الإداري املخت�ص بالوزارة 

بتحديث هذا امللف ب�سفة دورية . 
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الف�ســل الثانـــي

اأحكــــام الرتخيـــ�ص

املــادة ) 5 (

ال�سياحيـــة  والأن�سطــــة  للم�سروعـــات  الرتاخيـــ�ص  جميـــع  على  الف�سل  هذا  اأحكام  ت�سري 

املن�ســــو�ص عليهــــا فـي هذه الالئحـــة ، وذلك مع مراعـــاة الأحكـــام اخلا�ســة بكــل م�ســـروع 

اأو ن�ساط . 

املــادة ) 6 (

على كل من يرغب فـي اإقامة م�ســـروع �سياحي اأو مزاولة ن�ســـاط �سياحـــي اأن يتقدم بطلب 

احل�ســول على ترخي�ص بذلك اإىل الوزارة على النمـــوذج املعـــد لذلك ، مرفقـــا بـــه كافــــة 

امل�ستندات املحددة فـي هذه الالئحة والنموذج . 

املــادة ) 7 (

تقيد طلبات الرتاخي�ص فـي ال�سجالت املعدة لذلك بالوزارة ، وتعترب املعلومات والبيانات 

املدونة فـي تلك ال�سجالت �سريـــة ، ول يجوز للغري الطالع عليها ، ويحظـــر على موظفـي 

الوزارة اإف�ساء اأي من تلك املعلومات والبيانات . 

املــادة ) 8 (

تتولـــــى الـــوزارة درا�ســـــة طـــلب الرتخيـــ�ص امل�ســـار اإليـــه ، والبت فـيه باملوافـقـــة اأو الرفـــ�ص 

خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه . 

وتقـــوم الـــوزارة باإخطار مقدم الطلـب بقـــرارها خــالل )10( ع�سرة اأيام عمــل مــن تاريـــخ 

�سدوره ، ويعترب م�سي ) 60 ( �ستني يوما على تاريخ تقدمي الطلب دون رد مبثابة رف�سه . 

املــادة ) 9 (

ي�سرتط ملنح الرتخي�ص الآتي :

جمل�ص    1 دول  مواطني  بني  من  اأو  اجلن�سية  عماين  الرتخي�ص  طالب  يكون  اأن 

التعاون لدول اخلليج العربية اإذا كانت املن�ساأة فردية ، اأو �سركة مملوكة لعمانيني 

اأو بامل�ساركة مع اأجانب ، مع مراعاة اأحكام قانون ا�ستثمار راأ�ص املال الأجنبي . 
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األ يكون طالب الرتخيــ�ص قد حكم عليه فـي جنايــة اأو بعقوبـــة مقيـــدة للحريـــة    2

فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ما مل يرد اإليه اعتباره . 

حتديد نوع امل�سروع اأو الن�ساط ال�سياحي املطلوب الرتخي�ص له .    3

�سداد الر�سوم املقررة مبوجب اأحكام هذه الالئحة .    4

تقدمي ال�سمان امل�سرفـي وفقا للملحق رقم ) 2 ( املرفق بهذه الالئحة .    5

املفعول طوال مدة مزاولة  ، و�ساري  املدة  امل�سرفـي غري حمدد  ال�سمان  اأن يكون  ويجب 

الن�ساط ال�سياحي ، وغري معلق على �سرط ، وللوزارة ت�سييله كليا اأو جزئيا ل�ستيفاء اأي 

اأو التزامات  اأو ر�سوم �سياحية  اأي غرامات  حقوق تكون م�ستحقة قانونا لها مبا فـي ذلك 

الرتخي�ص  �ساحب  على  ويجب   . الن�ساط  هذا  مزاولة  ب�سبب  له  املرخ�ص  على  مالية 

ا�ستكمال ال�سمان خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره بذلك . 

واأربعني  انق�ساء )45( خم�سة  بعد  اأ�سحابه  اإىل  اأو ما تبقى منه  امل�سرفـي  ال�سمان  ويرد 

الت�سفـية  اإجراءات  بدء  اأو  جتديد  دون  مدته  انتهاء  اأو  الرتخي�ص  اإلغاء  تاريخ  من  يوما 

ب�سبب الإفال�ص اأو الوفاة . 

املــادة ) 10 (

حتدد اأنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم اإ�سدارها وجتديدها ومدتها وفقا للملحق 

رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 11 (

تبداأ مدة الرتخي�ص من تاريخ �سدوره ، ويكون قابال للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة 

بعد �سداد الر�سم املقرر . 

املــادة ) 12 (

للوزارة اإ�سدار موافقة مبدئية لطالب الرتخي�ص ل�ستكمال ال�سروط اخلا�سة للم�سروع 

ال�سيــــاحي اأو ملــــزاولة الن�ســـاط ال�سياحي املطلـــوب ، واحل�سول علـــــى املوافقــــات املطلوبــــة 

من اجلهات املخت�سة . 

وفـي جميـــع الأحــوال ل جتيـــــــز املوافقـــة املبدئيـــــة لطالــــب الرتخيـــ�ص البــــدء فـي امل�ســـــروع 

اأو مزاولة اأي ن�ساط �سياحي . 
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املــادة ) 13 (

تكون املوافقة املبدئية �سارية املفعول ملدة )1( �سنة واحدة من تاريخ اإ�سدارها ، وغري قابلة 

للتمديـــد اأو التجديــــد ، وفـي حالــــة انتهــــاء فتـــرة �سالحيتها ورغبـــة طالـــب الرتخيـــ�ص 

فـي ا�ستكمال م�سروعه ، يتوجب عليه التقدم بطلب جديد ، و�سداد الر�سوم املقررة . 

املــادة ) 14(

يلتزم املرخ�ص له عند مزاولة الن�ساط ال�سياحي بالآتي :

و�سع الرتخي�ص فـي مكان ظاهر مبنطقة ال�ستقبال .    1

تزويد الوزارة باأي م�ستندات اأو بيانات اأو اإح�ساءات تطلبها .    2

التقيـد باأحكـام القانــون وهذه الالئحة وغريهــــا من القـــرارات ال�ســـادرة تنفـيــذا    3

لأحكامهما . 

املــادة ) 15 (

يجب على املرخ�ص له فـي حالة فقد اأو تلف الرتخي�ص اأن يتقدم بطلب اإ�سدار ترخي�ص 

بدل فاقد اأو تالف ، و�سداد الر�سم املقرر . 

املــادة ) 16 (

ي�سرتط لتجديد الرتخي�ص الآتي :

 تقدمي طلب التجديد على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ص ، وذلك قبل    1

)1( �سهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص . وفـي حالة التاأخري 

فـي طلب التجديد تفر�ص غرامة تاأخري تعادل )5% ( خم�سة فـي املائة من قيمة 

الر�سم عن كل يوم تاأخري اعتبارا من اليوم التايل لنتهاء مدة الرتخي�ص مع جرب 

ك�سر اليوم اإىل يوم كامل ، وك�سر الريال اإىل ريال كامل . 

اإرفاق اأ�سل الرتخي�ص ال�سابق .    2

اإرفاق ن�سخة من جواز �سفر املدير امل�سوؤول عن املن�ساأة ، على اأن يكون مرخ�سا له    3

بالإقامة فـي ال�سلطنة ، اإذا كان اأجنبيا ، مع ن�سخة من بطاقة العمل ال�سادرة له . 

تقدمي بيان بعدد العمانيني والأجانب العاملني باملن�ساأة م�سدقا عليه من جهة    4

الخت�سا�ص . 
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 تقدمي ما يفـيد ملكية املرخ�ص له ، اأو ا�ستئجاره ملقر املن�ساأة .    5

 �سداد ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سياحية املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .    6

تقدمي ما يفـيد �سداد ر�سوم ا�ستئجار الأر�ص اإن كان امل�سروع مقاما على اأر�ص تعود    7

ملكيتها للوزارة . 

تقديـم مــا يفـيد �ســداد قيمـــة كافـــة املخالفـــات املوقعـــة علـــى املرخـــ�ص لــه طبقـــا    8

لأحكام هذه الالئحة . 

تقدمي ما يفـيد التزام املرخ�ص له با�سرتاطات الت�سنيف واجلودة .    9

املــادة ) 17 (

يحظــر علـى املرخـــ�ص لــه اإجـــراء اأي تعديـــــــل فـي بيانــات الرتخيـــــ�ص اإل بعــــد احل�ســـــول 

على موافقة الوزارة ، و�سداد الر�سم املقرر . 

املــادة ) 18 (

يحظــــر علـــى املرخـــ�ص لــــه التــــ�سرف فـي الرتخيـــــــ�ص بـــاأي نــــــوع من اأنـــــــواع الت�سرفـــــــات 

اإل بعد احل�سول على موافقة الوزارة و�سداد الر�سم املقرر . 

ويجب توافر �سروط منح الرتخي�ص بالن�سبة للمت�سرف اإليه . ويظل املرخ�ص له م�سوؤول 

عن الرتخي�ص اإىل اأن تتم موافقة الوزارة على الت�سرف . 

املــادة ) 19 (

اإذا توفـي املرخ�ص له وجب على من اآلت اإليهم ملكية امل�سروع ال�سياحي اإبالغ الوزارة خالل 

، ويكون هذا  ، وبا�سم من ينوب عنهم قانونا  باأ�سمائهم  الوفاة  اأ�سهر من تاريخ  )6( �ستة 

امل�سروع  ترخي�ص  لنقل  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  وعليهم   ، امل�سروع  عن  م�سوؤول  النائب 

اإليهم خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ الوفاة ، واإل مت اإلغاء الرتخي�ص . ول يتم حت�سيل 

ر�سوم عن نقل الرتخي�ص فـي هذه احلالة . 

املــادة ) 20 (

يجــــوز للـــوزارة وقــــف الرتخي�ص اإذا مل يقم املرخــ�ص لـــه بتنفـيذ اللتزامـــات املفرو�ســـــة 

عليه وال�سرتاطات العامة واخلا�سة الواجب توافرها فـي امل�سروع ال�سياحي . 
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املــادة ) 21 (

يجوز للوزارة اإلغاء الرتخي�ص فـي الأحوال الآتية :

مرور )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص دون جتديده .    1

اإذا مل يقم املرخ�ص له بتوريد الر�سوم ال�سياحية ملدة )6( �ستة اأ�سهر متتالية .    2

عليه مبوجب    3 املقررة  والغرامات  املخالفات  ر�سوم  ب�سداد  له  املرخ�ص  يقم  اإذا مل 

اأحكام هذه الالئحة ، ملدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر . 

اإذا تنازل املرخ�ص له عن الرتخي�ص اأو قام بتغيري �سكل املن�ساأة دون موافقة الوزارة .    4

اإذا با�سر املرخ�ص له اأن�سطة غري تلك املحددة ، والواردة فـي الرتخي�ص ال�سادر    5

له . 

اإذا قام املرخ�ص له بفتح فروع فـي اأي جهة بال�سلطنة دون احل�سول على موافقة    6

الوزارة . 

اإذا �سغرت وظيفة املدير امل�سوؤول عن املن�ساأة لأي �سبب اأكرث من )60( �ستني يوما .    7

اإذا توقف العمل اأو مزاولة الن�ساط ملدة )6( �ستة اأ�سهر مت�سلة ، ما مل يكن التوقف    8

لأ�سباب خارجة عن اإرادة املرخ�ص له . 

اإذا اأزيلت املن�ساأة .    9

اإذا اأ�سبحت املن�ساأة غري قابلة للت�سغيل اأو ال�ستغالل .    10

اإفال�ص املرخ�ص له .    11

خمالفــة املرخــ�ص لـــه اأي اأحكـــام اأخـرى فـي القانــــون ، وهـــذه الالئحـــة والقــــرارات    12

ال�سادرة تنفـيذا لأحكامهما . 

بناء على طلب املرخ�ص له .    13

املــادة ) 22 (

يتعني علـى الوزارة قبــل وقف الرتخي�ص اأو اإلغائه فـي احلــــالت امل�سار اإليهــــا فـي املـــادتني 

 ، اإليه  املن�سوبــــة  باملخالفة  له  للمرخ�ص  اإخطارا  توجه  اأن   ، الالئحة  ، 21( من هذه   20(

باإيقاف  وي�سدر   ، املخالفة  اأ�سباب  لإزالة  عمل  يوم  ثالثني   )30( تتجاوز  ل  مدة  ومنحه 

واإلغاء الرتخي�ص قرار من الوكيل ، ول يجوز اإعادة الر�سوم التي مت �سدادها فـي حالة اإلغاء 

الرتخي�ص . 
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املــادة ) 23 (

يتعني على الدائرة املخت�سة بالوزارة اإخطار ذوي ال�ساأن بالقرارات ال�سادرة ب�ساأن طلباتهم 

املقدمة وفقا لأحكام هذه الالئحة ، وذلك على العنوان املدون بالطلب ، وفـي حالة رف�ص 

الطلب يتعني اأن يكون القرار م�سببا . 

املــادة ) 24 (

يجوز لذوي ال�ساأن التظلم من اأي قرار ي�سدر ا�ستنادا اإىل هذه الالئحة ، مبوجب طلب 

يقدم اإىل الوزير ، مو�سحا به اأ�سباب التظلم ، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له ، وذلك خالل 

)60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار ، ويتم البت فـي التظلم خالل ) 30 ( ثالثني 

يوما من تاريخ تقدميه . 

ويعترب م�سي املدة املذكورة دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ص ، ويكون القرار ال�سادر 

فـي هذا ال�ساأن نهائيا . 

الف�ســـل الثالـــث

ا�ستغـالل املناطــق واملواقــع والأرا�ســي ال�سياحيــة واملواقــع الأثريــة

املــادة ) 25 (

يتم ا�ستغالل املناطق واملواقع ال�سياحية ، والأرا�سي ال�سياحيــة احلكوميـــة واملواقــع الأثريـــة 

مبوجب عقود النتفاع اأو الإيجار اأو الإدارة اأو الت�سغيل وفقا للنماذج املوحدة التي تعدها 

الــــوزارة ، على اأن حتـــدد تلك العقــــود علــى وجـــه اخل�ســــو�ص التزامــــات وحقــــوق الــــوزارة 

واملرخ�ص له . 

اأول : الأرا�سي ال�سياحية احلكومية 

املــادة ) 26 (

يجـــوز برتخيــ�ص من الــوزارة ا�ستغـــالل الأرا�ســـي ال�سياحيـــة احلكومية لإقامــــة م�ساريــــع 

�سياحية اأو مرافق خدمية اأو ترفـيهية ، وفقا ملا حتدده الوزارة . 

املــادة ) 27 (

اأرا�ص �سياحية حكومية لإقامة مواقع التخييم ، ولها اأن حتدد احلد   للوزارة تخ�سي�ص 

الأدنى من اخلدمات الواجب توفـريها من قبل املرخ�ص له . 
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املــادة ) 28 (

يلتــــزم طالــــب الرتخي�ص با�ستـــغالل الأر�ص ال�سياحية احلكوميــــة تقديــــم درا�ســــة اأوليـــة 

عن امل�سروع ، ت�سمل فكــرة امل�ســروع ، ومكوناته ، واملخططات املبدئية ، وتكلفته التقديرية ، 

واجلدول الزمني لتنفـيذه ، واآلية متويله . 

ثانيا : املواقــــع الأثريــــة 

املــادة ) 29 (

يجوز الرتخي�ص با�ستغالل بع�ص املواقع الأثرية التي تخ�سع لإ�سراف واإدارة الوزارة ، واملهياأة 

ل�ست�سافـــة واإقامـــة بع�ص الفعاليـــات ، على اأن يتم تقديــم طلـب ترخيــ�ص اإقامــة الفعاليــة 

قبل )1( �سهر واحد على الأقل من تاريخ تنظيمها . 

املــادة ) 30 (

يلتزم املرخ�ص له با�ستغالل املواقع الأثرية بالآتي :

عدم امل�سا�ص باملواقع الأثرية باأي �سكل من الأ�سكال .    1

عدم الإخالل بالآداب العامة والعادات والتقاليد العمانية .    2

ا�ستغالل املوقع حمل الرتخي�ص للفعالية التي مت الرتخي�ص لها فقط .    3

اإخطار الوزارة كتابيا فـي حالة الرغبة فـي تغيري نوع الفعالية .    4

توفـري كافة متطلبات الأمن وال�سالمة فـي موقع الفعالية .    5

عدم جتاوز احلد الأق�سى لعدد احل�سور امل�سموح به لكل موقع .    6

توفـري الكادر التنظيمي للفعالية .    7

املحافظة على نظافة املوقع ومرافقه .    8

اإ�سالح الأ�سرار الناجتة عن �سوء ا�ستعمال املوقع ، وحتمل كافة التكاليف املالية    9

التي قد تنتج عن ذلك . 

املــادة ) 31 (

ل يجوز التنازل عن ترخي�ص اإقامة الفعالية اأو تاأجريه من الباطن . 
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املــادة ) 32 (

يجوز للوزارة تاأجري بع�ص مرافق املواقع الأثرية لإقامة اخلدمات املكملة مثل حمالت 

بيع التحف والهدايا اأو املقاهي اأو املتاحف اأو حمالت الت�سوير بالأزياء التقليدية العمانية 

وفق بنود العقد املعد من الوزارة . 

ثالثا : املمــرات واملما�ســي اجلبليــة

املــادة ) 33 (

للــوزارة حتديـــد ممــرات وممــــا�ص  جبليــــة فـي خمتلف حمافظـــات ال�سلطنــة ، والرتخيـــ�ص 

باإدارتهـا اإىل طــرف اآخــر ، ولهــا اأن حتـــدد احلد الأدنى مـــــن اخلدمـــــات الواجـــب توفـريهــــا 

من قبل املرخ�ص له . 

الف�ســـل الرابـــع

تنظيــم املن�ســاآت الفندقيــة وال�سياحيــة

اأول : الرتخي�ص باإقامة املن�ساآت الفندقية اأو ال�سياحية واإدارتها

املــادة ) 34 (

ي�سرتط ملنح طالب الرتخي�ص موافقة مبدئية لإقامة من�ساأة فندقية ، الآتي :

اأن تكـــون الأر�ص مـحل طلب الرتخي�ص ذات ا�ستعمــــال �سكنـــي جتـــاري اأو جتــــاري    1

اأو �سياحي لإقامة الفنادق وال�سقق الفندقية واملخيمات ، وا�ستعمال زراعي لإقامة 

النزل اخل�سراء ، وا�ستعمال �سكني لإقامة النزل الرتاثية ، ونزل ال�سيافة وذلك 

فـي املواقع وال�سوابط التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير . 

وي�ستثنى من ذلك املن�ساآت الفندقية املرخ�سة قبل العمل باأحكام هذه الالئحة . 

اأن يكون الر�سم امل�ساحي لالأر�ص معتمدا من جهة الخت�سا�ص .    2

اأن يتم �سداد الر�سم املقرر ، ول يجوز ا�سرتداد الر�سم .    3

املــادة ) 35 (

يجب اأن تتوافر فـي املن�ساآت الفندقية ال�سرتاطات العامة ومعايري نظام الت�سنيف و�سبط 

اجلودة ، ويلتزم �ساحب امل�سروع بتقدمي املخططات ال�ساملة للمن�ساأة ، مو�سحا بها جميع 

املرافق وفق نظام الت�سنيف املعتمد . 
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املــادة ) 36 (

على املن�ساأة الفندقية اللتزام باملخطط املعتمد من الوزارة ، واإخطار الوزارة قبل اإجراء 

اأي تعديل على املن�ساأة اأو اأي تغيري يطراأ فـي هذا ال�ساأن ، ول يجوز اإجراء اأي تعديل اإل بعد 

احل�سول على موافقة من الوزارة . 

املــادة ) 37 (

يجب اأن يكون لكل من�ساأة فندقية اأو �سياحية مدير م�سوؤول عن اإدارتها ، يكون لديه موؤهل 

وخربة فـي اإدارة املن�ساآت الفندقية اأو ال�سياحية وفقا للملحق رقم )3( املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 38 (

يجب اأن يرفق بطلب احل�سول على ترخي�ص اإدارة اأو ت�سغيل املن�ساآت الفندقية اأو ال�سياحية ، 

امل�ستندات الآتية :

 ال�سيــــرة الذاتيــــــة واملوؤهـــل و�سهـــادات اخلبـــرة للمديـــر امل�ســــوؤول عـــــن اإدارتهــــــــا ،    1

على اأن تكون م�سدقة من �سفارة الدولة التي ينتمي اإليها اإذا كان اأجنبيا . 

�سورتان �سخ�سيتان للمدير امل�سوؤول .    2

ن�سخة من التفاق املربم بني �ساحب املن�ساأة ، وال�سركة التي �ستدير املن�ساأة .    3

املــادة ) 39 (

يتــم اإ�ســدار الرتخيــ�ص بعــد جاهزيــة املن�ســاأة الفندقيــــة للت�سغيـــل ، وا�ستيفاء ا�سرتاطات 

الت�سنيف ، و�سداد الر�سوم املقررة . 

وي�سمــــل الرتخيـــ�ص بيانات املن�ساأة الفندقية مع ا�ســـم املـــالك اأو امل�ستاأجـــر ، وا�ســـم �سركـــــة 

الإدارة ، واملوقع ، والعنوان ، وتاريخ الإ�سدار والنتهاء . 

ويكون الرتخي�ص ال�سياحي �سامال جلميع مرافق ومكونات املن�ساأة املعتمدة من الوزارة . 

ثانيا : ت�سنيف املن�ساآت الفندقية وال�سياحية 

املــادة ) 40 (

يعتد - عند ت�سنيف املن�ساآت الفندقية - مبوقعها ومب�ستواها وحجم طاقتها من حيث عدد 

الغرف وال�سكل اخلارجى واملدخل والبهو وال�ستقبال والأماكن املخ�س�سة ملواقف ال�سيارات ، 

وم�ساحات الغرف واملرافق امللحقة بها وتاأثيثها ونوع وجودة اخلدمات املقدمة ، وذلك طبقا 

ملعايري وا�سرتاطات الت�سنيف الفندقي املعد لذلك . 
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املــادة ) 41 (

ت�سع الــوزارة �سوابـط ومعايري ت�سنيف املن�ساآت الفندقيــة مت�سمنـة ال�سرتاطــات العامـة 

واخلا�سة الالزم توافرها فـي املن�ساآت ، وتقوم بو�سعها على موقعها الإلكرتوين . 

املــادة ) 42 (

للــــوزارة ت�سجيـــع املن�ســـاآت الفندقيــــة علـــى تطبيـــق التقنيــــات اخل�ســــراء وحلـــول الطاقـــــة 

املتجــددة ، وحلــول تر�سيد ا�ستهـالك الكهربـــاء و امليـــــاه ، وذلك مـــن خـــالل برامـــج مكافــــاآت 

النقاط الإ�سافـية فـي نظام الت�سنيف . 

املــادة ) 43 (

الدرجــــة  اأ�سبـــح ل يتنا�ســـب مــع  املن�ساأة هبوط م�ستواها بحيــث  التفتيــ�ص على  اأثبــت  اإذا 

املقيمة عليها اأو مع الأ�سعار املعتمدة لها ، تقوم الوزارة باإعادة النظر فـي الدرجة والأ�سعار 

وتخفـي�سها مبا يتنا�سب ، واحلالة التى اآلت اإليها املن�ساأة ، وذلك بعد اإنذارها ومنحها مهلة 

ل تتجاوز)60( �ستني يوما ملعاجلة اأ�سباب الهبوط ، والو�سول للم�ستوى امل�سنفة عليه . 

املــادة ) 44 (

على املن�ســاأة الفندقيــة و�ســع لوحـــة الت�سنيف املو�سحــــة لفئـــة وم�ستـــوى ونـــوع الت�سنيـــف 

كافة  العالمة على  ، وعليها و�سع هذه  الوزارة  الذي حتدده  وبال�سكل   ، فـي مكان ظاهر 

املطبوعات والن�سرات اخلا�سة باملن�ساأة .   

املــادة ) 45 (

يجـوز للمن�سـاأة الفندقيـة التقـدم اإىل الــوزارة بطلــب اإعـادة النظر فـي م�ستـــوى الت�سنيف ، 

باتباع الإجراءات الآتية :

تقدمي طلب اإىل الوزارة مو�سحا به الأ�سباب التى تربر تعديل م�ستوى ت�سنيف    1

املن�ساأة ، م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة لذلك ، مع �سداد الر�سم املقرر . 

 تقيد الوزارة الطلب فـي �سجل خا�ص يعد لذلك ، يو�سح فـيه ا�سم املن�ساأة ، وتاريخ    2

ورود الطلب . 

 تقوم الوزارة ببحث الطلب ، والبت فـيه خالل )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ    3

تقدميه . 
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 يتــــم اإخطـــار الطالـــب بنتيجـــة بحــث الطلــب خــالل )15( خم�سة ع�ســر يــوم عمــل    4

من تاريخ البت فـيه . 

وفـي حالة املوافقة ي�سري م�ستوى الت�سنيف اجلديد من تاريخ ت�سلم لوحة الت�سنيف . 

املــادة ) 46 (

يكون ت�سنيف املن�ساآت الفندقية طبقا للفئات الآتية :

اأ - الفنادق . 

ب - ال�سقق الفندقية . 

ج - املنتجعات

د - املخيمات . 

هـ - النزل . 

و - ال�سرتاحات . 

ز - القرى ال�سياحية . 

ح - الأماكن الأخرى املعدة لإقامة ال�سياح ، والتي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير . 

املــادة ) 47 (

يجوز للمن�ساآت الفندقية التقدم للح�سول على لوحـــة نوع الت�ســـنيف وفقا للملحـــق رقـــم 

) 6 ( املرفق بهذه الالئحة ، وذلك بعد تقدمي املخططات املطابقة لنظام الت�سنيف املحدد 

للنوع ، و�سداد الر�سم املقرر . 

املــادة ) 48 (

املرفـــق   )  5  ( رقــــم  الفندقيـــة وفقا للملحق  املن�ســـاآت  فئــــات وم�ستويــــات ت�سنيـــف  حتــــدد 

بهذه الالئحة . 

املــادة ) 49 (

يجوز للمطعم املرخ�ص من البلدية املخت�سة اأن يتقدم للح�سول على ت�سنيف من الوزارة 

وفق ال�سرتاطات الآتية :

اأن يكون املطعم قائما منذ فرتة ل تقل عن عام .    1

اأن يجــتاز متطلبــات ومعاييـر نظـــام ت�سنيـــف املطاعــم املعتمـــد بالن�سبـــة للمرافــق    2

واخلدمــة واجلــودة . 

-14-
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املــادة ) 50 (

يعترب املطعم م�سنفا اإذا ح�سل على لوحة م�ستوى الت�سنيف من الوزارة ، ويكون الت�سنيف 

�ساري املفعول ملدة )1( �سنة واحدة . 

املــادة ) 51 (

يجوز للمطاعم امل�سنفة التقدم بطلب ميزة ا�ستقدام فرقة واحدة فقط للفن الراقي وفقا 

لأحكام هذه الالئحة . 

ثالثا : التزامات وحقوق املن�ساآت الفندقية وال�سياحية

املــادة ) 52 (

يجب اأن حتمل لفتة املن�ساأة الفندقية ا�سم املن�ساأة الأ�سلي ، ويجوز اإ�سافة ا�سم اإدارة الفندق 

فـي الالفتة . 

املــادة ) 53 (

على املن�ساآت الفندقية اللتزام مبا ياأتي :

اإىل الغرف ما مل يكن ب�سحبة    1 عدم ال�سماح للنزلء با�سطحاب فتيات قا�سرات 

قريب حتى الدرجة الثانية . 

تدوين بيانات كاملة عن زوار النزلء فـي �سجل خا�ص لذلك .    2

تقدمي بيان يومي اإىل �سرطة عمان ال�سلطانية بجميع النزلء وجن�سياتهم وتاريخ    3

و�سولهم ومدة اإقامتهم وتاريخ املغادرة . 

اإن�ساء �سجالت لقيد احلجوزات ، وكذلك ال�سجالت املالية واملحا�سبية الالزمة .    4

تقدمي املعلومات والإح�ساءات التي تطلبها الوزارة وفق الفرتة املحددة .    5

عـدم المتنــاع عن �سغــل الغــرف اخلاليـــة ملــن يطلـــب حجزهـــا اإل اإذا امتنـــع طالـــب    6

احلجز عن تقدمي ال�سمانات املطلوبة . 

حظر تعليق املبيت اأو تناول الوجبات على اأي �سرط من ال�سروط .    7
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اإعطـاء النزيــل فاتـــورة بقيمة الإقامـــة واخلدمـــات مو�سحــــا بهــا قيمــة الر�ســـوم    8

ال�سياحية ، وال�سرائب الأخرى . 

اإخطـار �سرطــة عمــان ال�سلطانيــة عن الأ�سياء اخلا�سة بالنزلء ، التـي يتــم العثــور    9

عليها بعد مغادرتهم نهائيا ، والحتفاظ بهذه الأ�سياء باملن�ساأة واإخطار النزيل باأي 

و�سيلة ممكنة . 

املــادة ) 54 (

يجب على املن�ساأة الفندقية ، الإعالن عن الأ�سعار فـي مكان ظاهر بقوائم وا�سحة باللغتني 

العربية والإجنليزية معتمدة من الوزارة . ويتم و�سع هذه القوائم فـي الغرف وال�ستقبال . 

املــادة ) 55 (

اأي �سو�ساء من �ساأنها  اأو ال�سيوف عدم اإحداث  اأن تطلب من النزلء  للمن�ساأة الفندقية 

اإزعاج النزلء . 

املــادة ) 56 (

ل يجوز التنازل عن حجز الغرف اأو غريها لأي �سخ�ص اآخر اإل بعد احل�سول على موافقة 

كتابية من املن�ساأة الفندقية يتم اإثباتها ب�سجالتها . 

املــادة ) 57 (

يجب على نزلء املن�ساآت الفندقيـة اإخالء الأماكن التى ي�سغلونها فـي نهايــة املــدة املتفــق 

عليهـا . واإذا كانت الإقامة غري حمددة املـــدة وجب اإخطار املن�ساأة بالإخالء خالل املواعيد 

التي حتددها اإدارة املن�ساأة ، وتعلنها للنزيل ، واإل التزم باأداء اأجر اليوم التايل . 

املــادة ) 58 (

مبوافقة  اإل  فـيها  ينزل  التي  الفندقية  باملن�ساأة  حيوانات  اأي  ا�سطحاب  للنزيل  يجوز  ل 

اأي مكان  فـي  التواجد  دون  الغرف  يقت�سر وجودها على  وفـي هذه احلالة   ، املن�ساأة  اإدارة 

اآخر ، وخا�سة البهو ، و�سالت الطعام ، ويكون النزيل م�سوؤول عن اأي �سرر ت�سببه تلك 

احليوانات للمن�ساأة اأو للغري . 
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املــادة ) 59 (

يجوز لطالب احلجز اإلغاء احلجز اأو تعديله بعد اإخطار اإدارة املن�ساأة الفندقية خالل الوقت 

الذي حتدده املن�ساأة لذلك . 

املــادة ) 60 (

اإذا مت اإلغاء احلجز اأو تعديله بعد امليعاد الذي حتدده املن�ساأة يجوز لها املطالبة ب�سداد قيمة 

اإيجار الغرف ، والأماكن الأخرى التي مت حجزها عن املدة التي تعطل فـيها ا�ستغالل هذه 

الأماكن ، وكذلك مقابل اخلدمات والتجهيزات التي حتملتها املن�ساأة ب�سبب احلجز . 

رابعا : اإدارة املن�سـاآت الفندقيـة بنـظام اقت�سـام الوقـت 

املــادة ) 61 (

ل يجوز بدون ترخي�ص من الوزارة اإدارة املن�ساآت الفندقية بنظام اقت�سام الوقت . 

ويقت�ســر ا�ستغــالل اإدارة املن�ســـاآت الفندقيـــة بنظام اقت�سام الوقت على املن�ســاآت الفندقيــة 

الواقعة فـي ال�سلطنة من فئة خم�سة جنوم . 

املــادة ) 62 (

يجــب اأن يرفــق بطلــب احل�ســول علــى ترخيــ�ص النتفــاع بنظــام اقت�ســام الوقـــت باملن�ســاآت 

الفندقية ، امل�ستندات الآتية :

بيان بال�سعر الإجمايل املقرتح لالنتفاع بالوحدة ال�سكنية ، ومبلغ الدفعة املقدمة    1

عند التعاقد . 

بيان بعدد الفرتات الزمنية املزمع تق�سيم ال�سنة اإليها ، ب�سرط األ تقل كل فرتة    2

عن اأ�سبوع . 

ما يفـيد موافقة �ساحب املن�ساأة على تغيري طريقة ال�ستغالل فـي املن�ساآت املوؤجرة .    3

خرائط معمارية للمبنى القائم وفق موا�سفات نظام الت�سنيف املعتمد فـي الوزارة .    4

تقرير فني يو�سح حالة املبنى و�سالحيته من جهة خمت�سة .    5
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املــادة ) 63 (

تربم املن�ساأة الفندقية عقودا مع راغبي النتفاع بنظام اقت�سام الوقت ، يكون حملها الآتي :

ملكية ح�سة �سائعة مع اقت�سام الوقت :  - 1

وفـيها ميلك اأكرث من �سخ�ص ملكية م�سرتكة لوحدة فندقية باملن�ساأة الفندقية ، 

اأو اأكرث �سنويا(  ويتناوبون النتفاع بها املدة الزمنية املتفق عليها بينهم )اأ�سبوع 

هم وورثتهم من بعدهم . 

حق انتفاع باقت�سام الوقت :  - 2

وفـيه يكــون لل�سخـ�ص ولورثتــه من بـــعده النتفــــاع بوحدة فندقيـــة مملوكة لغريه 

مقابل مبلـــغ نقــدي ، وذلك ملدة زمنيــــة حمــــددة ) اأ�سبوع اأو اأكرث �سنويا ( بالتناوب 

مـــع غريه مــن �سائـــر املنتفعـــني املتعاقدين مع مالك الوحــــدة ، ويجـــوز للمنتفـــع 

اأن يتنازل عن حقه فـــي النتفاع بالوحدة اإىل غيـره فـي حدود املدة املتعاقد عليها . 

حق ا�ستخدام باقت�سام الوقت :  - 3

وفـيه يكون لل�سخ�ص ولورثته من بعده ا�ستعمال وحـــدة فندقيــة مملوكــــة لغيـــره 

مقابــــل مبلـــغ نقـــدي ، وذلك ملـــــدة زمنية حمــــددة ) اأ�سبوع اأو اأكرث �سنويا ( بالتناوب 

مع غيــــره من املتعاقديـــن مع مـــالك الوحدة ، دون اأن يكون لـــه التنـــازل عــن حقـــه 

فـي ال�ستعمال اإىل الغري . 

املــادة ) 64 (

يتم تق�سيم ال�سنة اإىل فرتات زمنية تقا�ص بالأ�سبوع ، ويكون لكل منتفع مدة ، حدها الأدنى 

اأ�سبوع ، ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك . 

املــادة ) 65 (

بنود  وفق  العربية  باللغة  الوقت  اقت�سام  بنظام  الفندقية  الوحدات  ا�ستغالل  حترر عقود 

ومــــواد العقد املوحـــــــد املعتمد من الوزارة . وحتــــدد هـــــذه العقود التزامات وحقــــوق مـــــالك 

اأو م�ستغـــل الوحــدات الفندقيــــة واملنتفع بهــــا . و يكون لكل متعاقـــد ن�سخــــة ، وتودع ن�سخـــة 

التي  الفندقية  املن�ساآت  على  الواردة  العقود  ت�سجيل جميع  ويتم   ، الوزارة  فـي  العقد  من 

ت�ستغل اأو تدار بنظام اقت�سام الوقت باأمانة ال�سجل العقاري بوزارة الإ�سكان . 
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املــادة ) 66 (

ل تنتهي عقود ملكية احل�سة ال�سائعة ، وحق النتفاع بوحدة فندقية بنظام اقت�سام الوقت 

بوفاة املنتفع ، وتنتقل اإىل ورثته ال�سرعيني ، مع عدم جواز تق�سيم الوحدة ، فاإذا طالب 

الورثة بقيمة تلك الوحدة فـيتوىل امل�ستغل بيعها حل�سابهم . 

الف�ســــل اخلامـــــ�ص

فـــرق الفـــن الراقـــي

املــادة ) 67 (

ي�سرتط للرتخي�ص با�ستقدام فرق الفن الراقي اأن يكون امل�ستقدم فندقا م�سنفا من فئة 

اأربعة اأو خم�سة جنوم ، اأو فندقا ذا ت�سنيف اأقل ، �سريطة اأن يكون مدارا من قبل �سركة 

عاملية لإدارة الفنادق ، اأو مطعم حا�سل على لوحة عالمة الت�سنيف املعتمد من الوزارة ، 

�سريطة ارتباط اأداء الفرقة مع نوع املطعم واملاأكولت التي يقدمها . 

املــادة ) 68 (

يحدد عدد اأع�ساء فرقة الفن الراقي امل�ستقدمة وفق نوع الفرقة وم�ساحة منفذ العر�ص . 

املــادة ) 69 (

تقت�سر منافذ العر�ص فـي الفنادق على مطاعم الفندق والبهو . 

املــادة ) 70 (

اإىل الوزارة على النموذج  ا�ستقدام فرق الفن الراقي  يقدم طلب احل�سول على ترخي�ص 

املعد لهذا الغر�ص ، وذلك قبل )30( ثالثني يوما على الأقل من التاريخ املتوقع لو�سول 

اأع�ساء الفرقة اإىل ال�سلطنة . 

املــادة ) 71 (

يجب على طالب الرتخي�ص با�ستقدام فرق الفن الراقي اأن يرفق بطلبه امل�ستندات الآتية :

ن�سخة من جواز �سفر كل ع�سو من اأع�ساء الفرقة .    1

�سورتني �سخ�سيتني لكل ع�سو .    2

 ال�سرية الذاتية وال�سهادات الدالة على تخ�س�ص كل ع�سو ، م�سدقة من اجلهات    3

املعنية . 
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املــادة ) 72 (

تتوىل الوزارة البت فـي الطلب خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا 

ال�سروط والبيانات واملرفقات وامل�ستندات . 

املــادة ) 73 (

ل يجوز التنازل عن الرتخي�ص اأو الت�سرف فـيه للغري باأي نوع من اأنواع الت�سرفات . 

املــادة ) 74 (

تكون مدة الرتخي�ص )3( ثالثة اأ�سهر ، ب�سرط األ تزيد على املدة املقررة لتاأ�سرية الفرقة . 

ويجوز جتديد الرتخي�ص ملدة اأو مدد اأخرى ، على اأن يتم تقدمي طلب التجديد قبل انتهاء 

مدتــه باأ�سبوعــني على الأقـــل ، مع مراعاة مدد التاأ�سريات املمنوحـــة للفرقة مــــن اجلهـــات 

املخت�سة . 

املــادة ) 75 (

يجوز لطالب ال�ستقدام تقدمي طلب ا�ستبدال الفرقة باأخرى ، ويعامل كطلب جديد . 

املــادة ) 76 (

يحظر على فرق الفن الراقي اأداء عرو�سها خالل املنا�سبات الدينية الآتية :

عند الإعالن عن روؤية هالل �سهر رم�سان املبارك ، وحتى نهاية ال�سهر .    1

الثامنة    2 ال�ساعة  ، وحتى  ال�سريف  النبوي  املولد  ال�ساد�سة م�ساء ليلة  ال�ساعة  من 

من م�ساء يوم املولد . 

من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ليلة الإ�سراء واملعراج ، وحتى ال�ساعة الثامنة من م�ساء    3

يوم الإ�سراء واملعراج . 

من ال�ساعة ال�ساد�ســة م�ساء ليلة يوم عرفـــة ، وحتـــى ال�ساعــــة الثامنـــة من م�ســـاء    4

يوم عرفة . 

مــن ال�ساعـــة ال�ساد�ســـة م�ساء ليلة راأ�ص ال�سنــة الهجريــة ، وحتـى ال�ساعــة الثامنــة    5

م�ساء يوم راأ�ص ال�سنة الهجرية . 
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املــادة ) 77 (

يجب على املرخ�ص له با�ستقدام فرقة الفن الراقي اللتزام مبواعيد العر�ص وفقا للملحق 

رقم ) 4 ( املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 78 (

يحظر على م�ستقدم فرقة الفن الراقي واأع�ساء الفرقة اإتيان اأي من الأمور الآتية :

 خمالفة الآداب وال�سلوك العام ، وما يتنافى مع التقاليد العمانية .    1

الأداء بالزي العماين من قبل غري العمانيني .    2

اأي اأداء يت�سمن طابعا دينيا اأو �سيا�سيا اأو ذا مدلولت بذيئة .    3

اإقالق راحة النزلء بالفندق اأو زبائن املطعم .    4

املــادة ) 79 (

يلتزم م�ستقدم فرقة الفن الراقي برتحيل الفرقة فور انتهاء الرتخي�ص . 

املــادة ) 80 (

يكون م�ستقدم فرقة الفن الراقي م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن كل ما يقدم فـي عرو�ص 

الفرقــة . 

املــادة ) 81 (

الفندقية وال�سياحية ال�ستعانة بالفرق  ، يجوز للمن�ساآت  اأحكام هذا الف�سل  ا�ستثناء من 

الفنية العمانية والعازفـني العمانيني املرخ�ص لهم من اجلهة املخت�سة . 

الف�ســـل ال�ســــاد�ص

مكاتــب ال�سفــر وال�سياحـــة

املــادة ) 82 (

تعتبــــر مكاتـــــب ال�سفـــــر وال�سياحة من�ســـاآت �سياحيــــة ، وتقوم بالأعمـــال اخلا�ســـة بال�سفـــر 

وال�سياحة وممار�سة اخلدمات املن�سو�ص عليها فـي املــادة )18( من القانون . 

ويحظر على ال�سركات واملكاتب ال�سياحية ا�ستخدام اأي مر�سد �سياحي ل يحمل ترخي�ص 

مزاولة املهنة بالفئة املحددة وال�سادرة من الوزارة . 
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املــادة ) 83 (

ت�سري الأحكام املتعلقة مبكاتب ال�سفر وال�سياحة على �سركات الطريان والنقل ال�سياحي 

واملالحة البحرية ال�سياحية التي ترغب فـي مزاولة واأداء الأعمال واخلدمات املن�سو�ص 

، وي�ستثنى من ذلك مقدمو  القانون  املــادة )18( من  5( من   ،  4  ، الفقرات )2  عليها فـي 

اخلدمات الالزمة لأداء فري�سة احلج والعمرة . 

املــادة ) 84 (

يجب اأن يكون لكل مكتب �سفر و�سياحة مدير م�سوؤول عن اإدارته ، وحتدد اخلربة واملوؤهالت 

وفقا للملحق رقم ) 3 ( املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 85 (

يجـب علـــى اأي مكتب �سفــر و�سياحـــة ينظم رحالت �سياحية داخلية اأن يوؤمن علـــى ال�سيـــاح 

بوثيقة تاأمني �سارية املفعول طيلة مدة الرحلة �سد جميع الأخطار والأ�سرار التــي قــد 

تنجم من الرحلة . 

املــادة ) 86 (

ل يحــق ملكاتــب ال�سفــر وال�سياحـــة ا�ستخـــدام اأي و�سيلــــة نقـــل غيــر مرخـــ�ص لهـــا بالعمــل 

فـي املجال ال�سياحي من الوزارة . 

الف�ســـل ال�سابــــع

 الإر�ســــاد ال�سياحــــي 

املــادة ) 87 (

ل يجــوز لأي �سخ�ص فتـــح مكـــتب الإر�ساد ال�سياحــــي اأو مزاولــــة مهنة الإر�ســــاد ال�سياحي ، 

اإل بعد احل�سول على ترخي�ص بذلك من الوزارة ، ومينح ترخي�ص مكتب الإر�ساد ال�سياحي 

للمر�سدين ال�سياحيني للعمانيني فقط . 

�سياحيني  مبر�سدين  لتزويدهم  املكاتب  بهذه  ال�ستعانة  وال�سياحة  ال�سفر  ملكاتب  ويجوز 

عمانيني ملرافقة الأفواج ال�سياحية وفق اتفاق يتم بينهما . 
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املــادة ) 88 (

ي�سرتط للرتخي�ص مبهنة الإر�ساد ال�سياحي ، ما ياأتي :

اأن يكــــون عماين اجلن�سية ، واأل تقل �سنه عن )18( ثماين ع�ســــرة �سنة ميالديـــة ،    1

اأو اأجنبيا ، ول تقل �سنه عن )25( خم�ص وع�سرين �سنة ميالدية . 

اأن يكون كامل الأهلية ، حممود ال�سرية ، ح�سن ال�سمعة ، مل ي�سبق احلكم عليه    2

فـي جناية اأو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ما مل 

يرد اإليه اعتباره . 

اأن تثبت لياقته طبيا .    3

اأن يكون حا�سال على موؤهل منا�سب ، وتدريب كاف فـي جمالت الإر�ساد ال�سياحي .    4

اأن يجيد التحدث باإحدى اللغات الأجنبية بجانب اللغة العربية .    5

اجتياز الختبار الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ص .    6

املــادة ) 89 (

، واملتخ�س�سني  بالوزارة  الوزير من املخت�سني  ال�سياحي بقرار من  ت�سكل جلنة لالإر�ساد 

والأكادمييــني العاملــني فـي املجـــال ال�سياحـــي من خارجهـــا ، على اأن يحـــدد القـــرار مقـــرر 

اللجنة ونظام عملها . 

ويجـــوز للجنــــة ال�ستعانـــة مبــن تـراه من اأهــل اخلبــرة واملعرفة فـي ممار�ســة اخت�سا�سهـا 

دون اأن يكون لهم �سوت معدود . 

ويجـوز للوزيـر ت�سكيــل جلان فرعية لالإر�ساد ال�سياحي فـي املحافظـــات ، اإذا اقت�ســى الأمــر 

ذلك . 

املــادة ) 90 (

تخت�ص اللجنة بالنظر فـي طلبات ترخي�ص الإر�ساد ال�سياحي ، واختبار اأ�سحاب الطلبات 

 ، الغر�ص  لهذا  جتريها  التي  واملقابالت  الختبارات  خالل  من  وذلك   ، اإجازتها  مت  التي 

ويراعى فـي الختبار واملقابلة تقييم املتقدم من حيث الإملام باملعلومات العامة عن ال�سلطنة 

وتاريخها وح�سارتها واآثارها وتراثها وبيئتها الجتماعية والطبيعية ، واللغة العربية ، ولغة 

اأجنبية واحدة على الأقل ، ويوؤخذ فـي العتبار عند الختيار مدى الإملام باللغة العربية ، 

ولغة اأجنبية ، واللياقة ، وح�سن املظهر . 
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املــادة ) 91 (

يجب على كل من يرغب فـي احل�سول على الرتخي�ص مبزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي ، 

اأن يتقدم بطلب على النموذج املعد لهذا الغر�ص ، مرفقا به امل�ستندات الآتية :

ن�سخة البطاقة املدنية اأو جواز ال�سفر ، و�سورتان �سخ�سيتان حديثتان .    1

�سحيفة احلالة اجلنائية .    2

املوؤهل الدرا�سي .    3

املــادة ) 92 (

 ، لـــــذلك  ي�ســــدر الرتخيـــ�ص للمر�ســــــد ال�سياحــــــــي مـــن الـــوزارة وفقــــــــا للنمــــوذج املعــــــد 

وذلك على النحو الآتي :

مر�ســد �سياحي عـام ، وهو الذى ميار�ص عمل الإر�ســـاد ال�سياحي  - الفئة الأولــــــى : 

فـي جميع حمافظات ال�سلطنة . 

مر�ســـد �سياحــي مكانـــي ، وهـــو الـــذي ميـــار�ص عمــــل الإر�ســــاد  - الفئة الثانيــــة : 

ال�سياحي فـي حمافظة اأو معلم اأو موقع �سياحي معني . 

مر�ســـــــد �سياحـــــــي متخ�ســــــــ�ص ، وهــــو الـــذي ميـــــــار�ص عمــــــــل  - الفئة الثالثــــة : 

الإر�ســـــــــاد ال�سياحــــي فــــي جمــــال تخ�س�ســـي كاملجـــال املعمـــاري 

اأو اجليولوجي . 

املــادة ) 93 (

للــوزارة اأن متنح ترخي�سا موؤقتـــــا لأي �سخــــ�ص للتدريـــب علـــى الإر�ســــاد ال�سياحـــي لفتــــرة 

ل تزيد على )1( �سهر واحد . 

املــادة ) 94 (

تقوم الوزارة باإم�ساك �سجل للمر�سدين ال�سياحيني املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يت�سمن 

البيانات الآتية :

ا�سم املر�سد ، وجن�سيته ، وعنوانه .    1

الرقم املدين ، اأو جواز ال�سفر ، وجهة العمل .    2
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املوؤهل الدرا�سي ، واخلربات ال�سابقة ، واللغات التي يجيدها .    3

رقم اإي�سال �سداد الر�سوم املقررة .    4

رقم ونوع الرتخي�ص املمنوح له ، ومدة �سالحيته .    5

املخالفات التي ارتكبها املر�سد ، واجلزاءات املوقعة عليه ، وتاريخها .    6

املــادة ) 95 (

يجــوز للمر�ســـد ال�سياحــــي طـلــــب تغييــــــــر نــــــوع الرتخيـــــــ�ص ال�ســــــادر اإىل فــئـــــة اأخــــرى ، 

وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ص ، على اأن يرفق امل�ستندات املبينة بالنموذج ، وي�سرتط 

لتغيري نوع الرتخي�ص اجتياز الختبار ، والتدريب الذي تعده الوزارة . 

املــادة ) 96 (

يقت�سر الإر�ســـاد ال�سياحــي باللغـــة الإجنليزية على املر�سد ال�سياحـــي العمانــــي ، ول يجــوز 

للمر�سد ال�سياحي الأجنبي الإر�ساد بهذه اللغة لفئة مر�سد �سياحي عام . 

املــادة ) 97 (

 ، عنـــــــه  التنـــــازل  ، ل يجـوز  �سخ�ســـي  ال�سياحي  الإر�ســـــــاد  ال�ســـادر مبمار�ســـــة  الرتخي�ص 

وعلى املرخ�ص لــه رد الرتخي�ص اإىل الوزارة فـي حالة توقفه عن ممار�ســـة املهنـــة ، اأو اإلغـــــاء 

الرتخي�ص ، اأو انتهاء مدته دون جتديد ، اأو مغادرة �ساحبه غري العماين البالد . 

املــادة ) 98 (

يجب على املر�سد ال�سياحي اللتزام باآداب املهنة ، ومبادئ ال�سرف والأمانة ، واأ�سول اللياقة 

، واحرتام  العامة  بالآداب  ، واللتزام  به  املنوطة  الواجبات  والقيام بجميع   ، التعامل  فـي 

العادات والتقاليد العمانية . 

املــادة ) 99 (

يحظر على املر�سد ال�سياحي ما ياأتي :

احلدود    1 مناطق  فـي  اأو  الع�سكرية  املناطق  داخل  ال�سياحي  الإر�ساد  مهنة  مزاولة 

الدولية لل�سلطنة ، اأو داخل الدوائر اجلمركية باملوانئ واملطارات ، اإل بعد احل�سول 

على اإذن خا�ص بذلك من اجلهات املخت�سة . 
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 املجادلة فـي الأمور ال�سيا�سية اأو الدينية مبا يتعار�ص مع النظام العام والآداب .    2

 خمالفة فئة الرتخي�ص املمنوح له مبزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي .    3

املــادة ) 100 (

يلتزم املر�سد ال�سياحي بحمل الرتخي�ص ، واإبرازه طوال فرتة ممار�سته للن�ساط . 

وعلى اأن يقدم الرتخي�ص ، اإذا طلب منه ذلك موظف بالوزارة ، اأو ماأمورو ال�سبط الق�سائي 

املخت�سون . 

املــادة ) 101 (

يجب على املرخ�ص له عند تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص اأن يرفق به �سهادة طبية توؤكد 

لياقته �سحيا لال�ستمرار فـي مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي . 

املــادة ) 102 (

يجوز للوزارة اإلغاء الرتخي�ص ال�سادر مبمار�سة مهنة الإر�ساد ال�سياحي فـي الأحوال الآتية :

عجز املر�سد عن اأداء عمله .    1

�سدور حكم نهائــي علــى املر�سد فـي جنايـــة اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�ســرف    2

اأو الأمانة . 

وي�سدر بالإلغاء قرار من الوكيل . 

املــادة ) 103 (

يجوز للعمانيني احلا�سلني على تراخي�ص ممار�سة الإر�ساد ال�سياحي فتح مكاتب لالإر�ساد 

ال�سياحي . 

املــادة ) 104 (

ي�ســــاءل تاأديبيــــا كـــل مر�ســـد �سياحـــي يخالـف الواجبات املن�سو�ص عليها فـي هذا الف�ســـل ، 

اأو يرتكب اأفعال ت�سر بال�سائحني ، اأو ب�سمعة البلد . 

ارتكابه  عند  ال�سياحي  املر�سد  مع  التحقيق  اإجراءات  بالوزارة  القانونية  الدائرة  وتتوىل 

اإحدى املخالفات ال�سابقة ، وعر�ص نتيجة التحقيق على الوزير ، اأو من يفو�سه ، مت�سمنة 

اجلزاء املقرتح توقيعه على املر�سد ال�سياحي . 
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املــادة ) 105 (

فـي حالة ثبوت املخالفة �ضد املر�ضد ال�ضياحي ، يجوز للوزير اأو من يفو�ضه توقيع اجلزاءات 

التاأديبية الآتية :

غرامة ل تزيد على )50( خم�ضني ريال عمانيا .    1

الوقف عن مزاولة املهنة مدة ل تزيد على )2( �ضهرين .    2

احلرمان من مزاولة ن�ضاط الإر�ضاد فـي بع�ض املناطق ال�ضياحية .    3

اإلغاء الرتخي�ض .    4

ويجوز للوزير اأو من يفو�ضه ، وقف املر�ضــــد ال�ضياحـــي عن مزاولة املهنــة موؤقتا حلني 

انتهاء التحقيق فـي ما ن�ضب اإليه من جرائم جنائية .  

املــادة ) 106 (

يحظر على مكاتب الإر�ضاد ال�ضياحي ا�ضتخدام اأي مر�ضد �ضياحي ل يحمل ترخي�ض مزاولة 

املهنة بالفئة املحددة وال�ضادرة من الوزارة . 

الف�صــــل الثامـــــن

النقــــل ال�صياحـــــي 

املــادة ) 107 (

امل�ضتندات  به  مرفقا  الوزارة  اإىل  ال�ضياحي  النقل  ن�ضاط  مبزاولة  الرتخي�ض  طلب  يقدم 

الآتية :

عدد وبيانات وموا�ضفات و�ضيلة النقل .    1

الأوراق الثبوتية وال�ضهادات اخلا�ضة ب�ضائق اأو ربان و�ضيلة النقل .    2

وثيقة تاأمني ل�ضالح و�ضيلة النقل والطاقم والركاب .    3

خط ال�ضري اأو املوقع الذي ميار�ض فـيه الن�ضاط ال�ضياحي .    4

اأوال : النقـــل البــري ال�صياحـــي

املــادة ) 108 (

يجب اأن تتوفر فـي و�ضيلة النقل الربي ال�ضياحي ال�ضروط الآتية : 

األ يكون قد م�ضى على تاريخ ال�ضنع اأكرث من )7( �ضبعة اأعوام ، واأن تكون حالتها    1

جيدة . 
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اأن تكون مكيفة .    2

اأن تت�سمـــن احلافـــالت التــــي يبلـــغ عــــدد مقاعدهــا )40( اأربعـني مقعـــدا فاأكثــــر ،    3

دورة مياه ومطبخا . 

اأن تت�سمن و�سيلة النقل التي يزيد عدد مقاعدها على )15( خم�سة ع�سر مقعدا ،    4

ثالجة ، وجهاز مكرب ال�سوت ، واأجهزة عــر�ص مــرئي ، ومقعدا اأماميا للمر�سد 

ال�سياحي . 

اأدوات ال�سالمة ، وعلى وجه اخل�سو�ص ، طفايات احلريق و�سندوق    5 اأن تت�سمن 

الإ�سعافات الأولية ، واأحزمة اأمان لالأطفال . 

وي�سرتط اأن يكون �سائق و�سيلة النقل عماين اجلن�سية ، وحا�سال على رخ�سة قيادة 

الإ�سعافات الأولية  ، وعلى �سهادة تدريبية فـي جمال  التي يقودها  منا�سبة للمركبة 

والقيادة الوقائية . 

املــادة ) 109 (

يجب اأن تتوفر فـي و�سيلــة النقل الربي ال�سياحـــي داخـــل املناطـــق ال�سحراوية اأو اجلبليـــة 

اأو الوديان ال�سروط الآتية : 

اأن تكون ذات دفع رباعي .    1

األ يكون قد م�سى على تاريخ ال�سنع اأكرث من )7( �سبعة اأعوام ، واأن تكون حالتها    2

جيدة . 

اأن تزود ببو�سلة مالحية ) نظام املواقع العاملي ( ، وهاتف نقال بخا�سية الت�سال    3

عرب الأقمار ال�سناعية . 

اأن تزود ب�سندوق لالإ�سعافات الأولية .    4

اأن يكـــون �سائــــق املركبة عماين اجلن�سيــــة ، حا�ســـال علــى دورة فـي مهارات القيــادة    5

فـي املناطق ال�سحراوية والوعرة ، والإ�سعافات الأولية ، وال�سالمة ، والقيادة الوقائية . 

ثانيا : النقــل البحــري ال�سياحـــي

املــادة ) 110 (

يجب اأن تتوفر فـي و�سيلة النقل البحري ال�سياحي ، ال�سروط الآتية :
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اأن تكون م�سجلة بوزارة النقل والت�سالت .    1

اأن تكون حا�سلة على ترخي�ص مالحي �ساري املفعول .    2

اأن تزود ب�سرتات جناة ، بواقع �سرتة واحدة لكل راكب ، واأدوات ال�سالمة والأمان    3

الأخرى . 

 اأن تزود ب�سندوق لالإ�سعافات الأولية .    4

اأن يكون بها حمرك احتياطي باملوا�سفات التي حتددها وزارة النقل والت�سالت .    5

اأن يكون لها قبطان وم�ساعد وفنيون متخ�س�سون .    6

اأن تتوفر بها �سائر ال�سرتاطات الأخرى التي تتطلبها وزارة النقل والت�سالت ،    7

ووزارة البلديـــــات الإقليميــــة ومـــــوارد امليــــاه ، ووزارة البيئــــة وال�ســـوؤون املناخيـــــة ، 

و�سرطة عمان ال�سلطانية . 

املــادة ) 111 (

يجب على قائد و�سيلة النقل البحري ال�سياحي اللتزام مبا ياأتي : 

عدم القرتاب من املناطق الع�سكرية اأو اأي منطقة حمظورة .    1

اإبالغ وحدة �سرطة خفر ال�سواحل اأو املر�سى الذي مت الإبحار منه اأو العودة اإليه    2

قبل القيام بالرحلة ، وعند العودة منها . 

 عدم ال�سماح بركوب اأ�سخا�ص اأكرث من العدد املحدد حلمولة و�سيلة النقل .    3

اللتزام ب�سروط البيئة البحرية ، والغو�ص البحري .    4

 اللتزام بكافة القوانني والإجراءات وال�سوابط التي حتددها اجلهات ذات العالقة .    5

ثالثا : النقـــل اجلـــوي ال�سياحـــي

املــادة ) 112 (

يجوز للمن�ساأة ال�سياحية اأن متتلك اأو ت�ستاأجــر عــددا من الطائرات لنقل الأفراد والأفواج 

ال�سياحيــــة ، علـــى اأن تتوفـــر فـي الطائـــرات والطياريـــن واملالحـــني ال�ســـروط واملوا�سفـــات 

التي حتددها الهيئة العامة للطريان املدين ، ومنظمة الطريان املدين الدويل . 
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الف�ســـل التا�ســـع

من�ســـاآت الرتفـيـــه والأنديــة 

املــادة ) 113(

ت�ســــري علــــــى اإقامــــــــة من�ســــــاآت الرتفـيــــــــه والأنديـــــــة اأحكــــــام املــــواد مـــن )34( اإلـــــى )39( 

مــن هـــذه الالئحــة . 

الف�ســـل العا�ســـــر

الر�ســــوم ال�سياحيــــة

املــادة ) 114 (

حت�سل املن�ساآت الفندقية من عمالئها ر�سوما �سياحية بن�سبة )12%( اثني ع�سر فـي املائة 

من اإجمايل ال�سعر الذي يلزم فـيه العميل ، وذلك على النحو الآتي :

 )4 %( اأربعة فـي املائة عن كافة املرافق املتوفرة باملن�ساأة الفندقية ، ويتم توريدها    1

اإىل الوزارة وفقا لأحكام املــادة )115( من هذه الالئحة . 

)8 %( ثمانية فـي املائة مقابل اخلدمات التي تقدمها املن�ساأة الفندقية ، وتلتـــزم    2

املن�ساأة بتوزيعها كلها اأو جزء منهــا اإمــا نقدا واإمـــا عينـــا على املوظفـــني العاملـــني 

فـي املن�ساأة مبوجب اآلية يتم التفاق عليها مع هوؤلء املوظفـني . 

املــادة ) 115 (

تقوم املن�ساآت الفندقية بتوريد الر�سوم ال�سياحية املن�سو�ص عليها فـي البند )1( من املــادة 

)114( من هذه الالئحة اإىل الوزارة ب�سكل ربع �سنوي خالل مدة ل جتاوز نهاية ال�سهر 

قيمة  اإجمايل  يو�سح  تف�سيلي  بك�سف  م�سحوبا  التوريد  ويكون   ، املحددة  للفرتة  التايل 

الإيرادات ال�سهرية للمن�ساأة الفندقية ، ومقدار الر�سم ، ويجب اأن يكون الك�سف املرفق مع 

الدفعة الأخرية فـي نهاية ال�سنة املالية مت�سمنا بيان مقدار الر�سم الذي مت توريده خالل 

ال�سنة . 

ويجب اأن تكون جميع الك�سوف معتمدة من املدير امل�سوؤول عن املن�ساأة ، اأو ممن يقوم مقامه ، 

وعلى م�سوؤوليته . 

-30-



اجلريدة الر�سمية العدد )1151(

املــادة ) 116 (

تلتزم املن�ساآت الفندقية بتقدمي اإقرار �سنوي ذي بيانات مف�سلة ح�سب الأ�سهر ، عن املبالغ 

ال�سنوية اخلا�سعة للر�سوم ال�سياحية ، ومقدار الر�سم امل�ستحق عنها ، وما مت ، وما مل يتم 

حت�سيلـــه من هــــذا الر�سم ، على اأن يعتمد البيان املذكور من املديـــر امل�ســوؤول عـــن املن�ســاأة 

اأو من يقوم مقامه ، ويتم ت�سديقه من مراقب احل�سابات املرخ�ص له واملعني لدى املن�ساأة ، 

ويقــدم هذا البيــان عـن كـل �سنــة ماليــة منتهية للمن�سـاأة فـي موعـد ل يتجــــاوز )2( �سهريـــن 

من بدء ال�سنة املالية التالية . 

املــادة ) 117 (

 ، الالئحة  بهذه  املرفق  رقم )7(  للملحق  وفقا  تاأخري  الفندقية غرامة  املن�ساآت  على  تفر�ص 

الغرامة  قيمة  ت�ساعف  اأن  على   ، ال�سياحية  الر�سوم  توريد  عن  التاأخري  مدة  عن  وذلك 

�سهريا فـي حالة عدم توريد اأ�سل مبلغ الر�سوم فـي املواعيد املحددة باملــادة )115( من هذه 

الالئحة ، ومبا ل يتعار�ص مع حكم البند )2( من املــادة )21( من هذه الالئحــة . 

الف�ســـل احلـــادي ع�ســـر

قواعــد واإجـــراءات التفتيـــ�ص

املــادة ) 118 (

يكـون ملاأمــوري ال�سبــط الق�سائـي ، مراقبة تنفـيــذ اأحكــام القانون وهذه الالئحة ، ويكــون 

 ، وال�سياحية  الفندقية  واملن�ساآت   ، ال�سياحية  واملواقع  املناطق  خمتلف  دخول  �سلطة  لهم 

ومقار ال�سركات ال�سياحية ومكاتب ال�سفر والطريان وال�سياحة مبا فـي ذلك و�سائل النقل 

 ، ، و�سجالتها وم�ستنداتها  ، وذلك بالطالع على تراخي�سها  ، للتفتي�ص عليها  ال�سياحي 

ونظم العمل فـيها . 

املــادة )119 (

تلــتزم املن�ســـاآت الفندقـــية وال�سياحيـــة بتمكني ماأمـــــوري ال�سبط الق�سائي من اأداء اأعمال 

وظائفهــم فـي الرقابــة والتفتي�ص ، وت�سهيـــل دخولهــــم املواقع التابعة لها ، وتقديــم كافـــة 

البيانات املطلوبة . 
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املــادة ) 120 (

تلتــزم املن�شــ�آت الفندقيــة وال�شي�حيــة بحفــظ الرتاخيـــ�ص ال�ش�درة له� فـي مقــر املن�شـــ�أة ، 

ويجب عليه� تقدميه� اإىل مفت�شي الوزارة وم�أموري ال�شبط الق�ش�ئي املخت�شني . 

املــادة ) 121 (

على م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي مراع�ة م� ي�أتي :

حتريــر حم�شــر ب�ملخ�لفــة يت�شمــن ت�ريــخ ومكـــ�ن وزم�ن فتح املح�شر ، ونوعيــة    1

املخ�لفة . 

توقيع �ش�حب املن�ش�أة اأو من ح�شر الواقعة من الع�ملني على املح�شر ، وت�شليمه    2

ن�شخة منه ، وفـي ح�لة رف�شه التوقيع يتم بي�ن هذا فـي ذلك املح�شر . 

اإعداد مذكرة ب�لواقعة مرفق� به� اأ�شل حم�شر املخ�لفة ، يقدمه� اإىل االدع�ء الع�م    3

التخ�ذ االإجراءات الالزمة ب�ش�أنه� . 

املــادة ) 122 (

مع عدم االإخالل ب�أي عقوبة اأ�شد يع�قب عليه� ق�نون اجلزاء العم�ين اأو اأي ق�نون اآخر ، 

يع�قــب كــل مـن يخ�لــف اأحكــ�م هـــذه الالئحـــة ب�لعقوبــــة املنـــ�شو�ص عليهــــ� فـي البنــــد )3( 

من املــ�دة )25( من الق�نون . 
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امللحــــق رقــــم ) 1 (

اأنـواع وفئـات املوافقـات والرتاخيـ�ص

 ور�ســـــوم اإ�سدارهـــــا وجتديدهـــــا ومدتهـــا

املــــــدةالنـــــــوع 
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

املوافقة املبدئية لإقامة من�ساأة فندقية 

اأو من�ساآت الرتفـيه والأندية على اأر�ص ملك خا�ص 
100�سنة

55000 �سنواتترخي�ص فندق خم�سة جنوم

54000 �سنواتترخي�ص فندق اأربعة جنوم 

53000 �سنواتترخي�ص فندق ثالثة جنوم

52000 �سنواتترخي�ص فندق جنمتني

51000 �سنواتترخي�ص فندق جنمة واحدة

5500 �سنواتترخي�ص النزل 

5500 �سنواتترخي�ص ال�سرتاحة

5 �سنواتترخي�ص القرى ال�سياحية

 1000

بالإ�سافة اإىل احت�ساب 

ر�سوم ترخي�ص املن�ساأة 

الفندقية وال�سياحية

54500 �سنواتترخي�ص ال�سقق الفندقية الفاخرة
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املــــــدةالنـــــــوع 
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

53500 �سنواتترخي�ص ال�سقق الفندقية املمتازة

51250 �سنواتترخي�ص ال�سقق الفندقية العادية

52500 �سنواتترخي�ص املخيم ال�سياحي الفاخر

51000 �سنواتترخي�ص املخيم ال�سياحي العادي

200�سنتانترخي�ص مكاتب ال�سفر وال�سياحة

100�سنتانترخي�ص مكاتب ال�سفر

100�سنتانترخي�ص مكاتب ال�سياحة

200�سنتانترخي�ص اأن�سطة النقل ال�سياحي 

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي

 للفئة الأوىل )عمانيون(
20�سنتان

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الثانية )عمانيون(
10�سنتان

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي

 للفئة الثالثة )عمانيون(
15�سنتان

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الأوىل )غري العمانيني(
100�سنة

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الثانية )غري العمانيني(
50�سنة

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الثالثة )غري العمانيني(
60�سنة

تابــع : امللحق رقم ) 1 ( اأنـواع وفئـات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم اإ�سدارها وجتديدهـا ومدتها
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املــــــدةالنـــــــوع 
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي

 للفنادق فئة خم�سة واأربعة جنوم
500ثالثة اأ�سهر 

ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي للفنادق

 املدارة من قبل �سركات عاملية لإدارة الفنادق 
400ثالثة اأ�سهر 

ترخي�ص ا�ستقدام

 فرق الفن الراقي للمطاعم امل�سنفة
400ثالثة اأ�سهر

51000 �سنواتترخي�ص من�ساآت الرتفـيه والأندية 

ترخي�ص اإقامة فعالية 

فـي املرافق الداخلية للموقع الأثري
750يوم 

ترخي�ص اإقامة فعالية

 فـي املرافق اخلارجية للموقع الأثري 
500يوم 

ترخي�ص ا�ستغالل اأو اإدارة املن�ساآت الفندقية

 القائمة بنظام اقت�سام الوقت
5000�سنة 

20   تعديل الرتخي�ص

20  ا�ستخراج بدل فاقد اأو تالف للرتخي�ص

50   ا�ستبدال ع�سو واحد من فرق الفن الراقي

200�سنةت�سنيف املطاعم 

100  ت�سنيف املن�ساأة الفندقية اأو اإعادة ت�سنيفها

 حتديد نوع املن�ساأة الفندقية 

 )%20(

ع�سرون فـي املائة 

من قيمة الرتخي�ص 

ال�سياحي 

تابــع : امللحق رقم ) 1 ( اأنـواع وفئـات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم اإ�سدارها وجتديدهـا ومدتها
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امللحـــق رقـــم ) 2 (

ال�سمانــــات امل�سرفـيـــة 

قيمة ال�سمان بالريال العمايننـــوع الرتخيـــ�ص

10000فندق خم�سة جنوم

8000فندق اأربعة جنوم 

6000فندق ثالثة جنوم

4000 فندق جنمتني

2000فندق جنمة واحدة

300النزل 

300ال�سرتاحة

2000القرية ال�سياحية

5000ال�سقق الفندقية الفاخرة

3000ال�سقق الفندقية املمتازة

2000ال�سقق الفندقية العادية
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قيمة ال�سمان بالريال العمايننـــوع الرتخيـــ�ص

3500املخيم ال�سياحي الفاخر

1750املخيم ال�سياحي العادي

2000مكاتب ال�سفر وال�سياحة

1000مكاتب ال�سياحة 

1000مكاتب ال�سفر

1000 ا�ستقدام فرق الفن الراقي 

ا�ستغالل واإدارة املن�ساآت الفندقية 

بنظام اقت�سام الوقت
60000

2000من�ساآت الرتفـيه والأندية

ح�سب العقدا�ستغالل املناطق اأو املواقع ال�سياحية

اإقامة فعالية فـي املواقع الأثرية

 )%150(

مائة وخم�سون فـي املائة 

من قيمة الرتخي�ص

تابــع : امللحـــق رقـــم ) 2 ( ال�سمانــــات امل�سرفـيـــة
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امللحــــق رقـــم ) 3 (

املوؤهـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�سـاآت الفندقيـة وال�سياحيـة

اخلبــــرةاملوؤهــــــلنـــوع املن�ســـاأة

العمــــــانـــــي

فندق من فئة 3 اإىل 5 جنوم  

ال�سقق الفندقية الفاخرة  

املخيم ال�سياحي الفاخر  

جامعي 

) تخ�س�ص �سياحة

 اأو �سيافة اأو اإدارة( 

ثالث �سنوات

جامعي

 )تخ�س�سات اأخرى(
اأربع �سنوات

دبلوم عال  

)تخ�س�ص �سياحة

 اأو �سيافة اأو اإدارة(

خم�ص �سنوات

دبلوم عال

) تخ�س�سات اأخرى(
�ست �سنوات

فندق من فئة جنمة وجنمتني  

ال�سقق الفندقية املمتازة والعادية  

املخيم ال�سياحي العادي  

جامعي

)تخ�س�ص �سياحة

 اأو �سيافة اأو اإدارة(

 

جامعي 

)تخ�س�سات اأخرى(
�سنة واحدة

دبلوم عال  

)تخ�س�ص �سياحة

 اأو �سيافة اأو اإدارة(

�سنة واحدة

دبلوم عال  

)تخ�س�سات اأخرى(
�سنتان
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اخلبــــرةاملوؤهــــــلنـــوع املن�ســـاأة

العمــــــانـــــي

مكاتب ال�سفر وال�سياحة   

جامعي 

)تخ�س�ص �سياحة

 اأو �سيافة اأو اإدارة(

 

جامعي 

)تخ�س�سات اأخرى(
�سنة واحدة

دبلوم عال 

) تخ�س�ص �سياحة 

اأو �سيافة اأو اإدارة(

�سنة واحدة

دبلوم عال  

)تخ�س�سات اأخرى(
�سنتان

غيـــر العمانــــي

فندق من فئة 3 اإىل 5 جنوم  

ال�سقق الفندقية الفاخرة  

املخيم ال�سياحي الفاخر  

جامعي 

)تخ�س�ص �سياحة 

اأو �سيافة اأو اإدارة(

خم�ص �سنوات

جامعي 

)تخ�س�سات اأخرى(
�ست �سنوات

دبلوم عال  

)تخ�س�ص �سياحة 

اأو �سيافة اأو اإدارة(

�سبع �سنوات

دبلوم عال  

)تخ�س�سات اأخرى(
ثماين �سنوات

تابع : امللحــــق رقـــم ) 3 ( املوؤهـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�سـاآت الفندقيـة وال�سياحيـة
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اخلبــــرةاملوؤهــــــلنـــوع املن�ســـاأة

غيـــر العمانــــي

فندق من فئة جنمة و جنمتني  

ال�سقق الفندقية املمتازة والعادية  

املخيم ال�سياحي العادي  

جامعي

 )تخ�س�ص �سياحة

 اأو �سيافة اأو اإدارة(

اأربع �سنوات

جامعي 

)تخ�س�سات اأخرى(
خم�ص �سنوات

دبلوم عال 

 )تخ�س�ص �سياحة 

اأو �سيافة اأو اإدارة(

�ست �سنوات

دبلوم عال  

)تخ�س�سات اأخرى(
�سبع �سنوات

مكاتب ال�سفر وال�سياحة

جامعي 

)تخ�س�ص �سياحة

 اأو �سيافة اأو اإدارة(

�سنتان

جامعي 

)تخ�س�سات اأخرى(
ثالث �سنوات

دبلوم عال

 )تخ�س�ص �سياحة

 اأو �سيافة اأو اإدارة(

اأربع �سنوات

دبلوم عال 

 ) تخ�س�سات اأخرى(
خم�ص �سنوات

تابع : امللحــــق رقـــم ) 3 ( املوؤهـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�سـاآت الفندقيـة وال�سياحيـة
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مواعيــد اإقامــة عـرو�ص فــرق الفــن الراقــي

اإىل ال�ساعــةمن ال�ساعـةالفتـــرةالأيـــام

من ال�سبت اإىل اخلمي�ص 

والعطالت الر�سمية

00: 003: 12الظهرية

00: 1 �سباحا00: 6امل�سائية

00: 1 �سباحا00: 6امل�سائيةاجلمعة

امللحـــق رقـــم ) 5 (

فئــات وم�ستويــات ت�سنيــف املن�ســاآت الفندقيــة

 

5

 جنوم

 4

جنوم

 3

جنوم
جنمتني

جنمة 

واحدة
عاديةممتازةفاخرة

الفنادق

املنتجعات

ال�سقق الفندقية

املخيمات

ال�سرتاحات والنزل

القرى ال�سياحية
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امللحـــق رقـــم ) 6 (

اأنـــواع املن�ســـاآت الفندقيـــة

بوتيكمدينة ترفـيهيةميناءمطار

عائليريا�سياأعمالعائم

امللحــــق رقـــم ) 7 (

غرامــــات التاأخيــــر 

فــي توريــد الر�ســوم ال�سياحيــة 

الغرامة املالية امل�سافة بالريال العماينفئـة املن�سـاأة الفندقيـة

1000فندق خم�سة جنوم

800فندق اأربعة جنوم

600فندق ثالثة جنوم

400فندق جنمتني

200فندق جنمة واحدة

800املنتجعات

700ال�سقق الفندقية الفاخرة

500ال�سقق الفندقية املمتازة

300ال�سقق الفندقية العادية

200املخيمات وال�سرتاحات والنزل
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