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وزارة ال�سياحــــــــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2016/39
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سياحـــة
ا�ستنادا �إىل قان ــون ال�سيـاح ــة ال�ص ــادر بالــمر�سـ ـ ــوم ال�سلط ـ ـ ــاين رقـ ــم ، 2002/33
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/95بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة ال�سياحـ ــة واعتمـ ــاد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2003/91
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
علـ ــى املن�شـ ـ ـ ـ ـ�آت الفندقـ ــية وال�سياحيـ ــة واملرخ ــ�ص له ــا مبزاول ــة �أي ن�ش ـ ــاط �سياح ـ ــي ،
توفـيق �أو�ضاعها طبقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالـثــــة
تلغـ ــى الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ــون ال�سياح ــة ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ـ ــوزاري رقـ ـ ــم 2003/91
امل�شار �إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــــدر فـي  3 :مـن رم�ضــــــــان 1437هـ
املوافــــــــق  9 :مـن يونيــــــــــــو 2016م
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�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�سيــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سياحـــة
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املحدد لها فـي قانون ال�سياحة
امل�شار �إليه  ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1القانـــون :
قانون ال�سياحة .
 - 2الـــوزارة :
وزارة ال�سياح ـ ـ ــة .
 - 3الوزيــــر :
وزيـ ــر ال�سياحـ ـ ـ ــة .
 - 4الوكيــــل :
وكي ـ ــل وزارة ال�سياحـ ـ ــة .
 - 5الرتخيـــ�ص :
املوافقة التي متنحها الوزارة للم�شروع ال�سياحي � ،أو ملزاولة �أي ن�شاط �سياحي .
 - 6املواقــع الأثريــة :
القالع واحل�صون و�أي موقع �أثري �آخر يخ�ضع لإ�شراف الوزارة .
 - 7مواقــع التخييـــم :
املواقع املخ�ص�صة واملهي�أة للتخييم امل�ؤقت  ،واملرخ�صة من قبل الوزارة .
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 - 8القــرى ال�سياحيــة :
موقع يحتوي على جمموعة من املرافق واخلدمات مبا فـي ذلك �أماكن خم�ص�صة
لإقامة النزالء  ،تكون لها هوية معمارية متميزة  ،وتخ�ضع لإدارة واحدة .
 - 9فـرق الفــن الراقــي :
�أي فرقة تقوم ب�أداء فن مو�سيقي �أو غنائي �أو �أداء فلكلوري كخدمة ترفـيهية غري
�أ�سا�سية .
 - 10املطاعــم امل�صنفــة :
مطاعم مرخ�صة من قبل اجلهة املعنية وم�صنفة وفق ا�شرتاطات نظام الت�صنيف
بالوزارة .
 - 11من�شــ�آت الرتفـيه والأنديــة :
�أي من�ش�أة �أو ناد خا�ص يقدم �أن�شطة ترفـيهية للجمهور  ،وال يخ�ضع لأي جهة
حكومية .
املــادة ( ) 2
ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �إقامة م�شروع �سياحي �أو مزاولة �أي ن�شاط �سياحي
دون احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
املــادة ( ) 3
يلتـ ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه وال�سائ ــح ومرتـ ــادو املناط ــق واملواق ــع ال�سياحيــة  ،بالقوان ــني النافـ ــذة
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�ضحة باللوائح الإر�شادية فـيها .
املــادة ( ) 4
يكون لكـل م�شـروع �سياحي ملف �شام ـ ــل يح ــوي جميــع امل�ست ــندات والبيانـ ــات واملخاطبـ ــات
واملخططات والرتاخي�ص واملخالفات املتعلقة به  ،ويقوم التق�سيم الإداري املخت�ص بالوزارة
بتحديث هذا امللف ب�صفة دورية .
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الف�صــل الثانـــي
�أحكــــام الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 5
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على جمي ــع الرتاخي ــ�ص للم�شروع ــات والأن�شطـ ــة ال�سياحي ــة
املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا فـي هذه الالئح ــة  ،وذلك مع مراع ــاة الأحك ــام اخلا�صــة بكــل م�ش ــروع
�أو ن�شاط .
املــادة ( ) 6
على كل من يرغب فـي �إقامة م�ش ــروع �سياحي �أو مزاولة ن�ش ــاط �سياح ــي �أن يتقدم بطلب
احل�صــول على ترخي�ص بذلك �إىل الوزارة على النم ــوذج املع ــد لذلك  ،مرفق ــا ب ــه كافـ ــة
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 �سري ــة  ،وال يجوز للغري االطالع عليها  ،ويحظ ــر على موظفـي
الوزارة �إف�شاء �أي من تلك املعلومات والبيانات .
املــادة ( ) 8
تتول ـ ــى ال ــوزارة درا�س ـ ــة ط ــلب الرتخي ــ�ص امل�ش ــار �إلي ــه  ،والبت فـيه باملوافـق ــة �أو الرف ــ�ض
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وتق ــوم ال ــوزارة ب�إخطار مقدم الطلـب بق ــرارها خــالل ( )10ع�شرة �أيام عمــل مــن تاري ــخ
�صدوره  ،ويعترب م�ضي ( � ) 60ستني يوما على تاريخ تقدمي الطلب دون رد مبثابة رف�ضه .
املــادة ( ) 9
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص الآتي :
�1 -1أن يكون طالب الرتخي�ص عماين اجلن�سية �أو من بني مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية �إذا كانت املن�ش�أة فردية � ،أو �شركة مملوكة لعمانيني
�أو بامل�شاركة مع �أجانب  ،مع مراعاة �أحكام قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
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�2 -2أال يكون طالب الرتخيــ�ص قد حكم عليه فـي جنايــة �أو بعقوب ــة مقي ــدة للحري ــة
فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يرد �إليه اعتباره .
3 -3حتديد نوع امل�شروع �أو الن�شاط ال�سياحي املطلوب الرتخي�ص له .
�4 -4سداد الر�سوم املقررة مبوجب �أحكام هذه الالئحة .
5 -5تقدمي ال�ضمان امل�صرفـي وفقا للملحق رقم (  ) 2املرفق بهذه الالئحة .
ويجب �أن يكون ال�ضمان امل�صرفـي غري حمدد املدة  ،و�ساري املفعول طوال مدة مزاولة
الن�شاط ال�سياحي  ،وغري معلق على �شرط  ،وللوزارة ت�سييله كليا �أو جزئيا ال�ستيفاء �أي
حقوق تكون م�ستحقة قانونا لها مبا فـي ذلك �أي غرامات �أو ر�سوم �سياحية �أو التزامات
مالية على املرخ�ص له ب�سبب مزاولة هذا الن�شاط  .ويجب على �صاحب الرتخي�ص
ا�ستكمال ال�ضمان خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بذلك .
ويرد ال�ضمان امل�صرفـي �أو ما تبقى منه �إىل �أ�صحابه بعد انق�ضاء ( )45خم�سة و�أربعني
يوما من تاريخ �إلغاء الرتخي�ص �أو انتهاء مدته دون جتديد �أو بدء �إجراءات الت�صفـية
ب�سبب الإفال�س �أو الوفاة .
املــادة ( ) 10
حتدد �أنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدها ومدتها وفقا للملحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
تبد أ� مدة الرتخي�ص من تاريخ �صدوره  ،ويكون قابال للتجديد ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة
بعد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 12
للوزارة �إ�صدار موافقة مبدئية لطالب الرتخي�ص ال�ستكمال ال�شروط اخلا�صة للم�شروع
ال�سيـ ــاحي �أو ملـ ــزاولة الن�ش ــاط ال�سياحي املطل ــوب  ،واحل�صول عل ـ ــى املوافقـ ــات املطلوبـ ــة
من اجلهات املخت�صة .
وفـي جمي ــع الأحــوال ال جتي ـ ـ ــز املوافق ــة املبدئي ـ ــة لطالـ ــب الرتخي ــ�ص البـ ــدء فـي امل�ش ـ ــروع
�أو مزاولة �أي ن�شاط �سياحي .
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املــادة ( ) 13
تكون املوافقة املبدئية �سارية املفعول ملدة (� )1سنة واحدة من تاريخ �إ�صدارها  ،وغري قابلة
للتمدي ــد �أو التجديـ ــد  ،وفـي حالـ ــة انتهـ ــاء فت ــرة �صالحيتها ورغب ــة طال ــب الرتخي ــ�ص
فـي ا�ستكمال م�شروعه  ،يتوجب عليه التقدم بطلب جديد  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( )14
يلتزم املرخ�ص له عند مزاولة الن�شاط ال�سياحي بالآتي :
1 -1و�ضع الرتخي�ص فـي مكان ظاهر مبنطقة اال�ستقبال .
2 -2تزويد الوزارة ب�أي م�ستندات �أو بيانات �أو �إح�صاءات تطلبها .
3 -3التقيـد ب�أحكـام القانــون وهذه الالئحة وغريهـ ــا من الق ــرارات ال�ص ــادرة تنفـيــذا
لأحكامهما .
املــادة ( ) 15
يجب على املرخ�ص له فـي حالة فقد �أو تلف الرتخي�ص �أن يتقدم بطلب �إ�صدار ترخي�ص
بدل فاقد �أو تالف  ،و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 16
ي�شرتط لتجديد الرتخي�ص الآتي :
 1 -1تقدمي طلب التجديد على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض  ،وذلك قبل
(� )1شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص  .وفـي حالة الت�أخري
فـي طلب التجديد تفر�ض غرامة ت�أخري تعادل ( ) %5خم�سة فـي املائة من قيمة
الر�سم عن كل يوم ت�أخري اعتبارا من اليوم التايل النتهاء مدة الرتخي�ص مع جرب
ك�سر اليوم �إىل يوم كامل  ،وك�سر الريال �إىل ريال كامل .
�2 -2إرفاق �أ�صل الرتخي�ص ال�سابق .
�3 -3إرفاق ن�سخة من جواز �سفر املدير امل�س�ؤول عن املن�ش�أة  ،على �أن يكون مرخ�صا له
بالإقامة فـي ال�سلطنة � ،إذا كان �أجنبيا  ،مع ن�سخة من بطاقة العمل ال�صادرة له .
4 -4تقدمي بيان بعدد العمانيني والأجانب العاملني باملن�ش�أة م�صدقا عليه من جهة
االخت�صا�ص .
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 5تقدمي ما يفـيد ملكية املرخ�ص له � ،أو ا�ستئجاره ملقر املن�ش�أة .
� 6سداد ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سياحية املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .
7تقدمي ما يفـيد �سداد ر�سوم ا�ستئجار الأر�ض �إن كان امل�شروع مقاما على �أر�ض تعود
ملكيتها للوزارة .
8تقديـم مــا يفـيد �ســداد قيم ــة كاف ــة املخالف ــات املوقع ــة عل ــى املرخ ــ�ص لــه طبق ــا
لأحكام هذه الالئحة .
9تقدمي ما يفـيد التزام املرخ�ص له با�شرتاطات الت�صنيف واجلودة .
املــادة ( ) 17

يحظــر علـى املرخ ــ�ص لــه �إج ــراء �أي تعدي ـ ـ ــل فـي بيانــات الرتخي ـ ــ�ص �إال بعـ ــد احل�ص ـ ــول
على موافقة الوزارة  ،و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 18
يحظـ ــر عل ــى املرخ ــ�ص لـ ــه التـ ــ�صرف فـي الرتخي ـ ـ ــ�ص بـ ـ�أي نـ ـ ــوع من �أن ـ ـ ــواع الت�صرف ـ ـ ــات
�إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة و�سداد الر�سم املقرر .
ويجب توافر �شروط منح الرتخي�ص بالن�سبة للمت�صرف �إليه  .ويظل املرخ�ص له م�س�ؤوال
عن الرتخي�ص �إىل �أن تتم موافقة الوزارة على الت�صرف .
املــادة ( ) 19
�إذا توفـي املرخ�ص له وجب على من �آلت �إليهم ملكية امل�شروع ال�سياحي �إبالغ الوزارة خالل
(� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة ب�أ�سمائهم  ،وبا�سم من ينوب عنهم قانونا  ،ويكون هذا
النائب م�س�ؤوال عن امل�شروع  ،وعليهم اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقل ترخي�ص امل�شروع
�إليهم خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة  ،و�إال مت �إلغاء الرتخي�ص  .وال يتم حت�صيل
ر�سوم عن نقل الرتخي�ص فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 20
يجـ ــوز لل ــوزارة وقـ ــف الرتخي�ص �إذا مل يقم املرخــ�ص ل ــه بتنفـيذ االلتزام ــات املفرو�ض ـ ــة
عليه واال�شرتاطات العامة واخلا�صة الواجب توافرها فـي امل�شروع ال�سياحي .
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املــادة ( ) 21
يجوز للوزارة �إلغاء الرتخي�ص فـي الأحوال الآتية :
1 -1مرور ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص دون جتديده .
�2 -2إذا مل يقم املرخ�ص له بتوريد الر�سوم ال�سياحية ملدة (� )6ستة �أ�شهر متتالية .
�3 -3إذا مل يقم املرخ�ص له ب�سداد ر�سوم املخالفات والغرامات املقررة عليه مبوجب
�أحكام هذه الالئحة  ،ملدة تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
�4 -4إذا تنازل املرخ�ص له عن الرتخي�ص �أو قام بتغيري �شكل املن�ش�أة دون موافقة الوزارة .
�5 -5إذا با�شر املرخ�ص له �أن�شطة غري تلك املحددة  ،والواردة فـي الرتخي�ص ال�صادر
له .
�6 -6إذا قام املرخ�ص له بفتح فروع فـي �أي جهة بال�سلطنة دون احل�صول على موافقة
الوزارة .
�7 -7إذا �شغرت وظيفة املدير امل�س�ؤول عن املن�ش�أة لأي �سبب �أكرث من (� )60ستني يوما .
�8 -8إذا توقف العمل �أو مزاولة الن�شاط ملدة (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة  ،ما مل يكن التوقف
لأ�سباب خارجة عن �إرادة املرخ�ص له .
�9 -9إذا �أزيلت املن�ش�أة .
�10 10إذا �أ�صبحت املن�ش�أة غري قابلة للت�شغيل �أو اال�ستغالل .
�11 11إفال�س املرخ�ص له .
12 12خمالفــة املرخــ�ص ل ــه �أي �أحك ــام �أخـرى فـي القانـ ــون  ،وه ــذه الالئح ــة والقـ ــرارات
ال�صادرة تنفـيذا لأحكامهما .
13 13بناء على طلب املرخ�ص له .
املــادة ( ) 22
يتعني علـى الوزارة قبــل وقف الرتخي�ص �أو �إلغائه فـي احلـ ــاالت امل�شار �إليهـ ــا فـي امل ــادتني
( )21 ، 20من هذه الالئحة � ،أن توجه �إخطارا للمرخ�ص له باملخالفة املن�سوبـ ــة �إليه ،
ومنحه مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل لإزالة �أ�سباب املخالفة  ،وي�صدر ب�إيقاف
و�إلغاء الرتخي�ص قرار من الوكيل  ،وال يجوز �إعادة الر�سوم التي مت �سدادها فـي حالة �إلغاء
الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 23
يتعني على الدائرة املخت�صة بالوزارة �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرارات ال�صادرة ب�ش�أن طلباتهم
املقدمة وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،وذلك على العنوان املدون بالطلب  ،وفـي حالة رف�ض
الطلب يتعني �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 24
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من �أي قرار ي�صدر ا�ستنادا �إىل هذه الالئحة  ،مبوجب طلب
يقدم �إىل الوزير  ،مو�ضحا به �أ�سباب التظلم  ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له  ،وذلك خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار  ،ويتم البت فـي التظلم خالل (  ) 30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه .
ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض  ،ويكون القرار ال�صادر
فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
الف�صـــل الثالـــث
ا�ستغـالل املناطــق واملواقــع والأرا�ضــي ال�سياحيــة واملواقــع الأثريــة
املــادة ( ) 25
يتم ا�ستغالل املناطق واملواقع ال�سياحية  ،والأرا�ضي ال�سياحيــة احلكومي ــة واملواقــع الأثري ــة
مبوجب عقود االنتفاع �أو الإيجار �أو الإدارة �أو الت�شغيل وفقا للنماذج املوحدة التي تعدها
الـ ــوزارة  ،على �أن حت ــدد تلك العقـ ــود علــى وج ــه اخل�صـ ــو�ص التزامـ ــات وحقـ ــوق الـ ــوزارة
واملرخ�ص له .
�أوال  :الأرا�ضي ال�سياحية احلكومية
املــادة ( ) 26
يج ــوز برتخيــ�ص من الــوزارة ا�ستغ ــالل الأرا�ض ــي ال�سياحي ــة احلكومية لإقامـ ــة م�شاريـ ــع
�سياحية �أو مرافق خدمية �أو ترفـيهية  ،وفقا ملا حتدده الوزارة .
املــادة ( ) 27
للوزارة تخ�صي�ص �أرا�ض �سياحية حكومية لإقامة مواقع التخييم  ،ولها �أن حتدد احلد
الأدنى من اخلدمات الواجب توفـريها من قبل املرخ�ص له .
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املــادة ( ) 28
يلتـ ــزم طالـ ــب الرتخي�ص با�ست ــغالل الأر�ض ال�سياحية احلكوميـ ــة تقديـ ــم درا�سـ ــة �أولي ــة
عن امل�شروع  ،ت�شمل فكــرة امل�شــروع  ،ومكوناته  ،واملخططات املبدئية  ،وتكلفته التقديرية ،
واجلدول الزمني لتنفـيذه  ،و�آلية متويله .
ثانيا  :املواقــــع الأثريــــة
املــادة ( ) 29
يجوز الرتخي�ص با�ستغالل بع�ض املواقع الأثرية التي تخ�ضع لإ�شراف و�إدارة الوزارة  ،واملهي�أة
ال�ست�ضاف ــة و�إقام ــة بع�ض الفعالي ــات  ،على �أن يتم تقديــم طلـب ترخيــ�ص �إقامــة الفعاليــة
قبل (� )1شهر واحد على الأقل من تاريخ تنظيمها .
املــادة ( ) 30
يلتزم املرخ�ص له با�ستغالل املواقع الأثرية بالآتي :
1 -1عدم امل�سا�س باملواقع الأثرية ب�أي �شكل من الأ�شكال .
2 -2عدم الإخالل بالآداب العامة والعادات والتقاليد العمانية .
3 -3ا�ستغالل املوقع حمل الرتخي�ص للفعالية التي مت الرتخي�ص لها فقط .
�4 -4إخطار الوزارة كتابيا فـي حالة الرغبة فـي تغيري نوع الفعالية .
5 -5توفـري كافة متطلبات الأمن وال�سالمة فـي موقع الفعالية .
6 -6عدم جتاوز احلد الأق�صى لعدد احل�ضور امل�سموح به لكل موقع .
7 -7توفـري الكادر التنظيمي للفعالية .
8 -8املحافظة على نظافة املوقع ومرافقه .
�9 -9إ�صالح الأ�ضرار الناجتة عن �سوء ا�ستعمال املوقع  ،وحتمل كافة التكاليف املالية
التي قد تنتج عن ذلك .
املــادة ( ) 31
ال يجوز التنازل عن ترخي�ص �إقامة الفعالية �أو ت�أجريه من الباطن .
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املــادة ( ) 32
يجوز للوزارة ت�أجري بع�ض مرافق املواقع الأثرية لإقامة اخلدمات املكملة مثل حمالت
بيع التحف والهدايا �أو املقاهي �أو املتاحف �أو حمالت الت�صوير بالأزياء التقليدية العمانية
وفق بنود العقد املعد من الوزارة .
ثالثا  :املمــرات واملما�شــي اجلبليــة
املــادة ( ) 33
للــوزارة حتدي ــد ممــرات وممـ ــا�ش جبليـ ــة فـي خمتلف حمافظ ــات ال�سلطنــة  ،والرتخي ــ�ص
ب�إدارتهـا �إىل طــرف �آخــر  ،ولهــا �أن حت ــدد احلد الأدنى م ـ ــن اخلدم ـ ــات الواج ــب توفـريهـ ــا
من قبل املرخ�ص له .
الف�صـــل الرابـــع
تنظيــم املن�شــ�آت الفندقيــة وال�سياحيــة
�أوال  :الرتخي�ص ب�إقامة املن�ش�آت الفندقية �أو ال�سياحية و�إدارتها
املــادة ( ) 34
ي�شرتط ملنح طالب الرتخي�ص موافقة مبدئية لإقامة من�ش�أة فندقية  ،الآتي :
�1 -1أن تك ــون الأر�ض مـحل طلب الرتخي�ص ذات ا�ستعمـ ــال �سكن ــي جت ــاري �أو جتـ ــاري
�أو �سياحي لإقامة الفنادق وال�شقق الفندقية واملخيمات  ،وا�ستعمال زراعي لإقامة
النزل اخل�ضراء  ،وا�ستعمال �سكني لإقامة النزل الرتاثية  ،ونزل ال�ضيافة وذلك
فـي املواقع وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
وي�ستثنى من ذلك املن�ش�آت الفندقية املرخ�صة قبل العمل ب�أحكام هذه الالئحة .
�2 -2أن يكون الر�سم امل�ساحي للأر�ض معتمدا من جهة االخت�صا�ص .
�3 -3أن يتم �سداد الر�سم املقرر  ،وال يجوز ا�سرتداد الر�سم .
املــادة ( ) 35
يجب �أن تتوافر فـي املن�ش�آت الفندقية اال�شرتاطات العامة ومعايري نظام الت�صنيف و�ضبط
اجلودة  ،ويلتزم �صاحب امل�شروع بتقدمي املخططات ال�شاملة للمن�ش�أة  ،مو�ضحا بها جميع
املرافق وفق نظام الت�صنيف املعتمد .
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املــادة ( ) 36
على املن�ش�أة الفندقية االلتزام باملخطط املعتمد من الوزارة  ،و�إخطار الوزارة قبل �إجراء
�أي تعديل على املن�ش�أة �أو �أي تغيري يطر أ� فـي هذا ال�ش�أن  ،وال يجوز �إجراء �أي تعديل �إال بعد
احل�صول على موافقة من الوزارة .
املــادة ( ) 37
يجب �أن يكون لكل من�ش�أة فندقية �أو �سياحية مدير م�س�ؤول عن �إدارتها  ،يكون لديه م�ؤهل
وخربة فـي �إدارة املن�ش�آت الفندقية �أو ال�سياحية وفقا للملحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 38
يجب �أن يرفق بطلب احل�صول على ترخي�ص �إدارة �أو ت�شغيل املن�ش�آت الفندقية �أو ال�سياحية ،
امل�ستندات الآتية :
 1 -1ال�سيـ ــرة الذاتيـ ـ ــة وامل�ؤه ــل و�شه ــادات اخلب ــرة للمدي ــر امل�س ـ ـ�ؤول ع ـ ــن �إدارتهـ ـ ـ ــا ،
على �أن تكون م�صدقة من �سفارة الدولة التي ينتمي �إليها �إذا كان �أجنبيا .
�2 -2صورتان �شخ�صيتان للمدير امل�س�ؤول .
3 -3ن�سخة من االتفاق املربم بني �صاحب املن�ش�أة  ،وال�شركة التي �ستدير املن�ش�أة .
املــادة ( ) 39
يتــم �إ�صــدار الرتخيــ�ص بعــد جاهزيــة املن�ش ـ�أة الفندقيـ ــة للت�شغي ــل  ،وا�ستيفاء ا�شرتاطات
الت�صنيف  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
وي�شمـ ــل الرتخي ــ�ص بيانات املن�ش�أة الفندقية مع ا�س ــم امل ــالك �أو امل�ست�أج ــر  ،وا�س ــم �شرك ـ ــة
الإدارة  ،واملوقع  ،والعنوان  ،وتاريخ الإ�صدار واالنتهاء .
ويكون الرتخي�ص ال�سياحي �شامال جلميع مرافق ومكونات املن�ش�أة املعتمدة من الوزارة .
ثانيا  :ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية وال�سياحية
املــادة ( ) 40
يعتد  -عند ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية  -مبوقعها ومب�ستواها وحجم طاقتها من حيث عدد
الغرف وال�شكل اخلارجى واملدخل والبهو واال�ستقبال والأماكن املخ�ص�صة ملواقف ال�سيارات ،
وم�ساحات الغرف واملرافق امللحقة بها وت�أثيثها ونوع وجودة اخلدمات املقدمة  ،وذلك طبقا
ملعايري وا�شرتاطات الت�صنيف الفندقي املعد لذلك .
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املــادة ( ) 41
ت�ضع الــوزارة �ضوابـط ومعايري ت�صنيف املن�ش�آت الفندقيــة مت�ضمنـة اال�شرتاطــات العامـة
واخلا�صة الالزم توافرها فـي املن�ش�آت  ،وتقوم بو�ضعها على موقعها الإلكرتوين .
املــادة ( ) 42
للـ ــوزارة ت�شجي ــع املن�شـ ـ�آت الفندقيـ ــة عل ــى تطبي ــق التقنيـ ــات اخل�ضـ ــراء وحل ــول الطاق ـ ــة
املتجــددة  ،وحلــول تر�شيد ا�ستهـالك الكهرب ــاء و املي ـ ــاه  ،وذلك م ــن خ ــالل برام ــج مكاف ـ ـ�آت
النقاط الإ�ضافـية فـي نظام الت�صنيف .
املــادة ( ) 43
�إذا �أثبــت التفتيــ�ش على املن�ش�أة هبوط م�ستواها بحيــث �أ�صب ــح ال يتنا�س ــب مــع الدرجـ ــة
املقيمة عليها �أو مع الأ�سعار املعتمدة لها  ،تقوم الوزارة ب�إعادة النظر فـي الدرجة والأ�سعار
وتخفـي�ضها مبا يتنا�سب  ،واحلالة التى �آلت �إليها املن�ش�أة  ،وذلك بعد �إنذارها ومنحها مهلة
ال تتجاوز(� )60ستني يوما ملعاجلة �أ�سباب الهبوط  ،والو�صول للم�ستوى امل�صنفة عليه .
املــادة ( ) 44
على املن�ش ـ�أة الفندقيــة و�ضــع لوح ــة الت�صنيف املو�ضحـ ــة لفئ ــة وم�ست ــوى ون ــوع الت�صني ــف
فـي مكان ظاهر  ،وبال�شكل الذي حتدده الوزارة  ،وعليها و�ضع هذه العالمة على كافة
املطبوعات والن�شرات اخلا�صة باملن�ش�أة 		.
املــادة ( ) 45
يجـوز للمن�شـ�أة الفندقيـة التقـدم �إىل الــوزارة بطلــب �إعـادة النظر فـي م�ست ــوى الت�صنيف ،
باتباع الإجراءات الآتية :
1 -1تقدمي طلب �إىل الوزارة مو�ضحا به الأ�سباب التى تربر تعديل م�ستوى ت�صنيف
املن�ش�أة  ،م�شفوعا بامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  ،مع �سداد الر�سم املقرر .
 2 -2تقيد الوزارة الطلب فـي �سجل خا�ص يعد لذلك  ،يو�ضح فـيه ا�سم املن�ش�أة  ،وتاريخ
ورود الطلب .
 3 -3تقوم الوزارة ببحث الطلب  ،والبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ
تقدميه .
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 4 -4يتـ ــم �إخط ــار الطال ــب بنتيج ــة بحــث الطلــب خــالل ( )15خم�سة ع�شــر يــوم عمــل
من تاريخ البت فـيه .
وفـي حالة املوافقة ي�سري م�ستوى الت�صنيف اجلديد من تاريخ ت�سلم لوحة الت�صنيف .
املــادة ( ) 46
يكون ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية طبقا للفئات الآتية :
أ�  -الفنادق .
ب  -ال�شقق الفندقية .
ج  -املنتجعات
د  -املخيمات .
هـ  -النزل .
و  -اال�سرتاحات .
ز  -القرى ال�سياحية .
ح  -الأماكن الأخرى املعدة لإقامة ال�سياح  ،والتي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 47
يجوز للمن�ش�آت الفندقية التقدم للح�صول على لوح ــة نوع الت�ص ــنيف وفقا للملح ــق رق ــم
(  ) 6املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك بعد تقدمي املخططات املطابقة لنظام الت�صنيف املحدد
للنوع  ،و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 48
حتـ ــدد فئـ ــات وم�ستويـ ــات ت�صني ــف املن�شـ ـ�آت الفندقي ــة وفقا للملحق رقـ ــم (  ) 5املرف ــق
بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 49
يجوز للمطعم املرخ�ص من البلدية املخت�صة �أن يتقدم للح�صول على ت�صنيف من الوزارة
وفق اال�شرتاطات الآتية :
�1 -1أن يكون املطعم قائما منذ فرتة ال تقل عن عام .
�2 -2أن يجــتاز متطلبــات ومعاييـر نظ ــام ت�صني ــف املطاعــم املعتم ــد بالن�سب ــة للمرافــق
واخلدمــة واجلــودة .
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املــادة ( ) 50
يعترب املطعم م�صنفا �إذا ح�صل على لوحة م�ستوى الت�صنيف من الوزارة  ،ويكون الت�صنيف
�ساري املفعول ملدة (� )1سنة واحدة .
املــادة ( ) 51
يجوز للمطاعم امل�صنفة التقدم بطلب ميزة ا�ستقدام فرقة واحدة فقط للفن الراقي وفقا
لأحكام هذه الالئحة .
ثالثا  :التزامات وحقوق املن�ش�آت الفندقية وال�سياحية
املــادة ( ) 52
يجب �أن حتمل الفتة املن�ش�أة الفندقية ا�سم املن�ش�أة الأ�صلي  ،ويجوز �إ�ضافة ا�سم �إدارة الفندق
فـي الالفتة .
املــادة ( ) 53
على املن�ش�آت الفندقية االلتزام مبا ي�أتي :
1 -1عدم ال�سماح للنزالء با�صطحاب فتيات قا�صرات �إىل الغرف ما مل يكن ب�صحبة
قريب حتى الدرجة الثانية .
2 -2تدوين بيانات كاملة عن زوار النزالء فـي �سجل خا�ص لذلك .
3 -3تقدمي بيان يومي �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية بجميع النزالء وجن�سياتهم وتاريخ
و�صولهم ومدة �إقامتهم وتاريخ املغادرة .
�4 -4إن�شاء �سجالت لقيد احلجوزات  ،وكذلك ال�سجالت املالية واملحا�سبية الالزمة .
5 -5تقدمي املعلومات والإح�صاءات التي تطلبها الوزارة وفق الفرتة املحددة .
6 -6عـدم االمتنــاع عن �شغــل الغــرف اخلالي ــة ملــن يطل ــب حجزه ــا �إال �إذا امتن ــع طال ــب
احلجز عن تقدمي ال�ضمانات املطلوبة .
7 -7حظر تعليق املبيت �أو تناول الوجبات على �أي �شرط من ال�شروط .
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�8 -8إعطـاء النزيــل فات ــورة بقيمة الإقام ــة واخلدم ــات مو�ضحـ ــا بهــا قيمــة الر�س ــوم
ال�سياحية  ،وال�ضرائب الأخرى .
�9 -9إخطـار �شرطــة عمــان ال�سلطانيــة عن الأ�شياء اخلا�صة بالنزالء  ،التـي يتــم العثــور
عليها بعد مغادرتهم نهائيا  ،واالحتفاظ بهذه الأ�شياء باملن�ش�أة و�إخطار النزيل ب�أي
و�سيلة ممكنة .
املــادة ( ) 54
يجب على املن�ش�أة الفندقية  ،الإعالن عن الأ�سعار فـي مكان ظاهر بقوائم وا�ضحة باللغتني
العربية والإجنليزية معتمدة من الوزارة  .ويتم و�ضع هذه القوائم فـي الغرف واال�ستقبال .
املــادة ( ) 55
للمن�ش�أة الفندقية �أن تطلب من النزالء �أو ال�ضيوف عدم �إحداث �أي �ضو�ضاء من �ش�أنها
�إزعاج النزالء .
املــادة ( ) 56
ال يجوز التنازل عن حجز الغرف �أو غريها لأي �شخ�ص �آخر �إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية من املن�ش�أة الفندقية يتم �إثباتها ب�سجالتها .
املــادة ( ) 57
يجب على نزالء املن�ش�آت الفندقيـة �إخالء الأماكن التى ي�شغلونها فـي نهايــة املــدة املتفــق
عليهـا  .و�إذا كانت الإقامة غري حمددة امل ــدة وجب �إخطار املن�ش�أة بالإخالء خالل املواعيد
التي حتددها �إدارة املن�ش�أة  ،وتعلنها للنزيل  ،و�إال التزم ب�أداء �أجر اليوم التايل .
املــادة ( ) 58
ال يجوز للنزيل ا�صطحاب �أي حيوانات باملن�ش�أة الفندقية التي ينزل فـيها �إال مبوافقة
�إدارة املن�ش�أة  ،وفـي هذه احلالة يقت�صر وجودها على الغرف دون التواجد فـي �أي مكان
�آخر  ،وخا�صة البهو  ،و�صاالت الطعام  ،ويكون النزيل م�س�ؤوال عن �أي �ضرر ت�سببه تلك
احليوانات للمن�ش�أة �أو للغري .
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املــادة ( ) 59
يجوز لطالب احلجز �إلغاء احلجز �أو تعديله بعد �إخطار �إدارة املن�ش�أة الفندقية خالل الوقت
الذي حتدده املن�ش�أة لذلك .
املــادة ( ) 60
�إذا مت �إلغاء احلجز �أو تعديله بعد امليعاد الذي حتدده املن�ش�أة يجوز لها املطالبة ب�سداد قيمة
�إيجار الغرف  ،والأماكن الأخرى التي مت حجزها عن املدة التي تعطل فـيها ا�ستغالل هذه
الأماكن  ،وكذلك مقابل اخلدمات والتجهيزات التي حتملتها املن�ش�أة ب�سبب احلجز .
رابعا � :إدارة املن�شـ�آت الفندقيـة بنـظام اقت�سـام الوقـت
املــادة ( ) 61
ال يجوز بدون ترخي�ص من الوزارة �إدارة املن�ش�آت الفندقية بنظام اقت�سام الوقت .
ويقت�صــر ا�ستغــالل �إدارة املن�شـ ـ�آت الفندقي ــة بنظام اقت�سام الوقت على املن�ش ـ�آت الفندقيــة
الواقعة فـي ال�سلطنة من فئة خم�سة جنوم .
املــادة ( ) 62
يجــب �أن يرفــق بطلــب احل�صــول علــى ترخيــ�ص االنتفــاع بنظــام اقت�ســام الوق ــت باملن�ش ـ�آت
الفندقية  ،امل�ستندات الآتية :
1 -1بيان بال�سعر الإجمايل املقرتح لالنتفاع بالوحدة ال�سكنية  ،ومبلغ الدفعة املقدمة
عند التعاقد .
2 -2بيان بعدد الفرتات الزمنية املزمع تق�سيم ال�سنة �إليها  ،ب�شرط �أال تقل كل فرتة
عن �أ�سبوع .
3 -3ما يفـيد موافقة �صاحب املن�ش�أة على تغيري طريقة اال�ستغالل فـي املن�ش�آت امل�ؤجرة .
4 -4خرائط معمارية للمبنى القائم وفق موا�صفات نظام الت�صنيف املعتمد فـي الوزارة .
5 -5تقرير فني يو�ضح حالة املبنى و�صالحيته من جهة خمت�صة .
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املــادة ( ) 63
تربم املن�ش�أة الفندقية عقودا مع راغبي االنتفاع بنظام اقت�سام الوقت  ،يكون حملها الآتي :
1 -1ملكية ح�صة �شائعة مع اقت�سام الوقت :
وفـيها ميلك �أكرث من �شخ�ص ملكية م�شرتكة لوحدة فندقية باملن�ش�أة الفندقية ،
ويتناوبون االنتفاع بها املدة الزمنية املتفق عليها بينهم (�أ�سبوع �أو �أكرث �سنويا)
هم وورثتهم من بعدهم .
2 -2حق انتفاع باقت�سام الوقت :
وفـيه يكــون لل�شخـ�ص ولورثتــه من ب ــعده االنتفـ ــاع بوحدة فندقي ــة مملوكة لغريه
مقابل مبل ــغ نقــدي  ،وذلك ملدة زمنيـ ــة حمـ ــددة ( �أ�سبوع �أو �أكرث �سنويا ) بالتناوب
م ــع غريه مــن �سائ ــر املنتفع ــني املتعاقدين مع مالك الوحـ ــدة  ،ويج ــوز للمنتف ــع
�أن يتنازل عن حقه ف ــي االنتفاع بالوحدة �إىل غيـره فـي حدود املدة املتعاقد عليها .
3 -3حق ا�ستخدام باقت�سام الوقت :
وفـيه يكون لل�شخ�ص ولورثته من بعده ا�ستعمال وح ــدة فندقيــة مملوكـ ــة لغي ــره
مقابـ ــل مبل ــغ نق ــدي  ،وذلك مل ـ ــدة زمنية حمـ ــددة ( �أ�سبوع �أو �أكرث �سنويا ) بالتناوب
مع غيـ ــره من املتعاقدي ــن مع م ــالك الوحدة  ،دون �أن يكون ل ــه التن ــازل عــن حق ــه
فـي اال�ستعمال �إىل الغري .
املــادة ( ) 64
يتم تق�سيم ال�سنة �إىل فرتات زمنية تقا�س بالأ�سبوع  ،ويكون لكل منتفع مدة  ،حدها الأدنى
�أ�سبوع  ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك .
املــادة ( ) 65
حترر عقود ا�ستغالل الوحدات الفندقية بنظام اقت�سام الوقت باللغة العربية وفق بنود
ومـ ــواد العقد املوح ـ ـ ــد املعتمد من الوزارة  .وحتـ ــدد ه ـ ــذه العقود التزامات وحقـ ــوق م ـ ــالك
�أو م�ستغ ــل الوحــدات الفندقيـ ــة واملنتفع بهـ ــا  .و يكون لكل متعاق ــد ن�سخـ ــة  ،وتودع ن�سخ ــة
من العقد فـي الوزارة  ،ويتم ت�سجيل جميع العقود الواردة على املن�ش�آت الفندقية التي
ت�ستغل �أو تدار بنظام اقت�سام الوقت ب�أمانة ال�سجل العقاري بوزارة الإ�سكان .
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املــادة ( ) 66
ال تنتهي عقود ملكية احل�صة ال�شائعة  ،وحق االنتفاع بوحدة فندقية بنظام اقت�سام الوقت
بوفاة املنتفع  ،وتنتقل �إىل ورثته ال�شرعيني  ،مع عدم جواز تق�سيم الوحدة  ،ف�إذا طالب
الورثة بقيمة تلك الوحدة فـيتوىل امل�ستغل بيعها حل�سابهم .
الف�صــــل اخلامـــــ�س
فـــرق الفـــن الراقـــي
املــادة ( ) 67
ي�شرتط للرتخي�ص با�ستقدام فرق الفن الراقي �أن يكون امل�ستقدم فندقا م�صنفا من فئة
�أربعة �أو خم�سة جنوم � ،أو فندقا ذا ت�صنيف �أقل � ،شريطة �أن يكون مدارا من قبل �شركة
عاملية لإدارة الفنادق � ،أو مطعم حا�صل على لوحة عالمة الت�صنيف املعتمد من الوزارة ،
�شريطة ارتباط �أداء الفرقة مع نوع املطعم وامل�أكوالت التي يقدمها .
املــادة ( ) 68
يحدد عدد �أع�ضاء فرقة الفن الراقي امل�ستقدمة وفق نوع الفرقة وم�ساحة منفذ العر�ض .
املــادة ( ) 69
تقت�صر منافذ العر�ض فـي الفنادق على مطاعم الفندق والبهو .
املــادة ( ) 70
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي �إىل الوزارة على النموذج
املعد لهذا الغر�ض  ،وذلك قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من التاريخ املتوقع لو�صول
�أع�ضاء الفرقة �إىل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 71
يجب على طالب الرتخي�ص با�ستقدام فرق الفن الراقي �أن يرفق بطلبه امل�ستندات الآتية :
1 -1ن�سخة من جواز �سفر كل ع�ضو من �أع�ضاء الفرقة .
�2 -2صورتني �شخ�صيتني لكل ع�ضو .
 3 -3ال�سرية الذاتية وال�شهادات الدالة على تخ�ص�ص كل ع�ضو  ،م�صدقة من اجلهات
املعنية .
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املــادة ( ) 72
تتوىل الوزارة البت فـي الطلب خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا
ال�شروط والبيانات واملرفقات وامل�ستندات .
املــادة ( ) 73
ال يجوز التنازل عن الرتخي�ص �أو الت�صرف فـيه للغري ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات .
املــادة ( ) 74
تكون مدة الرتخي�ص ( )3ثالثة �أ�شهر  ،ب�شرط �أال تزيد على املدة املقررة لت�أ�شرية الفرقة .
ويجوز جتديد الرتخي�ص ملدة �أو مدد �أخرى  ،على �أن يتم تقدمي طلب التجديد قبل انتهاء
مدتــه ب�أ�سبوعــني على الأق ــل  ،مع مراعاة مدد الت�أ�شريات املمنوح ــة للفرقة مـ ــن اجله ــات
املخت�صة .
املــادة ( ) 75
يجوز لطالب اال�ستقدام تقدمي طلب ا�ستبدال الفرقة ب�أخرى  ،ويعامل كطلب جديد .
املــادة ( ) 76
يحظر على فرق الفن الراقي �أداء عرو�ضها خالل املنا�سبات الدينية الآتية :
1 -1عند الإعالن عن ر�ؤية هالل �شهر رم�ضان املبارك  ،وحتى نهاية ال�شهر .
2 -2من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ليلة املولد النبوي ال�شريف  ،وحتى ال�ساعة الثامنة
من م�ساء يوم املولد .
3 -3من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ليلة الإ�سراء واملعراج  ،وحتى ال�ساعة الثامنة من م�ساء
يوم الإ�سراء واملعراج .
4 -4من ال�ساعة ال�ساد�ســة م�ساء ليلة يوم عرف ــة  ،وحت ــى ال�ساعـ ــة الثامن ــة من م�س ــاء
يوم عرفة .
5 -5مــن ال�ساع ــة ال�ساد�س ــة م�ساء ليلة ر�أ�س ال�سنــة الهجريــة  ،وحتـى ال�ساعــة الثامنــة
م�ساء يوم ر�أ�س ال�سنة الهجرية .
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املــادة ( ) 77
يجب على املرخ�ص له با�ستقدام فرقة الفن الراقي االلتزام مبواعيد العر�ض وفقا للملحق
رقم (  ) 4املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 78
يحظر على م�ستقدم فرقة الفن الراقي و�أع�ضاء الفرقة �إتيان �أي من الأمور الآتية :
 1 -1خمالفة الآداب وال�سلوك العام  ،وما يتنافى مع التقاليد العمانية .
2 -2الأداء بالزي العماين من قبل غري العمانيني .
�3 -3أي �أداء يت�ضمن طابعا دينيا �أو �سيا�سيا �أو ذا مدلوالت بذيئة .
�4 -4إقالق راحة النزالء بالفندق �أو زبائن املطعم .
املــادة ( ) 79
يلتزم م�ستقدم فرقة الفن الراقي برتحيل الفرقة فور انتهاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 80
يكون م�ستقدم فرقة الفن الراقي م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن كل ما يقدم فـي عرو�ض
الفرقــة .
املــادة ( ) 81
ا�ستثناء من �أحكام هذا الف�صل  ،يجوز للمن�ش�آت الفندقية وال�سياحية اال�ستعانة بالفرق
الفنية العمانية والعازفـني العمانيني املرخ�ص لهم من اجلهة املخت�صة .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
مكاتــب ال�سفــر وال�سياحـــة
املــادة ( ) 82
تعتبـ ــر مكات ـ ــب ال�سف ـ ــر وال�سياحة من�شـ ـ�آت �سياحيـ ــة  ،وتقوم بالأعم ــال اخلا�ص ــة بال�سف ــر
وال�سياحة وممار�سة اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )18من القانون .
ويحظر على ال�شركات واملكاتب ال�سياحية ا�ستخدام �أي مر�شد �سياحي ال يحمل ترخي�ص
مزاولة املهنة بالفئة املحددة وال�صادرة من الوزارة .
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املــادة ( ) 83
ت�سري الأحكام املتعلقة مبكاتب ال�سفر وال�سياحة على �شركات الطريان والنقل ال�سياحي
واملالحة البحرية ال�سياحية التي ترغب فـي مزاولة و�أداء الأعمال واخلدمات املن�صو�ص
عليها فـي الفقرات ( )5 ، 4 ، 2من املــادة ( )18من القانون  ،وي�ستثنى من ذلك مقدمو
اخلدمات الالزمة لأداء فري�ضة احلج والعمرة .
املــادة ( ) 84
يجب �أن يكون لكل مكتب �سفر و�سياحة مدير م�س�ؤول عن �إدارته  ،وحتدد اخلربة وامل�ؤهالت
وفقا للملحق رقم (  ) 3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 85
يجـب عل ــى �أي مكتب �سفــر و�سياح ــة ينظم رحالت �سياحية داخلية �أن ي�ؤمن عل ــى ال�سي ــاح
بوثيقة ت�أمني �سارية املفعول طيلة مدة الرحلة �ضد جميع الأخطار والأ�ضرار التــي قــد
تنجم من الرحلة .
املــادة ( ) 86
ال يحــق ملكاتــب ال�سفــر وال�سياح ــة ا�ستخ ــدام �أي و�سيلـ ــة نق ــل غيــر مرخ ــ�ص له ــا بالعمــل
فـي املجال ال�سياحي من الوزارة .
الف�صـــل ال�سابــــع
الإر�شــــاد ال�سياحــــي
املــادة ( ) 87
ال يجــوز لأي �شخ�ص فت ــح مك ــتب الإر�شاد ال�سياحـ ــي �أو مزاولـ ــة مهنة الإر�شـ ــاد ال�سياحي ،
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،ومينح ترخي�ص مكتب الإر�شاد ال�سياحي
للمر�شدين ال�سياحيني للعمانيني فقط .
ويجوز ملكاتب ال�سفر وال�سياحة اال�ستعانة بهذه املكاتب لتزويدهم مبر�شدين �سياحيني
عمانيني ملرافقة الأفواج ال�سياحية وفق اتفاق يتم بينهما .
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املــادة ( ) 88
ي�شرتط للرتخي�ص مبهنة الإر�شاد ال�سياحي  ،ما ي�أتي :
�1 -1أن يكـ ــون عماين اجلن�سية  ،و�أال تقل �سنه عن ( )18ثماين ع�شـ ــرة �سنة ميالدي ــة ،
�أو �أجنبيا  ،وال تقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية .
�2 -2أن يكون كامل الأهلية  ،حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة  ،مل ي�سبق احلكم عليه
فـي جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل
يرد �إليه اعتباره .
�3 -3أن تثبت لياقته طبيا .
�4 -4أن يكون حا�صال على م�ؤهل منا�سب  ،وتدريب كاف فـي جماالت الإر�شاد ال�سياحي .
�5 -5أن يجيد التحدث ب�إحدى اللغات الأجنبية بجانب اللغة العربية .
6 -6اجتياز االختبار الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 89
ت�شكل جلنة للإر�شاد ال�سياحي بقرار من الوزير من املخت�صني بالوزارة  ،واملتخ�ص�صني
والأكادمييــني العاملــني فـي املج ــال ال�سياح ــي من خارجه ــا  ،على �أن يح ــدد الق ــرار مق ــرر
اللجنة ونظام عملها .
ويج ــوز للجنـ ــة اال�ستعان ــة مبــن تـراه من �أهــل اخلبــرة واملعرفة فـي ممار�ســة اخت�صا�صهـا
دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
ويجـوز للوزيـر ت�شكيــل جلان فرعية للإر�شاد ال�سياحي فـي املحافظ ــات � ،إذا اقت�ضــى الأمــر
ذلك .
املــادة ( ) 90
تخت�ص اللجنة بالنظر فـي طلبات ترخي�ص الإر�شاد ال�سياحي  ،واختبار �أ�صحاب الطلبات
التي مت �إجازتها  ،وذلك من خالل االختبارات واملقابالت التي جتريها لهذا الغر�ض ،
ويراعى فـي االختبار واملقابلة تقييم املتقدم من حيث الإملام باملعلومات العامة عن ال�سلطنة
وتاريخها وح�ضارتها و�آثارها وتراثها وبيئتها االجتماعية والطبيعية  ،واللغة العربية  ،ولغة
�أجنبية واحدة على الأقل  ،وي�ؤخذ فـي االعتبار عند االختيار مدى الإملام باللغة العربية ،
ولغة �أجنبية  ،واللياقة  ،وح�سن املظهر .
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املــادة ( ) 91
يجب على كل من يرغب فـي احل�صول على الرتخي�ص مبزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي ،
�أن يتقدم بطلب على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
1 -1ن�سخة البطاقة املدنية �أو جواز ال�سفر  ،و�صورتان �شخ�صيتان حديثتان .
�2 -2صحيفة احلالة اجلنائية .
3 -3امل�ؤهل الدرا�سي .
املــادة ( ) 92
ي�صـ ــدر الرتخي ــ�ص للمر�شـ ـ ــد ال�سياحـ ـ ـ ــي م ــن ال ــوزارة وفقـ ـ ـ ــا للنمـ ــوذج املعـ ـ ــد ل ـ ــذلك ،
وذلك على النحو الآتي :
 الفئة الأولــــــى  :مر�شــد �سياحي عـام  ،وهو الذى ميار�س عمل الإر�ش ــاد ال�سياحيفـي جميع حمافظات ال�سلطنة .
 الفئة الثانيــــة  :مر�ش ــد �سياحــي مكان ــي  ،وه ــو ال ــذي مي ــار�س عمـ ــل الإر�شـ ــادال�سياحي فـي حمافظة �أو معلم �أو موقع �سياحي معني .
 الفئة الثالثــــة  :مر�ش ـ ـ ــد �سياح ـ ـ ــي متخ�صـ ـ ـ ــ�ص  ،وهـ ــو ال ــذي مي ـ ـ ــار�س عمـ ـ ـ ــلالإر�ش ـ ـ ـ ــاد ال�سياحـ ــي فـ ــي جمـ ــال تخ�ص�ص ــي كاملج ــال املعم ــاري
�أو اجليولوجي .
املــادة ( ) 93
للــوزارة �أن متنح ترخي�صا م�ؤقت ـ ــا لأي �شخـ ــ�ص للتدري ــب عل ــى الإر�شـ ــاد ال�سياح ــي لفتـ ــرة
ال تزيد على (� )1شهر واحد .
املــادة ( ) 94
تقوم الوزارة ب�إم�ساك �سجل للمر�شدين ال�سياحيني املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يت�ضمن
البيانات الآتية :
1 -1ا�سم املر�شد  ،وجن�سيته  ،وعنوانه .
2 -2الرقم املدين � ،أو جواز ال�سفر  ،وجهة العمل .
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-4
-5
-6

3امل�ؤهل الدرا�سي  ،واخلربات ال�سابقة  ،واللغات التي يجيدها .
4رقم �إي�صال �سداد الر�سوم املقررة .
5رقم ونوع الرتخي�ص املمنوح له  ،ومدة �صالحيته .
6املخالفات التي ارتكبها املر�شد  ،واجلزاءات املوقعة عليه  ،وتاريخها .
املــادة ( ) 95

يجــوز للمر�ش ــد ال�سياحـ ــي طـلـ ــب تغييـ ـ ـ ــر نـ ـ ــوع الرتخي ـ ـ ــ�ص ال�صـ ـ ــادر �إىل ف ـئ ـ ــة �أخـ ــرى ،
وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يرفق امل�ستندات املبينة بالنموذج  ،وي�شرتط
لتغيري نوع الرتخي�ص اجتياز االختبار  ،والتدريب الذي تعده الوزارة .
املــادة ( ) 96
يقت�صر الإر�ش ــاد ال�سياحــي باللغ ــة الإجنليزية على املر�شد ال�سياح ــي العمانـ ــي  ،وال يجــوز
للمر�شد ال�سياحي الأجنبي الإر�شاد بهذه اللغة لفئة مر�شد �سياحي عام .
املــادة ( ) 97
الرتخي�ص ال�ص ــادر مبمار�س ـ ــة الإر�ش ـ ـ ــاد ال�سياحي �شخ�ص ــي  ،ال يجـوز التن ـ ــازل عن ـ ـ ــه ،
وعلى املرخ�ص لــه رد الرتخي�ص �إىل الوزارة فـي حالة توقفه عن ممار�س ــة املهن ــة � ،أو �إلغ ـ ــاء
الرتخي�ص � ،أو انتهاء مدته دون جتديد � ،أو مغادرة �صاحبه غري العماين البالد .
املــادة ( ) 98
يجب على املر�شد ال�سياحي االلتزام ب�آداب املهنة  ،ومبادئ ال�شرف والأمانة  ،و�أ�صول اللياقة
فـي التعامل  ،والقيام بجميع الواجبات املنوطة به  ،وااللتزام بالآداب العامة  ،واحرتام
العادات والتقاليد العمانية .
املــادة ( ) 99
يحظر على املر�شد ال�سياحي ما ي�أتي :
1 -1مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي داخل املناطق الع�سكرية �أو فـي مناطق احلدود
الدولية لل�سلطنة � ،أو داخل الدوائر اجلمركية باملوانئ واملطارات � ،إال بعد احل�صول
على �إذن خا�ص بذلك من اجلهات املخت�صة .
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 2 -2املجادلة فـي الأمور ال�سيا�سية �أو الدينية مبا يتعار�ض مع النظام العام والآداب .
 3 -3خمالفة فئة الرتخي�ص املمنوح له مبزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي .
املــادة ( ) 100
يلتزم املر�شد ال�سياحي بحمل الرتخي�ص  ،و�إبرازه طوال فرتة ممار�سته للن�شاط .
وعلى �أن يقدم الرتخي�ص � ،إذا طلب منه ذلك موظف بالوزارة � ،أو م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي
املخت�صون .
املــادة ( ) 101
يجب على املرخ�ص له عند تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص �أن يرفق به �شهادة طبية ت�ؤكد
لياقته �صحيا لال�ستمرار فـي مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي .
املــادة ( ) 102
يجوز للوزارة �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر مبمار�سة مهنة الإر�شاد ال�سياحي فـي الأحوال الآتية :
1 -1عجز املر�شد عن �أداء عمله .
�2 -2صدور حكم نهائــي علــى املر�شد فـي جناي ــة �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شــرف
�أو الأمانة .
وي�صدر بالإلغاء قرار من الوكيل .
املــادة ( ) 103
يجوز للعمانيني احلا�صلني على تراخي�ص ممار�سة الإر�شاد ال�سياحي فتح مكاتب للإر�شاد
ال�سياحي .
املــادة ( ) 104
ي�سـ ــاءل ت�أديبيـ ــا ك ــل مر�ش ــد �سياح ــي يخالـف الواجبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�ص ــل ،
�أو يرتكب �أفعاال ت�ضر بال�سائحني � ،أو ب�سمعة البلد .
وتتوىل الدائرة القانونية بالوزارة �إجراءات التحقيق مع املر�شد ال�سياحي عند ارتكابه
�إحدى املخالفات ال�سابقة  ،وعر�ض نتيجة التحقيق على الوزير � ،أو من يفو�ضه  ،مت�ضمنة
اجلزاء املقرتح توقيعه على املر�شد ال�سياحي .
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املــادة ( ) 105
فـي حالة ثبوت املخالفة �ضد املر�شد ال�سياحي  ،يجوز للوزير �أو من يفو�ضه توقيع اجلزاءات
الت�أديبية الآتية :
1 -1غرامة ال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا .
2 -2الوقف عن مزاولة املهنة مدة ال تزيد على (� )2شهرين .
3 -3احلرمان من مزاولة ن�شاط الإر�شاد فـي بع�ض املناطق ال�سياحية .
�4 -4إلغاء الرتخي�ص .
ويجوز للوزير �أو من يفو�ضه  ،وقف املر�شـ ــد ال�سياح ــي عن مزاولة املهنــة م�ؤقتا حلني
انتهاء التحقيق فـي ما ن�سب �إليه من جرائم جنائية .
املــادة ( ) 106
يحظر على مكاتب الإر�شاد ال�سياحي ا�ستخدام �أي مر�شد �سياحي ال يحمل ترخي�ص مزاولة
املهنة بالفئة املحددة وال�صادرة من الوزارة .
الف�صــــل الثامـــــن
النقــــل ال�سياحـــــي
املــادة ( ) 107
يقدم طلب الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط النقل ال�سياحي �إىل الوزارة مرفقا به امل�ستندات
الآتية :
1 -1عدد وبيانات وموا�صفات و�سيلة النقل .
2 -2الأوراق الثبوتية وال�شهادات اخلا�صة ب�سائق �أو ربان و�سيلة النقل .
3 -3وثيقة ت�أمني ل�صالح و�سيلة النقل والطاقم والركاب .
4 -4خط ال�سري �أو املوقع الذي ميار�س فـيه الن�شاط ال�سياحي .
�أوال  :النقـــل البــري ال�سياحـــي
املــادة ( ) 108
يجب �أن تتوفر فـي و�سيلة النقل الربي ال�سياحي ال�شروط الآتية :
�1 -1أال يكون قد م�ضى على تاريخ ال�صنع �أكرث من (� )7سبعة �أعوام  ،و�أن تكون حالتها
جيدة .
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�2 -2أن تكون مكيفة .
�3 -3أن تت�ضم ــن احلاف ــالت التـ ــي يبل ــغ عـ ــدد مقاعدهــا (� )40أربعـني مقع ــدا ف�أكثـ ــر ،
دورة مياه ومطبخا .
�4 -4أن تت�ضمن و�سيلة النقل التي يزيد عدد مقاعدها على ( )15خم�سة ع�شر مقعدا ،
ثالجة  ،وجهاز مكرب ال�صوت  ،و�أجهزة عــر�ض مــرئي  ،ومقعدا �أماميا للمر�شد
ال�سياحي .
�5 -5أن تت�ضمن �أدوات ال�سالمة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص  ،طفايات احلريق و�صندوق
الإ�سعافات الأولية  ،و�أحزمة �أمان للأطفال .
وي�شرتط �أن يكون �سائق و�سيلة النقل عماين اجلن�سية  ،وحا�صال على رخ�صة قيادة
منا�سبة للمركبة التي يقودها  ،وعلى �شهادة تدريبية فـي جمال الإ�سعافات الأولية
والقيادة الوقائية .
املــادة ( ) 109
يجب �أن تتوفر فـي و�سيلــة النقل الربي ال�سياح ــي داخ ــل املناط ــق ال�صحراوية �أو اجلبلي ــة
�أو الوديان ال�شروط الآتية :
�1 -1أن تكون ذات دفع رباعي .
�2 -2أال يكون قد م�ضى على تاريخ ال�صنع �أكرث من (� )7سبعة �أعوام  ،و�أن تكون حالتها
جيدة .
�3 -3أن تزود ببو�صلة مالحية ( نظام املواقع العاملي )  ،وهاتف نقال بخا�صية االت�صال
عرب الأقمار ال�صناعية .
�4 -4أن تزود ب�صندوق للإ�سعافات الأولية .
�5 -5أن يك ــون �سائـ ــق املركبة عماين اجلن�سيـ ــة  ،حا�ص ــال علــى دورة فـي مهارات القيــادة
فـي املناطق ال�صحراوية والوعرة  ،والإ�سعافات الأولية  ،وال�سالمة  ،والقيادة الوقائية .
ثانيا  :النقــل البحــري ال�سياحـــي
املــادة ( ) 110
يجب �أن تتوفر فـي و�سيلة النقل البحري ال�سياحي  ،ال�شروط الآتية :
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

�1أن تكون م�سجلة بوزارة النقل واالت�صاالت .
�2أن تكون حا�صلة على ترخي�ص مالحي �ساري املفعول .
�3أن تزود ب�سرتات جناة  ،بواقع �سرتة واحدة لكل راكب  ،و�أدوات ال�سالمة والأمان
الأخرى .
� 4أن تزود ب�صندوق للإ�سعافات الأولية .
�5أن يكون بها حمرك احتياطي باملوا�صفات التي حتددها وزارة النقل واالت�صاالت .
�6أن يكون لها قبطان وم�ساعد وفنيون متخ�ص�صون .
�7أن تتوفر بها �سائر اال�شرتاطات الأخرى التي تتطلبها وزارة النقل واالت�صاالت ،
ووزارة البلدي ـ ــات الإقليميـ ــة وم ـ ــوارد امليـ ــاه  ،ووزارة البيئـ ــة وال�شـ ـ�ؤون املناخي ـ ــة ،
و�شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 111

يجب على قائد و�سيلة النقل البحري ال�سياحي االلتزام مبا ي�أتي :
1 -1عدم االقرتاب من املناطق الع�سكرية �أو �أي منطقة حمظورة .
�2 -2إبالغ وحدة �شرطة خفر ال�سواحل �أو املر�سى الذي مت الإبحار منه �أو العودة �إليه
قبل القيام بالرحلة  ،وعند العودة منها .
 3 -3عدم ال�سماح بركوب �أ�شخا�ص �أكرث من العدد املحدد حلمولة و�سيلة النقل .
4 -4االلتزام ب�شروط البيئة البحرية  ،والغو�ص البحري .
 5 -5االلتزام بكافة القوانني والإجراءات وال�ضوابط التي حتددها اجلهات ذات العالقة .
ثالثا  :النقـــل اجلـــوي ال�سياحـــي
املــادة ( ) 112
يجوز للمن�ش�أة ال�سياحية �أن متتلك �أو ت�ست�أجــر عــددا من الطائرات لنقل الأفراد والأفواج
ال�سياحيـ ــة  ،عل ــى �أن تتوف ــر فـي الطائ ــرات والطياري ــن واملالح ــني ال�ش ــروط واملوا�صف ــات
التي حتددها الهيئة العامة للطريان املدين  ،ومنظمة الطريان املدين الدويل .
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الف�صـــل التا�ســـع
من�شـــ�آت الرتفـيـــه والأنديــة
املــادة ( )113
ت�سـ ــري علـ ـ ــى �إقامـ ـ ـ ــة من�ش ـ ـ ـ�آت الرتفـيـ ـ ـ ــه والأندي ـ ـ ــة �أحكـ ـ ــام املـ ــواد م ــن (� )34إل ـ ــى ()39
مــن ه ــذه الالئحــة .
الف�صـــل العا�شـــــر
الر�ســــوم ال�سياحيــــة
املــادة ( ) 114
حت�صل املن�ش�آت الفندقية من عمالئها ر�سوما �سياحية بن�سبة ( )%12اثني ع�شر فـي املائة
من �إجمايل ال�سعر الذي يلزم فـيه العميل  ،وذلك على النحو الآتي :
� )% 4( 1 -1أربعة فـي املائة عن كافة املرافق املتوفرة باملن�ش�أة الفندقية  ،ويتم توريدها
�إىل الوزارة وفقا لأحكام املــادة ( )115من هذه الالئحة .
 )% 8(2 -2ثمانية فـي املائة مقابل اخلدمات التي تقدمها املن�ش�أة الفندقية  ،وتلت ــزم
املن�ش�أة بتوزيعها كلها �أو جزء منهــا �إمــا نقدا و�إم ــا عين ــا على املوظف ــني العامل ــني
فـي املن�ش�أة مبوجب �آلية يتم االتفاق عليها مع ه�ؤالء املوظفـني .
املــادة ( ) 115
تقوم املن�ش�آت الفندقية بتوريد الر�سوم ال�سياحية املن�صو�ص عليها فـي البند ( )1من املــادة
( )114من هذه الالئحة �إىل الوزارة ب�شكل ربع �سنوي خالل مدة ال جتاوز نهاية ال�شهر
التايل للفرتة املحددة  ،ويكون التوريد م�صحوبا بك�شف تف�صيلي يو�ضح �إجمايل قيمة
الإيرادات ال�شهرية للمن�ش�أة الفندقية  ،ومقدار الر�سم  ،ويجب �أن يكون الك�شف املرفق مع
الدفعة الأخرية فـي نهاية ال�سنة املالية مت�ضمنا بيان مقدار الر�سم الذي مت توريده خالل
ال�سنة .
ويجب �أن تكون جميع الك�شوف معتمدة من املدير امل�س�ؤول عن املن�ش�أة � ،أو ممن يقوم مقامه ،
وعلى م�س�ؤوليته .
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املــادة ( ) 116
تلتزم املن�ش�آت الفندقية بتقدمي �إقرار �سنوي ذي بيانات مف�صلة ح�سب الأ�شهر  ،عن املبالغ
ال�سنوية اخلا�ضعة للر�سوم ال�سياحية  ،ومقدار الر�سم امل�ستحق عنها  ،وما مت  ،وما مل يتم
حت�صيل ــه من هـ ــذا الر�سم  ،على �أن يعتمد البيان املذكور من املدي ــر امل�س ـ�ؤول ع ــن املن�ش ـ�أة
�أو من يقوم مقامه  ،ويتم ت�صديقه من مراقب احل�سابات املرخ�ص له واملعني لدى املن�ش�أة ،
ويقــدم هذا البيــان عـن كـل �سنــة ماليــة منتهية للمن�شـ�أة فـي موعـد ال يتجـ ــاوز (� )2شهري ــن
من بدء ال�سنة املالية التالية .
املــادة ( ) 117
تفر�ض على املن�ش�آت الفندقية غرامة ت�أخري وفقا للملحق رقم ( )7املرفق بهذه الالئحة ،
وذلك عن مدة الت�أخري عن توريد الر�سوم ال�سياحية  ،على �أن ت�ضاعف قيمة الغرامة
�شهريا فـي حالة عدم توريد �أ�صل مبلغ الر�سوم فـي املواعيد املحددة باملــادة ( )115من هذه
الالئحة  ،ومبا ال يتعار�ض مع حكم البند ( )2من املــادة ( )21من هذه الالئحــة .
الف�صـــل احلـــادي ع�شـــر
قواعــد و�إجـــراءات التفتيـــ�ش
املــادة ( ) 118
يكـون مل أ�مــوري ال�ضبــط الق�ضائـي  ،مراقبة تنفـيــذ �أحكــام القانون وهذه الالئحة  ،ويكــون
لهم �سلطة دخول خمتلف املناطق واملواقع ال�سياحية  ،واملن�ش�آت الفندقية وال�سياحية ،
ومقار ال�شركات ال�سياحية ومكاتب ال�سفر والطريان وال�سياحة مبا فـي ذلك و�سائل النقل
ال�سياحي  ،للتفتي�ش عليها  ،وذلك باالطالع على تراخي�صها  ،و�سجالتها وم�ستنداتها ،
ونظم العمل فـيها .
املــادة () 119
تلــتزم املن�شـ ـ�آت الفندق ــية وال�سياحي ــة بتمكني م�أم ـ ــوري ال�ضبط الق�ضائي من �أداء �أعمال
وظائفهــم فـي الرقابــة والتفتي�ش  ،وت�سهي ــل دخولهـ ــم املواقع التابعة لها  ،وتقديــم كاف ــة
البيانات املطلوبة .
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املــادة ( ) 120
تلتــزم املن�ش ـ�آت الفندقيــة وال�سياحيــة بحفــظ الرتاخي ــ�ص ال�صادرة لها فـي مقــر املن�شـ ـ�أة ،
ويجب عليها تقدميها �إىل مفت�شي الوزارة وم�أموري ال�ضبط الق�ضائي املخت�صني .
املــادة ( ) 121
على م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مراعاة ما ي�أتي :
1 -1حتريــر حم�ضــر باملخالفــة يت�ضمــن تاريــخ ومك ــان وزمان فتح املح�ضر  ،ونوعيــة
املخالفة .
2 -2توقيع �صاحب املن�ش�أة �أو من ح�ضر الواقعة من العاملني على املح�ضر  ،وت�سليمه
ن�سخة منه  ،وفـي حالة رف�ضه التوقيع يتم بيان هذا فـي ذلك املح�ضر .
�3 -3إعداد مذكرة بالواقعة مرفقا بها �أ�صل حم�ضر املخالفة  ،يقدمها �إىل االدعاء العام
التخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 122
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يعاقب عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر ،
يعاقــب كــل مـن يخالــف �أحكــام ه ــذه الالئح ــة بالعقوبـ ــة املن ــ�صو�ص عليهـ ــا فـي البنـ ــد ()3
من املــادة ( )25من القانون .
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امللحــــق رقــــم ( ) 1
�أنـواع وفئـات املوافقـات والرتاخيـ�ص
ور�ســـــوم �إ�صدارهـــــا وجتديدهـــــا ومدتهـــا
النـــــــوع

املــــــدة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

املوافقة املبدئية لإقامة من�ش�أة فندقية
�أو من�ش�آت الرتفـيه والأندية على �أر�ض ملك خا�ص

�سنة

100

ترخي�ص فندق خم�سة جنوم

� 5سنوات

5000

ترخي�ص فندق �أربعة جنوم

� 5سنوات

4000

ترخي�ص فندق ثالثة جنوم

� 5سنوات

3000

ترخي�ص فندق جنمتني

� 5سنوات

2000

ترخي�ص فندق جنمة واحدة

� 5سنوات

1000

ترخي�ص النزل

� 5سنوات

500

ترخي�ص اال�سرتاحة

� 5سنوات

500

1000
بالإ�ضافة �إىل احت�ساب
� 5سنوات
ر�سوم ترخي�ص املن�ش�أة
الفندقية وال�سياحية

ترخي�ص القرى ال�سياحية

ترخي�ص ال�شقق الفندقية الفاخرة
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تابــع  :امللحق رقم (  ) 1أ�نـواع وفئـات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدهـا ومدتها
النـــــــوع

املــــــدة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

ترخي�ص ال�شقق الفندقية املمتازة

� 5سنوات

3500

ترخي�ص ال�شقق الفندقية العادية

� 5سنوات

1250

ترخي�ص املخيم ال�سياحي الفاخر
ترخي�ص املخيم ال�سياحي العادي
ترخي�ص مكاتب ال�سفر وال�سياحة
ترخي�ص مكاتب ال�سفر
ترخي�ص مكاتب ال�سياحة
ترخي�ص �أن�شطة النقل ال�سياحي
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الأوىل (عمانيون)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثانية (عمانيون)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثالثة (عمانيون)

� 5سنوات
� 5سنوات
�سنتان
�سنتان
�سنتان
�سنتان

2500
1000
200
100
100
200

�سنتان

20

�سنتان

10

�سنتان

15

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الأوىل (غري العمانيني)

�سنة

100

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثانية (غري العمانيني)

�سنة

50

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثالثة (غري العمانيني)

�سنة

60
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تابــع  :امللحق رقم (  ) 1أ�نـواع وفئـات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدهـا ومدتها
النـــــــوع

املــــــدة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي
للفنادق فئة خم�سة و�أربعة جنوم

ثالثة �أ�شهر

500

ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي للفنادق
املدارة من قبل �شركات عاملية لإدارة الفنادق

ثالثة �أ�شهر

400

ترخي�ص ا�ستقدام
فرق الفن الراقي للمطاعم امل�صنفة
ترخي�ص من�ش�آت الرتفـيه والأندية
ترخي�ص �إقامة فعالية
فـي املرافق الداخلية للموقع الأثري
ترخي�ص �إقامة فعالية
فـي املرافق اخلارجية للموقع الأثري
ترخي�ص ا�ستغالل �أو �إدارة املن�ش�آت الفندقية
القائمة بنظام اقت�سام الوقت
تعديل الرتخي�ص
ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ص
ا�ستبدال ع�ضو واحد من فرق الفن الراقي
ت�صنيف املطاعم
ت�صنيف املن�ش�أة الفندقية �أو �إعادة ت�صنيفها

ثالثة �أ�شهر

400

� 5سنوات

1000

يوم

750

يوم

500

�سنة

5000

-
-
�سنة
-

حتديد نوع املن�ش�أة الفندقية

-

20
20
50
200
100
()%20
ع�شرون فـي املائة
من قيمة الرتخي�ص
ال�سياحي
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امللحـــق رقـــم ( ) 2
ال�ضمانــــات امل�صرفـيـــة
نـــوع الرتخيـــ�ص

قيمة ال�ضمان بالريال العماين

فندق خم�سة جنوم

10000

فندق �أربعة جنوم

8000

فندق ثالثة جنوم

6000

فندق جنمتني

4000

فندق جنمة واحدة

2000

النزل

300

اال�سرتاحة

300

القرية ال�سياحية

2000

ال�شقق الفندقية الفاخرة

5000

ال�شقق الفندقية املمتازة

3000

ال�شقق الفندقية العادية

2000
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تابــع  :امللح ــق رق ــم (  ) 2ال�ضمانـ ــات امل�صرفـي ــة
نـــوع الرتخيـــ�ص

قيمة ال�ضمان بالريال العماين

املخيم ال�سياحي الفاخر

3500

املخيم ال�سياحي العادي

1750

مكاتب ال�سفر وال�سياحة

2000

مكاتب ال�سياحة

1000

مكاتب ال�سفر

1000

ا�ستقدام فرق الفن الراقي

1000

ا�ستغالل و�إدارة املن�ش�آت الفندقية
بنظام اقت�سام الوقت

60000

من�ش�آت الرتفـيه والأندية

2000

ا�ستغالل املناطق �أو املواقع ال�سياحية

ح�سب العقد

�إقامة فعالية فـي املواقع الأثرية

()%150
مائة وخم�سون فـي املائة
من قيمة الرتخي�ص
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امللحــــق رقـــم ( ) 3
امل�ؤهـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�شـ�آت الفندقيـة وال�سياحيـة
امل�ؤهــــــل

نـــوع املن�شـــ�أة

اخلبــــرة

العمــــــانـــــي

فندق من فئة � 3إىل  5جنومال�شقق الفندقية الفاخرة-املخيم ال�سياحي الفاخر

فندق من فئة جنمة وجنمتنيال�شقق الفندقية املمتازة والعادية-املخيم ال�سياحي العادي

جامعي
( تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)
دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
دبلوم عال
( تخ�ص�صات �أخرى)
جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)
دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
دبلوم عال
(تخ�ص�صات �أخرى)
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ثالث �سنوات
�أربع �سنوات
خم�س �سنوات
�ست �سنوات
�سنة واحدة
�سنة واحدة
�سنتان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1151

تابع  :امللحـ ــق رق ــم (  ) 3امل ؤ�هـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�شـ�آت الفندقيـة وال�سياحيـة
امل�ؤهــــــل

نـــوع املن�شـــ�أة

اخلبــــرة

العمــــــانـــــي

-مكاتب ال�سفر وال�سياحة

جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)
دبلوم عال
( تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
دبلوم عال
(تخ�ص�صات �أخرى)

�سنة واحدة
�سنة واحدة
�سنتان

غيـــر العمانــــي

فندق من فئة � 3إىل  5جنومال�شقق الفندقية الفاخرة-املخيم ال�سياحي الفاخر

جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)

خم�س �سنوات
�ست �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�سبع �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�صات �أخرى)

ثماين �سنوات
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1151

تابع  :امللحـ ــق رق ــم (  ) 3امل ؤ�هـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�شـ�آت الفندقيـة وال�سياحيـة
نـــوع املن�شـــ�أة

امل�ؤهــــــل
غيـــر العمانــــي

فندق من فئة جنمة و جنمتنيال�شقق الفندقية املمتازة والعادية-املخيم ال�سياحي العادي

مكاتب ال�سفر وال�سياحة

اخلبــــرة

جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�أربع �سنوات

جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)

خم�س �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�ست �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�صات �أخرى)

�سبع �سنوات

جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�سنتان

جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)

ثالث �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�أربع �سنوات

دبلوم عال
( تخ�ص�صات �أخرى)

خم�س �سنوات
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1151

امللحــــق رقـــم ( ) 4
مواعيــد �إقامــة عـرو�ض فــرق الفــن الراقــي
الأيـــام

الفتـــرة

من ال�ساعـة

�إىل ال�ساعــة

من ال�سبت �إىل اخلمي�س
والعطالت الر�سمية

الظهرية

12 :00

3 :00

امل�سائية

6 :00

� 1 :00صباحا

اجلمعة

امل�سائية

6 :00

� 1 :00صباحا

امللحـــق رقـــم ( ) 5
فئــات وم�ستويــات ت�صنيــف املن�شــ�آت الفندقيــة
3 4
5
جنمة
جنمتني
جنوم جنوم جنوم
واحدة
الفنادق
املنتجعات
ال�شقق الفندقية
املخيمات
اال�سرتاحات والنزل
القرى ال�سياحية
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فاخرة ممتازة عادية

اجلريدة الر�سمية العدد ()1151

امللحـــق رقـــم ( ) 6
�أنـــواع املن�شـــ�آت الفندقيـــة
ميناء
�أعمال

مطار
عائم

بوتيك
عائلي

مدينة ترفـيهية
ريا�ضي

امللحــــق رقـــم ( ) 7
غرامــــات الت�أخيــــر
فــي توريــد الر�ســوم ال�سياحيــة
فئـة املن�شـ�أة الفندقيـة

الغرامة املالية امل�ضافة بالريال العماين

فندق خم�سة جنوم

1000

فندق �أربعة جنوم

800

فندق ثالثة جنوم

600

فندق جنمتني

400

فندق جنمة واحدة

200

املنتجعات

800

ال�شقق الفندقية الفاخرة

700

ال�شقق الفندقية املمتازة

500

ال�شقق الفندقية العادية

300

املخيمات واال�سرتاحات والنزل

200
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