النزل التراثية

النزل التراثية:
هي مباني قديمة ذات طابع معماري تقليدي تستخدم إليواء وخدمةة السةيا
تةورر المتطلبةات ااساسةية مةن الن ارةة والوةدوء وو بةات اإلرطةار هةدروا
المحار ة على المورورث المعماري للسلطنة.
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 )1الموقع المبنى البيئة المحيطة ومواقف السيارات
الوصف
معايير التقييم  /القسم
 )1-1الموقع
ي ب أن يكون الموقع والمنطقة المحيطة به مالئمين لوذه الفئة
 )1-1-1مميزات الموقع
 )2-1المبنى
 )1-2-1الوا وة

 )2-2-1النوارذ والستائر الخار ية
 )3-1الطريق المؤدي للمنشأة
 )1-3-1طرق الوصول

أن يكون المبنى من الخارج ن يفا ً والطالء أو الزخارف أو أية مواد أخرى مستخدمة بحالة
يدة

ضرورة و ود نوارذ خار ية ن يفة وشباك بحالة يدة ون يف وإعادة صيانة النوارذ
القديمة وري حالة عدم صالحيتوا يفضل صنع نوارذ خشبية ديدة على النمط القديم .
ي ب أن يكون الطريق المؤدي إلى المبنى سول الوصول إليه وآمن .

 )4-1البيئة المحيطة
) 1-4-1ن ارة البيئة المحيطة واإلطاللة ي ب المحار ة على ن ارة المنطقة بالمبنى مع مراعاة حرمة المنازل الم اورة .
 )5-1مواقف السيارات
 )1-5-1مواقف السيارات

و ود مواقف كارية خاصة للمبنى
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 )2ااماكن العامة
الوصف

معايير التقييم  /القسم
 )1-2منطقة البوو
 )1-1-2مساحة منطقة البوو ومكتب تورير مساحة كارية لمكتب اإلستقبال ومنطقة مويأة إلستقبال النزالء .
اإلستقبال
 )2-2الصيانة والن ارة
 )1-2-2ن ارة اارضيات وال دران ي ب اإللتزام بالمحار ة على الن ارة بشكل يومي مع تس يل مواعيد التن يف بإستمرار
وااسقف و ميع المرارق
 )2-2-2ألوان ال دران واارضيات تبليط أرضيات الغرف والممرات بلون بني ب ميع در اته
ي ب أن ال يكون هناك أي مصبا محروق وأستخدام المصابيح ذات النمط القديم
 )3-2-2اإلضاءة
 )3-2تورير ااطعمة والمشروبات ( تورير و بة اإلرطار كحد أدنى )
تورير مكان لتناول اإلطعمة والمشروبات بمساحة معقولة ومكان مويأ ومناسب إلعداد ااطعمة
 )1-3-2مكان تناول ااطعمة
والمشروبات .
والمشروبات
 )4-2التأثيث والديكور
تورير تأثيث وديكور ذات نمط قديم
 )1-4-2التأثيث والديكور
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 )5-2ااماكن ااخرى
 )1-5-2المطبخ
 )2-5-2مدخل ذوي اإلحتيا ات
الخاصة إلى ميع المرارق
 )3-5-2الساللم
 )4-5-2رتحات التووية ( المرق )
)5-5-2رتحات تصريف المياه من
أسطح المنزل
 )6-5-2عدم و ود الصدأ أو العفن
أو الروائح ري ميع المرارق
 )3أدنى معايير غرف النزالء
معايير التقييم  /القسم
 )1-3غرف النزالء
 )1-1-3الحد اادنى لعدد الغرف
 )2-1-3العدد اادنى للنوارذ ( ي ب
أن تكون ميع النوارذ مطلة على
من ر خار ي أو ضوء طبيعي )
 )3-1-3اابواب

ي ب تورير شفاطات هواء عالية ال ودة ورعالة وباب يغلق تلقائيا لمنع تسرب روائح الطعام إلى
الغرف والم الس وذلك ورقا لمالح ات مأمور الضبط القضائي
ي ب تورير مدخل لذوي اإلحتيا ات الخاصة إلى ميع الغرف والمرارق ااخرى
ي ب تورير حماية على وانب الساللم وتكون من مادة الخشب كالتيك أو الميرنتي أو أية مادة أخرى
ذات لون نحاسي أو بني
يحب تأهيلوا أن و دت مع تغطيتوا بشبك أو ز اج
ي ب أن تكون متالئمة مع المواد المستخدمة ري المنزل
ي ب أن تكون ميع المرارق والغرف خالية من الصدأ أو العفن أو الروائح الغير مستحبة والتي
يحددها مأمور الضبط القضائي
الوصف
الحد اادنى 2
ي ب تورير نارذة واحدة على ااقل ري كل غررة .

صيانة اابواب القديمة وري حالة عدم صالحيتوا يتطلب صنع باب ديد بإستخدام خشب التيك أو
الميرنتي ذو تصميم تقليدي قديم وبأن يكون مقبض الباب متناسق مع تاريخ صنع الباب وشكله.

 )2-3التأثيث ومعايير أخرى

المعايير التصنيفية للنزل التراثية
4/6

 )1-2-3سالل المومالت (كارة سالل المومالت تورير سالل للمومالت
ي ب أن تكون مقاومة للحرائق )
 )2-2-3اآلثاث والديكور وال لسات

تورير تأثيث وديكور بنمط قديم وبأن تكون ال لسات عربية ذات طابع تقليدي
ومزودة بوسائد ذات ودة .
ضرورة و ود مساحة مناسبة لسوولة الحركة

 )4-2-3م ورال دران

ي ب أن تكون ال دران خالية من التشققات التي تسبب و ود الحشرات أو تسرب المياه

 )5-2-3ستائر النوارذ

تورير ستارةحا بة للضوء ذات ألوان راتحة ومتناقسة مع ال دران واارضيات .

 )6-2-3ااسرة والبياضات

تورير سرير مريح ومتماشية مع النمط التقليدي

 )7-2-3عالقات المالبس بالغرف

ي ب أن تكون كارية وبحالة يدة.

 )8-2-3اإلضاءة

يحب أن تكون ذات نمط تقليدي وبحالة يدة.

 )4مستلزمات غرف النزالء
 )1-1-4مياه للشرب ( قنينة)

تورير مياه شرب معبأة تقدم م انا لكل النزالء عند الوصول

 )3-2-3سوولة الحركة

 )5ن ارة غرف النزالء
 )1-1-5ن ارة اارضيات والس اد و ميع
محتويات الغررة

ي ب أن تكون ن يفة دائما

 )6أدنى معايير دورات مياه غرف النزالء
معايير التقييم  /القسم
 )1-6أدنى معايير دورات مياه غرف النزالء
 )1-1-6دورات مياه الغرف
)2-1-6التركيبات والت ويزات والروائح
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 )3-1-6الدش

الوصف
يفضل تورير دورة مياه لكل غررة
ي ب أن تحتوي دورات المياه على تركيبات وت ويزات من نوعية يدة وأن تكون خالية من الصدأ وأو
التسريبات والتشققات والعفن ذات أشكال تراثية وذلك وذلك ورقا ً لمالح ة مأمور الضبط القضائي .
ي ب ان يكون بكل دورة مياه دش

 )4-1-6المرحاض وحوض الشطف أو الشطاف

ي ب تورير مرحاض اررن ي وشطاف يدوي بحمام الغرف

 )5-1-6سوولة الحركة داخل الحمام

تورير مساحة مناسبة على أن تكون كارية لحركة النزيل

 )6-1-6أغطية ال دران واارضيات

ي ب أن تكون ذات نوعية يدة ومغطاه بالبالط بشكل متناسق .

 )7مستلزمات دورات مياه غرف النزالء
 )1-7مستلزمات دورات المياه
 )1-1-7المناشف

تورير مناشف ن يفة وخالية من البقع والروائح الكريوه

 )2-1-7صندوق محارم ورقية
 )3-1-7سلة مومالت مقاومة للصدأ والحريق
 )4-1-7أوراق تواليت ولفات إضارية

ي ب توريرها ري مكان مناسب مع المحار ة على فاروا
ي ب توريره
ي ب تورير نوعية يدة على أن تكون ارة

 )5-1-7قطع الصابون أو سائل اإلستحمام أو سائل ي ب تورير قطع صابون وسائل اإلستحمام وسائل اليد ذات نوعية ديدة وصحية قابلة لإلستخدام ورق
مالح ات مأموري الضبط القضائي
اليدين
ي ب تورير شامبو أو منعم ذو نوعية يدة وصحي قابل لإلستخدام ورق مالح ات مأموري الضبط القضائي
 )6-1-7شامبو /منعم
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 )8معايير الخدمة وال ودة
معايير التقييم  /القسم
 )1-8تس يل النزالء
 )1-1-8إ راءات تس يل النزالء عند الوصول
 )2-8التدبير الفندقي
 )1-2-8اذبية أوعية الن اره
 )2-2-8خدمات التدبير الفندقي بدون إزعاج
النزالء
 )3-2-8تغيير الشراشف
 )4-2-8خدمات غسل المالبس ( إختياري )
 )5-2-8غررة تخزيين المراتب والشراشف ومواد
التن يف وأوعية الن ارة
 )9معايير العاملين ونوعية بيئة العمل
معايير التقييم  /القسم
 )1-9معايير المو فين

 )10معايير الت ويزات الفنية
 )1-10توصيالت الكورباء والواتف والماء ومفاتيح
الكورباء
 )2-10تكييف الوواء(شريطة عدم تركيب أ وزة
التكييف ري وا وة المباني)
 )3-10التووية
 )11معايير الخدمات الصحية
 )1-11تورير صندوق اإلسعارات ااولية

الوصف
ي ب تورير ن ام إلكتروني يحتوي على س ل للنزالء وربطه مع الشرطة
ي ب أن تكون من مه يدا
ي ب أن يتسم عمال الن ارة بالفعالية والمعررة بأساسيات التن يف

ي ب أن تكون الشراشف من نوعية يدة وضرورة تغييرها بشكل يومي
تورير خدمات غسل المالبس بشكل أساسي
ي ب أن تكون غرف تخزين التدبير الفندقي ن يفه ومرتبه يدا مع و ود أررف

الوصف
أن يكونوا ري م ور يد مع إإللتزام بالزي الرسمي والن ارة
ي ب أن ال تكون اهرة للحفا على المبنى من التشوية
تورير وحدات منفصلة(سبليت) ري غرف النزالء يمكن التحكم ري كل منوا على حدة وأن تغطى
بشبك خشبي أو بشكل تقليدي.
كل مناطق النزالء و ودورات المياه ي ب أن تكون مزودة بن ام تووية ذات كفاءة عالية
تورير صندوق إسعارات أولية ري مكتب اإلستقبال

