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 1.1الهندسة المعمارية والتصميم الخارجي
1

هــل يمكــن التعــرف علــى اســم الشــقق المخدومــة التــي ُتقـ َّـدم لهــا الخدمــات بوضــوح باللغتيــن
العربيــة واإلنجليزيــة؟

2

هــل الجــزء األمامــي مــن المبنــى نظيــف ،بــدون إحــداث تلــف بالجــدار وبــدون تلــف للميــاه وخطــوط
الكهرباء المكشــوفة؟

3

ً
جيــدا كمدخــل للشــقق المخدومــة التــي ُتقــدم لهــا
هــل يمكــن التعــرف علــى منطقــة المدخــل
الخدمــات؟

4

هل هناك إضاءة متاحة لتضيء منطقة المدخل ً
جيدا حتى في الظالم؟

5
6
7

هــل توجــد أماكــن مخصصــة لألماكــن وقــوف الســيارات عنــد مدخــل الشــقق المخدومــة التــي ُتقـ َّـدم
لهــا الخدمات مباشــرة؟
هــل يوجــد رصيــف منحــدر يمكــن الوصــول إليــه بواســطة كرســي متحــرك (الحــد األدنى للعــرض 120
ســم ويكــون وميــان بحــد أقصــى بنســبة  ،٪6ودرابزيــن جانبــي واحــد علــى األقــل) خــارج المدخل؟
هل يوجد سوبرماركت بالقرب من الشقق المخدومة التي ُت َّ
قدم لها الخدمات؟

8

هل يوجد مطاعم متنوعة بالقرب من الشقق المخدومه؟

9

هل يوجد عرض ثقافي بالقرب من الشقق المخدومة (على سبيل المثال ،المسرح ،المتحف )...؟

 1.2الشروط المسبقة
ً
ً
(وفقا لنظام السياحة ،الباب  ،3المادة )9؟
قادرا على أداء عمله
 10هل كان المفتش
 11هل ترخيص وزارة السياحة متاح وساري؟
 12هل تم الربط بالمنصة الوطنية للرصد السياحي؟
 13هل شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل متاحة وسارية؟
 14هل شهادة السجل التجاري متاحة وسارية؟
 15هل رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية متاحة وسارية؟
هــل اســم الشــقق المخدومــة التــي ُت َّ
قــدم لهــا الخدمــات وعنوانهــا وتصنيفهــا ووصفهــا يطابــق
16
المواصفــات المذكــورة فــي التراخيــص الممنوحــة لهــا؟
هــل ال تــزال ملكيــة الشــقق المخدومــة التــي ُت َّ
قــدم لهــا الخدمــات مطابقــة لتلــك المواصفــات
17
المذكــورة فــي الترخيــص؟
ً
هــل ال يــزال مبنــى الشــقق المخدومــة التــي ُت َّ
مطابقــا لمواصفــات المبنــى
قــدم لهــا الخدمــات
18
الموجــود فــي الترخيــص (ال توجــد تغييــرات هيكليــة)؟
 19هل يُ ستخدم مبنى الشقق المخدومة التي ُت َّ
قدم لها الخدمات لغير األغراض المرخصة له؟
 20هل قائمة األسعار المطبوعة والمنشورة متاحة وسارية (حتى تاريخه)؟
 21هل تتبع اإلدارة متطلبات السعودة؟
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 1.3السالمة واألمن
 22هل يتم تدريب الموظفين بصورة دورية على السالمة واألمن؟ هل هذا األمر موثق؟
 23هل تم تدريب الموظفين على اإلسعافات األولية؟ هل هذا األمر موثق؟
 24هل توجد مجموعة إسعافات أولية في مكتب االستقبال؟
 25هل تم تركيب أنظمة رش المياه في الشقق المخدومة التي ُت َّ
قدم لها الخدمات؟
 26هل تم تعليق خطط الهروب في وضع الطوارئ واإلنقاذ الحالية في الغرف واألماكن العامة؟
هــل طفايــات الحريــق تتــم صيانتهــا وهــل مخــارج الهــروب أثنــاء الطــوارئ محــددة وهــل مخــارج
27
الطــوارئ غيــر مســدودة وال عوائــق؟
 28هل تم وضع عالمات كافية على جمي�ع مسارات الهروب؟
 29هل جمي�ع مخارج الطوارئ بال عوائق وغير مغلقة؟

 1.4االستدامة
 30هل تستخدم المصابيح الموفرة للطاقة في الشقق المخدومة التي ُت َّ
قدم لها الخدمات؟
هــل توجــد إدارة ترشــيد للميــاه؟ (مثــل وقــف تســريب الميــاه مــن المرحــاض أو أدوات تنقيــة الميــاه
31
المثبتــة علــى فوهــة الصنابيــر)؟
هــل يتــم إبــاغ الضيــف بإجــراءات حمايــة البيئــة الخاصــة فــي الشــقق المخدومــة التــي ُتقـ َّـدم لهــا
32
الخدمــات؟

 1.5األنشطة اإللكترونية
ً
مفهومــا عبــر اإلنترنــت (الصفحــة
هــل يتوفــر لــدى الشــقق المخدومــة التــي ُتقـ َّـدم لهــا الخدمــات
33
الرئيســية ووســائل التواصــل االجتماعــي ومــا إلــى ذلــك)؟
 34هل تم تصميم الصفحة الرئيسية بصور معاصرة وتصميم سري�ع االستجابة؟
 35هل تم تصميم الصفحة الرئيسية لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة؟
 36هل من الممكن الحجز عبر اإلنترنت على الصفحة الرئيسية؟
 37هل يوجد وصف للمسار على الصفحة الرئيسية باللغتين العربية واإلنجليزية؟
هــل التقييمــات عبــر اإلنترنــت لمواقــع المراجعــة (علــى ســبيل المثــال ،نثــق فيكــم) مدمجــة فــي
38
القنــوات عبــر اإلنترنــت ،وبالتالــي تكــون مرئيــة للنزيــل علــى الفــور؟
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 1.6االستقبال والبهو
هــل يوجــد مكتــب اســتقبال وهــل يمكــن رؤيتــه بوضــوح بمجــرد دخولــك إلــى منطقــة الشــقق
39
المخدومــة التــي ُت َّ
قــدم لهــا الخدمــات؟
 40هل يوجد موظف في كل نوبة عمل يجيد التحدث باللغة العربية واإلنجليزية؟
هــل يوجــد جــرس أو هاتــف فــي مكتــب االســتقبال لالتصــال بشــخص مســؤول إذا لــم يكــن
41
ً
ً
دائمــا؟
مشــغول
االســتقبال
ً
موحدا وبطاقة توضح االسم؟
 42هل يرتدي جمي�ع الموظفين زيً ا
هــل يوجــد موظــف خدمــة لنقــل األمتعــة فــي منطقــة التحميــل والتفريـ�غ وكذلــك فــي البهــو وفــي
43
مكتــب االســتقبال؟
 44هل االستقبال ومنطقة االنتظار مكيفة؟
 45هل يوجد بهو ومنطقة جلوس؟
 46هل منطقة االستقبال والبهو (إن وجدت) نظيفة ومرتبة (مثل األرضية والجدران والمنضدة)؟
هــل يوجــد مــكان يمكــن الوصــول إليــه بواســطة الكراســي المتحركــة فــي مكتب االســتقبال لتســجيل
47
الوصول؟

 1.7الخدمات
 48هل ُتقبل بطاقات االئتمان الدولية الرئيسية مثل ماستركارد وفيزا وأمريكان إكسبريس للدفع؟
 49هل تتوفر مواد النظافة (أدوات الحالقة وفرش األسنان وما إلى ذلك)؟
هــل هنــاك شــواحن  /محــوالت دوليــة عنــد الطلــب (لألجهــزة الكهربائيــة المختلفــة مثــل الهواتــف
50
المحمولــة)؟
 51هل يتم تقديم خدمة غسيل؟
 52هل هناك غرفة مزودة بغسالة ومجفف؟
 53هل توجد غرفة كي أو يمكن استئجار منضدة الكي والكوايات؟
 54هل توفر الشقق المخدومة التي ُت َّ
قدم لها الخدمات خدمة التسوق؟
هــل تحتــوي الشــقق المخدومــة التــي ُتقـ َّـدم لهــا الخدمــات علــى دليــل خدمــة يشــمل األســعار؟
55
(يرجــى مالحظــة مــا إذا كان الدليــل متــاح أو متوفــر علــى جهــاز لوحــي)
 56هل دليل الخدمة هذا متاح باللغتين العربية واإلنجليزية؟
 57هل هناك خدمة تنظيف أسبوعية ألماكن اإلقامة التي ُتقدم لها الخدمات؟
هــل هنــاك قائمــة مرجعيــة ُتســجل علي�هــا جميــ�ع أجــزاء أدوات المائــدة واألوانــي الفخاريــة ويتــم
58
التحقــق مــن اكتمالهــا؟
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 1.8الممرات والساللم
59

هل الممرات والساللم مضاءة ً
جيدا؟

60

هل الجدران غير تالفة؟

61

هل يتم تنظيف األرضيات بشكل جيد؟

62

هل هناك الفتات واضحة بخصوص الغرف واألماكن العامة؟

63

هل الممرات تسع مرور كرسي متحرك؟

 1.9المصعد
 64هل المصعد متاح للضيوف؟ (الطابقين وما فوقهما)
 65هل يتم تنظيف أرضية وجدران المصعد ً
جيدا؟
 66هل توجد الفتات واضحة في المصعد؟
 67هل يمكن دخول المصعد بواسطة كرسي متحرك؟

 1.10الغرف
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

هل يتوفر ً
غرفا لغير المدخنين؟
هل يوجد في باب الغرفة عين سحرية (ثقب مراقبة) وجهاز قفل إضافي؟
هل يتم تقديم المياه المجانية عند الوصول؟
هل يوجد دليل لألجهزة اإللكترونية باللغتين العربية واإلنجليزية؟
ً
ً
ً
ً
صغيرا في كل وحدة سكنية؟
مطبخا
كامل أو
مطبخا
هل يتوفر
هــل يتوفــر مواقــد طهــي صغيــرة (محمولــة أو مدمجــة  -ال تنطبــق إذا كانــت مواقــد طهــي صغيــرة
مدمجــة فــي الفــرن)؟
ً
ً
مزودا بفرن ومواقد طهي صغيرة؟
موقدا
هل يتوفر
هل يتوفر ثالجة؟
هل يتوفر فريزر (أو مقصورة تجميد)؟
هل يتوفر غالية؟
هل يتوفر آلة صنع القهوة؟
هل يتوفر طقم النواع من القهوة والشاي والسكر؟
هل يتوفر غطاء َّ
شفاط؟
هل يتوفر آلة تحميص؟
عددا ً
ً
كبيرا من األشخاص؟
هل يتوفر أواني تكفي
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

هل األواني الفخارية نظيفة وبحالة جيدة؟
هل يتوفر أدوات طعام كافية ألكبر عدد ممكن من األشخاص؟
هل أدوات المطبخ نظيفة وبحالة جيدة؟
هل يتوفر األواني ومقالي الطهي؟
هل األواني ومقالي الطهي بحالة جيدة ونظيفة؟
هل يتوفر أواني الطهي القياسية مثل مالعق الطهي والمغارف َّ
وفتاحات العلب وما إلى ذلك؟
هل أدوات المطبخ واألواني يتم تخزينها بعناية؟
ُ
هل هناك خدمة  WiFiمجانية متاحة في الشقق المخدومة التي ت َّ
قدم لها الخدمات؟
هل اتصال اإلنترنت مستقر؟
هل يوجد هاتف (أو أي إمكانية أخرى للوصول إلى المسؤولين) في الشقق المخدومة ؟
هل يوجد تلفاز (شاشة مسطحة) يعرض قنوات عربية وقنوات إنجليزية؟
هــل القنــوات المتاحــة ممنوعــة بموجــب األنظمــة الســارية والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة
الســعودية؟
هل يمكن استقبال محطات الراديو عبر التفاز؟
هل يتوفر خزانة مالبس بمساحة تخزين كافية؟
َّ
شــماعات المالبــس
هــل توفــر خزانــة المالبــس مســاحة تخزيــن كافيــة وذات عــدد كاف مــن
الموحــدة؟
هل توجد أماكن جلوس رحبة ومريحة لجمي�ع الضيوف ،مثل الكراسي واألرائك؟
هل يتوفر طاولة طعام؟
ً
عددا كافيً ا من الكراسي على مائدة الطعام ألكبر عدد من الضيوف؟
هل يتوفر
هل المراتب نظيفة وال تزال بحالة جيدة (غير بالية)؟
واق بصورة مستمرة؟
هل تحتوي المراتب والوسائد على غطاء ٍ
هل المراتب والوسائد َ
واأل ْل ِح َفة نظيفة وصحية وغير ملوثة؟
هل غرفة النوم منفصلة عن غرفة المعيشة؟
هل توجد خزينة لألشياء الثمينة؟
هل توجد مرآة أرضية الرتداء المالبس؟
هل الغرفة مضاءة بصورة كافية؟
هل توجد مقابس متاحة في الغرفة ومقبس واحد على األقل بجانب السرير؟
هل األثاث خالي من الغبار وغير تالف؟
هل يتم تنظيف األرضيات بشكل جيد؟
هل يعمل تكييف الهواء في الغرف؟
هل يوجد شحن  USBفي الغرفة؟
هل يوجد حذاء متاح؟
هل سجادة الصالة ذات نوعية جيدة؟
هل يُ وضع مصحف القرآن الكريم في الشقق المخدومة التي ُت َّ
قدم لها الخدمات؟
هل يوجد اتجاه للقبلة؟
هــل يوجــد غرفــة مزدوجــة األســرة أو متعــددة األســرة علــى األقــل تفــي بمتطلبــات غرفــة لــذوي
االحتياجــات الخاصــة ؟
هل جمي�ع المفروشات مرتبة بحيث يمكن الوصول إلي�ها بواسطة الكرسي المتحرك؟

 119هل يمكن دخول المصعد بواسطة كرسي متحرك؟
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 1.11دورة المياه
 120هل الحمام (بما في ذلك المرحاض) بحالة جيدة؟
 121هل يوجد مصدر مستمر للماء الساخن والبارد؟
 122هل تتوفر مناشف الحمام والمناشف األخرى عند الطلب؟
 123هل الحمام مفصول بالزجاج عن جدار الدش؟
 124هل تحتوي األرضية في الحمام والمرحاض على وسيلة مضادة لالنزالق؟
 125هل توجد مقابض أمان في الحمام؟
 126هل يوجد مقعد مرحاض بجانب دورة المياه؟
 127هل المرحاض نظيف من الناحية الصحية؟
 128هل تنعدم عالمات الصدأ أو الجير أو العفن في الحمام ،وخاصة في األجزاء والوصالت؟
 129هل يوجد مصدر مستمر للماء الساخن والبارد؟
 130هل الضوء في الحمام وعلى مرآة الحمام ُمضاء بما فيه الكفاية؟
 131هل يوجد مقبس واحد على األقل في الحوض  /في المرآة؟
هــل تتوفــر وســائل راحــة للضيــوف (غطــاء دش ،مشــط ،وســادات قطنيــة ،غســول للجســم ،جــل
132
اســتحمام ،شــامبو)،
 133هل األكواب التي توضع في�ها فرشاة األسنان نظيفة؟
 134هل يوجد مجفف شعر؟
 135هل هناك مرآة لوضع مساحيق التجميل؟
 136هل توجد لفة مناديل ورقية إضافية في دورة المياه؟
 137هل هناك فرشاة مرحاض نظيفة؟
هــل يفــي حمــام غرفــة ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمتطلبــات المذكــورة فــي الملحــق الخــاص
138
بمتطلبــات النــزالء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة؟

 1.12المرافق الصحية( )Spa
 139هل يوجد مرفق صحي يقدم عالجات العناية بالصحة؟
 140هل المرافق لصحية نظيفة وبحالة جيدة؟
 141هل ساعات العمل مرئية بوضوح عند المدخل (باللغتين العربية واإلنجليزية) وهل يتم االلتزام بها؟
 142هل المكان المخصص للرجال والنساء منفصل ومميز بوضوح؟

المملكة العربية السعودية
قائمة التفتيش على جودة الخدمات في الشقق المخدومة July 2020

7

 1.13مرافق الصالة الرياضية()Gym
 143هل توجد غرفة لياقة؟
 144هل يوجد موزع مياه للشرب؟
 145هل األجهزة ذات تنظيف جيد وبحالة جيدة؟
 146هل ساعات العمل مرئية بوضوح عند المدخل (باللغتين العربية واإلنجليزية) وهل يتم االلتزام بها؟

 1.14المطعم
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

هل يوجد مطعم واحد على األقل حسب التصنيف
هــل ســاعات العمــل مرئيــة بوضــوح عنــد مدخــل المطعــم (باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة) وهــل
يتــم االلتــزام بهــا؟
هل القائمة متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية بما في ذلك األسعار؟
هل يتم تقديم بوفيه اإلفطار يوميً ا؟
هل يتم تقديم الغداء والعشاء يوميً ا؟
هل هناك أطباق عربية باإلضافة إلى المأكوالت العالمية؟
َّ
وم َّ
ومغطى ً
كاف ُ
جيدا للوقاية من التلوث؟
خزن بطريقة صحية
هل الطعام مبرد بشكل ٍ
هل األكواب واألطباق المستخدمة بحالة جيدة ونظيفة وغير بالية؟
هل يوجد قسم مخصص للعائالت؟
هل يتم تنظيف المطعم ً
جيدا (السجاد ،الحائط ،األثاث) وبدون إحداث أي خدوش؟
هل اإلضاءة ودرجة الحرارة مقبولة في المطعم؟

 158هل يمكن دخول المطعم بكرسي متحرك وهل هو مناسب لذوي االحتياجات الخاصة ؟

 1.15المقهى (كوفي شوب)
 159هل يوجد مقهى مفتوح على األقل  12ساعة في اليوم؟
هــل ســاعات العمــل مرئيــة بوضــوح عنــد مدخــل المقهــى (باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة) وهــل يتــم
160
االلتــزام بها؟
 161هل منطقه المقهى مكيفة؟
 162هل القائمة متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية بما في ذلك األسعار؟
هــل يشــمل العــرض مجموعــة كافيــة مــن القهــوة والشــاي والعصائــر واآليــس كريــم والمعجنــات
163
والحلويــات؟
َّ
وم َّ
ومغطى ً
كاف ُ
جيدا للوقاية من التلوث؟
خزن بطريقة صحية
 164هل الطعام مبرد بشكل ٍ
 165هل األكواب واألطباق المستخدمة بحالة جيدة ونظيفة وغير بالية؟
هــل يقــوم الموظفــون بفحــص الطــاوالت بانتظــام للتأكــد مــن نظافتهــا وإزالــة األوانــي الفخاريــة
166
المســتعملة والنفايــات؟
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