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وزارة ال�سـيـاحـــــــة
قــرار وزاري
رقم 2019/56
بتعديل بعـ�ض �أحكام الالئحة التنفـيذيــة لقانــون ال�سياحـة
ا�ستنــادا �إلى قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2002/33
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2016/39
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة  ,امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التالـي لتاريــخ ن�شره  ،فيما عدا
املادة ( )49فتبطق �أحكامها بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .
�صـدر فـي  29:من حمـــــــــــــرم 1441هـ
املـوافــــق 29 :من �سبتمبـــــــــر 2019م

�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�س ـ ـي ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )10من املادة ( )1من الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها ,
الن�ص الآتي :
"  - 10املطاعم واملقاهي امل�صنفة :
مطاعم ومقاه مرخ�صة من قبل اجلهة املعنية وحا�صلة على الت�صنيف ال�سياحي
وفق ا�شرتاطات نظام الت�صنيف بالوزارة " .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل ببند (ت�صنيف املطاعم) الوارد فـي امللحق رقــم (� " )1أنــواع وفئ ــات املوافقــات
والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدها ومدتها " املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون
ال�سياحة امل�شار �إليها  ,البند الآتي :
النـــوع

املـــدة

الر�سم بالريال العماين

ت�صنيف املطاعم واملقاهي

�سنة

200

املــادة الثالثــــة
ت�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )117 , 116 , 115 , 114 , 84 , 50 , 49 , 37من الالئحة التنفـيذية
لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 37
يجب �أن يكون لكل من�ش�أة فندقية �أو �سياحية مدير م�س�ؤول عن �إدارتها  ,وفقا لل�شروط
وامل�ؤهالت التي حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 49
يجب على املطاعم واملقاهي التقدم بطلب �إلى الوزارة للح�صول على الت�صنيف ال�سياحي ,
فـي احلاالت الآتية :
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� - 1إذا كانت تقع �ضمن املن�ش�أة الفندقية .
� - 2إذا كانت تقع على �أرا�ض �سياحية .
� - 3إذا كانت تدار من خالل عقود حق االمتياز .
ويجوز للمطاعم واملقاهي فـي غري احلاالت املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه
املادة  ،التقدم بطلب �إلى الوزارة للح�صول على الت�صنيف ال�سياحي .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب على املطاعم واملقاهي امل�صنفة التق ــيد بال�ضوابـ ــط الت ــي
ي�صدرها الوزير فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 50
يعترب املطعم �أو املقهى م�صنفا �إذا ح�صل على لوحة الت�صنيف من الوزارة  ,ويكون الت�صنيف
�ساري املفعول ملدة (� )1سنة واحدة .
املــادة ( ) 84
يجب �أن يكون لكل مكتب �سفر و�سياحة مدير م�س�ؤول عن �إدارته  ,وفقا لل�شروط وامل�ؤهالت
التي حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 114
حت�صل املن�ش�أة الفندقية واملطاعم واملقاهي امل�صنفة �سياحيا ر�سوما �سياحية مقدارها
(� )%4أربعة فـي املائة من �إجمايل ال�سعر الذي يلزم به العميل  ,ويتم توريدها �إلى الوزارة
وفقا لأحكام املادة ( )115من هذه الالئحة .
وي�صدر الوزير قرارات بتحديد مرافق املن�ش�آت الفندقية  ,واملن�ش�آت ال�سياحية  ,وامل�شاريع
ال�سياحية ومرافقهما املح�صلة للر�سوم املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
املــادة ( ) 115
يلتزم املح�صل للر�سوم ال�سياحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )114من هذه الالئحة
بتوريدها �إلى الوزارة ب�شكل ربع �سنوي خالل مدة ال جتاوز نهاية ال�شهر التايل للفرتة
املحــددة  ,ويكــون التوري ــد م�صحوبــا بك�شـف تف�صيلـي يو�ضح �إجمايل قيمة الإيرادات
ال�شهرية 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 .
ويج ــب �أن تكــون جميع الك�شوفــات معتمـدة من املديــر امل�س ـ�ؤول � ,أو ممن يقوم مقامه ,
وعلى م�س�ؤوليته .
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املــادة ( ) 116
يلتزم املح�صل للر�سوم ال�سياحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )114من هذه الالئحة
بتقدمي �إقرار �سنوي ذي بيانات مف�صلة ح�سب الأ�شهر عن املبالغ اخلا�ضعة للر�سوم
ال�سياحية  ,ومقدار الر�سم امل�ستحق عنها  ,وما مت  ,وما مل يتم حت�صيله من هذا الر�سم ,
على �أن يعتمد البيان املذكور من املدير امل�س�ؤول � ,أو من يقوم مقامه  ,ويتم ت�صديقه من
مراقب احل�سابات املرخ�ص له  ,املعني لديه  ,ويقدم هذا البيان عن كل �سنة مالية منتهية
فـي موعد ال يتجاوز (� )2شهرين من بدء ال�سنة املالية التالية .
املــادة ( ) 117
تفر�ض غرامة ت�أخري على املح�صل للر�سوم ال�سياحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ()114
من هذه الالئحة  ,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 ال�سياحية فـي املواعيد املحــددة باملــادة ( )115م ــن ه ــذه الالئح ــة ,
ومبا ال يتعار�ض مع حكم البند ( )2من املادة ( )21من هذه الالئحة .
املــادة الرابعــــة
ي�ستبدل بامللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة التنفـيذيــة لقانــون ال�سياح ــة امل�ش ــار �إليهـ ــا ,
امللحق الآتي :
ال�ضمانات امل�صرفـية
نــوع الرتخيــ�ص

قيمة ال�ضمان بالريال العماين

ا�ستقدام فرق الفن الراقي
ا�ستغالل و�إدارة املن�ش�آت الفندقية
بنظام اقت�سام الوقت
ا�ستغالل املناطق �أو املواقع ال�سياحية

1000

�إقامة فعالية فـي املواقع الأثرية

60000
ح�سب العقد
()%150
مائة وخم�سون فـي املائة من قيمة الرتخي�ص
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املــادة اخلام�ســــة
ت�ضاف مادة برقم ( 114مكررا) �إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحــة امل�ش ــار �إليهـ ــا ,
ن�صها الآتي :
املــادة (  114مكررا )
يجوز للمن�ش�أة الفندقية حت�صيل ر�سوم خدمة بن�سبة ال تزيد على ( )%8ثمانية باملائة
مــن �إجمالــي ال�سعــر الــذي يلتــزم به العميل  ,وفـي حالة حت�صيلها هذه الر�سوم  ،تلتزم
املن�ش�أة الفندقية بتوزيعها على العاملني �إما نقدا  ,و�إما عينا .
املــادة ال�ساد�ســــة
ت�ضاف �إلى امللحق رقم ( " )5فئات وم�ستويات ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية " املرفق بالالئحة
التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها  ,الفئة الآتية :
جنمة
 5جنوم  4جنوم  3جنوم جنمتان
واحدة
فنادق
بوتيك

ü

فاخرة ممتازة عادية

ü

املــادة ال�سابعــــة
ت�ض ــاف �إل ــى امللحـ ــق رق ــم ( " )7غرامـ ــات الت�أخي ــر فـ ــي توري ــد الر�سـ ــوم ال�سياحيـ ــة " املرفق
بالالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها  ,الفئة الآتية :
فئة املن�ش�أة

الغرامة املالية امل�ضافة بالريال العماين

املطاعم واملقاهي امل�صنفة

1000

املــادة الثامنــــة
يلغى البند ( )2من املادة ( , )9واملادة ( , )38وامللحــق رقــم ( )3مــن الالئحــة التنفـيذيــة
لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها .

