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- بعد الطالع على قرار املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة رقم )5( ل�سنة 2013م ب�ساأن الر�سوم واملخالفات البلدية..

- وبناءاً على ال�سالحيات املخولة لنا قانوناً..

اأ�شدرنا الدليل الإ�شرت�شادي التايل وعلى الإدارة املالية بالبلدية مراعاة املعايري 

وال�شوابط الواردة به عند اإ�شتيفاء الر�شوم املقررة على املن�شاآت الفندقية:-

اأوًل:

تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبنية قرين كل منها مامل يدل �سياق الن�ص على خالف ذلك : 

ر�سم البلدية املفرو�ص على مبيعات املن�ساآت الفندقية. :ر�سم البلديـــــــة

ومرتاديها، :املبيعــــــــات لنزالئها  تقدمها  التي  اخلدمات  من  الفندقية  املن�ساآت  اإيرادات 

وي�سمل ذلك اأجرة الغرف اأو ال�سقق الفندقية واأثمان الطعام وال�سراب وغريها 

من اخلدمات االأخرى.

اأعمال :املن�ســــــاأة الفندقية متار�ص  التي  املختلفة   مرافقها  و  النزل  و  الفندقية  وال�سقق  الفنادق 

وحفالت  الرتفيهية  واحلفالت  تنظمها  التي  ال�سياحية  والرحالت  الفندقة 

االأفراح التي تقيمها واالجتماعات وكافة االأن�سطة املعاونة االأخرى.

 

ثانيًا:

مبيعاتها  اإجمايل  من   )%10( اأ�سا�ص  على  احت�سابه  يتم  �سهري  بلدية  ر�سم  الفندقية  املن�ساآت  مبيعات  على  ي�ستوفى 

ال�سهرية من اأجرة الغرف اأو ال�سقق الفندقية واأثمان الطعام وال�سراب وغريها من اخلدمات االأخرى املقدمة لنزالئها 

ومرتاديها..وحتدد تلك املبيعات و اخلدمات اخلا�سعة لر�سم البلدية كما هو مذكور يف املرفق رقم )1(.

ثالثًا:

تخ�سع لر�سوم البلدية املفرو�سة اجلهات التالية : 

الفنادق وال�سقق الفندقية ومرافقها املختلفة.. 1

املطاعم القائمة �سمن املن�ساآت الفندقية والتي تزاول ن�ساطها برتخي�ص م�ستقل عن ترخي�ص تلك . 2

املن�ساآت.
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رابعًا:

يجب على املن�ساة الفندقية توريد املبالغ امل�ستحقة عليها للبلدية قبل اليوم ال�ساد�ص ع�سر من ال�سهر الذي يلي �سهر 

اال�ستحقاق ، وال يعترب �سداد ر�سم البلدية عن �سهر اال�ستحقاق مبثابة براءة ذمة للمن�ساأة الفندقية ما مل  يتم اإجراء 

التدقيق واملراجعة املحا�سبية ل�سجالتها وم�ستنداتها من قبل مدققي االإدارة املخت�سة او من ينوب عنهم.

ولغايات حت�سيل ر�سم البلدية تعترب ك�سر الدرهم درهمًا كامال .

خام�شاأً:

يتم ا�ستيفاء ر�سم البلدية باإحدى الو�سائل التالية : 

ال�سداد النقدي.. 1

ال�سيكات.. 2

بطاقات االئتمان.. 3

التحويل امل�سريف .. 4

اأو اأي و�سيلة اأخرى حتددها االإدارة املخت�سة .. 5

الر�سوم امل�سددة ب�سيكات ومت ارجتاعها من البنك ومل تدفع نقدًا تـُطبق عليها الئحة املخالفات الواردة بقرار املجل�ص 

التنفيذي رقم 5 ل�سنة 2013م مع عدم االإخالل باإ�ستيفاء الغرامة املقررة عن واقعة اإرجتاع ال�سيكات.

�شاد�شًا:

يجب اإلزام املن�ساأة الفندقية بالتقيـد مبا يلي:- 

1 .Deliver� )اإعداد اإقرار �سهري بكافة مبيعاتها عن �سهر اال�ستحقاق مبا يف ذلك مبيعاتها اخلارجية 

ies( وتزويد البلدية به وفقًا لالإجراءات واملواعيد املتبعة لديها يف هذا ال�ساأن )مرفق رقم 3(.

توريد املبالغ امل�ستحقة عليها للبلدية قبل اليوم ال�ساد�ص ع�سر من ال�سهر الذي يلي �سهر اال�ستحقاق وذلك . 2

باأية و�سيلة من و�سائل ال�سداد املبينة يف املادة ال�سابقة.

لالأ�سول . 3 فقًا  وذلك  فيها  عملياتها  كافة  وتدوين  منتظم  ب�سكل  املحا�سبية  وال�سجالت  الدفاتر  م�سك 

املحا�سبية املتعارف عليها ومبا ين�سجم مع القوانني املعمول بها يف الدولة.

االحتفاظ ب�سجالتها املحا�سبية ملدة ال تقل عن خم�ص �سنوات.. 4
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اإظهار ر�سم البلدية وكذلك بدل اخلدمة على الفاتورة اأو العقد ال�سادر عنها للنزيل اأو املرتاد، وتدوين . 5

هذا الر�سم والبدل يف كافة امل�ستندات وال�سجالت والدفاتر املحا�سبية واالأنظمة املالية امل�ستخدمة لديها 

وذلك بهدف التحقق من �سحة احت�ساب وحت�سيل ر�سم البلدية

الدولة . 6 يف  بالعمل  له  مرخ�ص  ح�سابات  مدقق  من  مالية  �سنة  كل  نهاية  يف  اخلتامية  ح�ساباتها  اعتماد 

ومعتمد من قبل البلدية.

تزويد البلدية باحل�سابات اخلتامية وامليزانيات العمومية يف موعد اأق�ساه �ستة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة . 7

املالية للمن�ساأة الفندقية .

اإبالغ البلدية فورًا بالعمليات املزمع تنفيذها ل�سيانة املن�ساأة اأو االإيقاف اجلزئي اأو الكلي الأن�سطتها واأية . 8

تعديالت اأخرى ذات عالقة بن�ساطها، ويف حالة ا�ستئناف املن�ساأة الفندقية ملزاولة ن�ساطها ،  فاإنه يجب 

عليها اإخطار البلدية بذلك خطيًا قبل ثالثة اأيام عمل على االأقل من تاريخ ا�ستئناف ن�ساطها.

وتعترب كافة ال�سجالت والك�سوفات وامل�ستندات املعدة من قبل املن�ساة الفندقية واملقدمة من قبلها حجة . 9

عليها مبا ورد فيها من بيانات ومعلومات.

�شابعًا:

تعترب املن�ساأة الفندقية متهربة من اأداء ر�سم البلدية وبالتايل عر�سة لتوقيع العقوبات اإذا اأقدمت على ارتكاب فعل 

اأو اأكرث من االأفعال التالية :- 

عدم �سداد ر�سم البلدية خالل املهلة املحددة يف قرار املجل�ص التنفيذي. . 1

عدم �سداد ر�سم البلدية عن كافة مبيعاتها من اخلدمات وال�سلع واملنتجات الفندقية اخلا�سعة للر�سم. . 2

عدم تقدمي احل�سابات اخلتامية وامليزانية العمومية املعتمدة خالل املوعد املحدد.. 3

عدم ت�سمني دفاترها و�سجالتها املحا�سبية كافة مبيعاتها.. 4

عدم اإم�ساك الدفاتر اأو ال�سجالت املحا�سبية وفقًا لالأ�سول املحا�سبية املتعارف عليها اأو عدم االحتفاظ . 5

بها ملدة ال تقل عن خم�ص �سنوات.

التالعب يف البيانات املحا�سبية اأو تقدمي معلومات اأو �سجالت اأو ك�سوف غري �سحيحة اأو غري كاملة اأو . 6

مزورة.

عرقلة اأو منع موظفي البلدية املخت�سني من القيام باأعمال التدقيق والتح�سيل ومهام ال�سبط الق�سائي . 7

او من ينوب عنهم. 

اإتيان اأي فعل اأخر من �ساأنه التهرب من اأداء ر�سم البلدية ب�سكل كلي اأو جزئي.. 8
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ثامنًا:

يكون لالإدارة املالية تقدير قيمة ر�سم البلدية املتوجب حت�سيله من املن�ساأة الفندقية يف االأحوال التالية:- 

اإذا مت اكت�ساف اأي تالعب اأو تزوير اأو عدم دقة يف ال�سجالت اأو التقارير اأو الك�سوفات اأو امل�ستندات . 1

اأو امليزانية اأو احل�سابات اخلتامية للمن�ساة الفندقية .

عدم تطابق امل�ستندات املقدمة مع التقارير املالية.. 2

عدم اجناز ت�سويات االإيرادات والتح�سيالت ب�سورة �سليمة.. 3

عدم تنا�سب اإيرادات املن�ساأة الفندقية مقارنة بامل�ساريف والطاقة اال�ستيعابية للمن�ساأة واالأو�ساع . 4

االقت�سادية ال�سائدة يف االإمارة.

عدم فعالية نظام الرقابة الداخلي للمن�ساأة الفندقية اأو وجود ثغرات ال ت�سمن اإحكام الرقابة على . 5

اإيرادات مبيعاتها.

عدم قيام املن�ساأة بتقدمي مربرات م�سوغة النخفا�ص مبيعاتها.. 6

تا�شعًا:

يجوز للمن�ساأة الفندقية االعرتا�ص لدى املدير العام اأو من يفو�سه على قرار التقدير ال�سادر عن االدارة املخت�سة �سريطة 

اأن يتوفر يف هذا االعرتا�ص  ما يلي : 

اأن يكون خطيًا.. 1

اأن يقدم خالل �سهر واحد من تاريخ اإخطار املن�ساأة بقرار التقدير. . 2

اأن يبني فيه اأ�سباب االعرتا�ص واأن يعزز بامل�ستندات املوؤيدة له.. 3

ويكون القرار ال�سادر عن املدير العام او من يفو�سه يف االعرتا�ص نهائيا.. 4

عا�شرًا: 

يحق للبلدية تعديل البنود الواردة يف اجلداول املذكورة ادناه، ويعمل بها اعتبارًا من 2014/01/01م:

جدول حتديد املبيعات واخلدمات اخلا�سعة لل�سريبة.. 1

جدول حتديد املبيعات واخلدمات الغري خا�سعة لل�سريبة.. 2
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احلادي ع�شر

ت�ستثنى املبيعات واخلدمات الواردة يف املرفق رقم )2( من ر�سم البلدية.

الثاين ع�شر

على البلدية التن�سيق مع الدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�س�سات العامة مبا يف ذلك القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة يف 

�سبيل اإ�ستيفائها للر�سوم املقررة 

الثالث ع�شر

يعفى من �سداد الر�سوم املقررة على املن�ساآت الفندقية:

اجلهات التي ين�ص قانون اإن�سائها على اإعفائها من الر�سوم. . 1

مواطنو الدولة عن حفالت زواجهم التي تقام يف القاعات التابعة للمن�ساآت الفندقية.. 2

الرابع ع�شر

يكون مالك املن�ساأة الفندقية هو امل�سوؤول عن �سداد ر�سوم البلدية واملتحمل للتبعات القانونية املرتتبة عن عدم ال�سداد 

على الوجه ال�سحيح.

  اخلام�س ع�شر

تلتزم اجلهة  ل�سنة 2013م،  التنفيذي رقم 5  املجل�ص  بقرار  الواردة  والتدابري  واالإجراءات  بالعقوبات  االإخالل  مع عدم 

املخالفة ب�سداد ر�سم البلدية امل�ستحق عليها.

  ال�شاد�س ع�شر

تـراعى اأحكام هذا الدليل اعتبارًا من االأول من يناير 2014م.  

                                                                           ريا�س عبداهلل عيالن

                                                                       مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
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مرفق )1(:

جدول حتديد املبيعات واخلدمات اخلا�شعة لر�شم البلدية 

كيفية احت�ساب ر�سم البلديةاملبيعات واخلدمات اخلا�سعة لر�سم البلديةم

الغرف وال�شقق الفندقية1

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل ، كما يجب ان 

تلتزم املن�ساآت الفندقية بتقدمي فاتورة مف�سلة مو�سح فيها االيراد و 

ال�سريبة.

الغرف املخ�ش�شة للفنانني                                                      2

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص متو�سط القيمة االإيجارية لغرف املن�ساأة 

الفندقية للفرتة اخلا�سعة للتدقيق .

مثال : عدد الغرف املخ�س�سة  Xمتو�سط القيمة االإيجارية 

3

الغرف املخ�ش�شة لإقامة املدراء واملوظفني 

املقيمني واملناوبني 

يحت�سب على اأ�سا�ص متو�سط القيمة االإيجارية لغرف املن�ساأة الفندقية 

اإذا زاد  اإ�سغال الغرف املخ�س�سة على هذا النحو على احلدود التالية 

:

1.الفنادق امل�سنفة اأربع جنوم فاأكرث / ال�سقق الفندقية الفاخرة :-

 )2( غرفة للمن�ساآت الفندقية التي ال تزيد عدد غرفها 	

عن )50( غرفة .

 )3( غرف للمن�ساآت الفندقية التي ال تزيد عدد غرفها 	

على )100( غرفة و ال تقل عن )50( غرفة.

  )1( غرفه اإ�سافية لكل )100( غرفة تزيد عن )100( 	

غرفة.

2. الفنادق امل�سنفة اأقل من اربع جنوم / ال�سقق الفندقية ال�سياحية 

/العادية: 

 )1( غرفة للمن�ساآت الفندقية التي ال تزيد عدد غرفها 	

على )50( غرفة.

 )2( غرفة للمن�ساآت الفندقية التي ال تزيد عدد غرفها 	

على )100( غرفة و ال تقل عن )50( غرفة.

 )1( غرفة اإ�سافية لكل )100( غرفة للمن�ساآت الفندقية 	

التي يزيد عدد غرفها على )100( غرفة.     

ويثبت اإ�سغال الغرف على هذا النحو باإبراز العقود وامل�ستندات الدالة 

على ذلك.
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4

الغرف املجانية للنزلء اأو املجموعات 

ال�شياحية 

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص متو�سط القيمة االإيجارية لغرف املن�ساأة 

الفندقية متى زادت ن�سبة معدل االإ�سغال ال�سنوي للغرف املجانية عن 

الن�سب املخ�س�سة على هذا النحو  التايل :-

الفنادق امل�سنفة اأربع جنوم فاكرث / ال�سقق الفندقية . 1

الفاخرة :

 )3%( من عدد غرف املن�ساة ويتم احت�ساب هذه الن�سبة 	

وفقًا للمعادلة التالية عدد الغرف ×عدد اأيام ال�سنة×%3 

= عدد الغرف اجلانية �سنويًا

الفنادق امل�سنفة اأقل من اربع جنوم / ال�سقق الفندقية . 2

ال�سياحية/ العادية :-

 )2%( من عدد غرف املن�ساة ويتم احت�ساب هذة الن�سبة 	

وفقًا للمعادلة التالية: عدد الغرف × عدد اأيام ال�سنة × 

2% = عدد الغرف املجانية �سنويا

ويثبت اإ�سغال الغرف على هذا النحو باإبراز العقود وامل�ستندات الدالة 

على ذلك وال تنطبق الغرف املجانية للنزالء اأو املجموعات ال�سياحية 

بالن�سبة للنزول.

5

احلجوزات امل�شمونة للغرف / ال�شقق التي 

يتخلف حاجزوها عن احل�شور اإليها.

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص املبلغ املدفوع من النزيل / املرتاد يف حالة 

م�سادرة ما دفعه ومت ت�سجيله كاإيراد.

6

املبالغ املدفوعة كدفعة حتت احل�شاب 

لأغرا�س احلجز.
يف حالة تر�سيد املبلغ كذمم فاإنه ال يخ�سع للر�سم.

الطعام وال�شراب 7
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد بعد 

قبول اخل�سم والزيادات .

8

الطعام وال�شراب الذي يقدم باملجان للنزلء اأو 

املجموعات ال�شياحية وغرية 

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص قيمة الطعام وال�سراب متى زادت ن�سبة ما 

مت تقدمية باملجان عن الن�سب املخ�س�سة على هذا النحو على احلدود 

التالية :-

1. الفنادق امل�سنفة اأربع جنوم فاكرث/ ال�سقق الفندقية الفخمة :

 )6%( من قيمة مبيعات املن�ساة �سنويًا على الطعام 	

وال�سراب.

2. الفنادق امل�سنفة  اقل من اربع جنوم / ال�سقق الفندقية ال�سياحية/ 

العادية :

 )4%( من قيمة مبيعات املن�ساأة �سنويا على الطعام 	

وال�سراب .

ويثبت تقدمي الطعام وال�سراب باملجان باإبراز امل�ستندات الدالة على 

ذلك
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم 

المنشآت الفندقية بالشارقة

10

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتادال�شجائر9

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيلاخليم الرم�شانية التابعة للمن�شاة الفندقية10

11

قاعات الجتماعات واحلفالت والندوات 

واملوؤمترات وخالفة التابعة للمن�شاة الفندقية
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

12

املكاملات الهاتفية والفاك�س والإنرتنت وتاأجرب 

الهواتف املتحركة التي يتم توفريها داخل 

املن�شاة الفندقية

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

13

خدمات النادي ال�شحي والن�شطة الخرى 

املتوفرة يف املن�شاة الفندقية
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

14

النتفاع بالأن�شطة الريا�شية التي توفرها 

املن�شاة الفندقية وي�شمل ذلك بدلت الدخول 

وال�شرتاكات

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

15

النتفاع بالأن�شطة البحرية التي توفرها 

املن�شاة الفندقية
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

16

بيع وتاأجري الأدوات واملالب�س الريا�شية 

والبحرية للنزلء واملرتادين
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتادالغ�شيل والكوي17

18

خدمات مركز رجال العمال التابع للمن�شاأة 

الفندقية
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

19

مبيعات املحالت التي تعمل برخ�شة املن�شاة 

الفندقية

يحت�سب الر�سم على كافة مبيعات تلك املحالت ب�سرف النظر عن 

طبيعة ن�ساطها

20

مبيعات املحالت القائمة �شمن املن�شاآت 

الفندقية والتي تزاول ن�شاطها برخ�س 

م�شتقلة

يحت�سب الر�سم على مبيعات تلك املحال اإذا كانت م�سنفة كمطاعم.
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم 

المنشآت الفندقية بالشارقة

11

21

الإيرادات الناجتة عن تعامالت املقا�شة 

مع ال�شركات التجارية او ال�شركاء )كتبادل 

املنفعة بدون نقد(

يحت�سب الر�سم على ا�سا�ص متو�سط القيمة االإيجارية ال�سهرية للفرتة 

اخلا�سعة للتدقيق

22

تنظيم الرحالت الربية اأو البحرية وغريها 

بكل ما ت�شتمل علية من طعام و�شراب وخالفه
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

23

خدمة ال�شتقبال واحلفالت اخلارجية وما 

�شابهها من اخلدمات الأخرى التي تقدمها 

املن�شاأة الفندقية 

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

24

ا�شتعمال املواقف مدفوعة الجر باأنواعها 

)ال�شيارات واملراكب البحرية( التابعة 

للمن�شاأة الفندقية 

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

25

مبيعات بطاقات الع�شوية واخل�شومات التي 

ي�شتفيد منها النزيل / املرتاد يف اكرث من 

من�شاة فندقية 

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

26

الإيراد الناجت عن تقدمي خدمة العمال اأو 

املعدات العائدة للمن�شاآت الفندقية 
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

27

اليرادات الناجتة عن توفري خدمة القنوات 

الف�شائية اأو األعاب اللهو والرتفيه
يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو املرتاد

28

ايرادات الإيجارات الناجتة عن تاأجرياأي 

مرفق من مرافق الفندق �شواء �شاحات خالية 

اأول حمالت او اأي من مرافق الفندق 

يحت�سب الر�سم على اأ�سا�ص القيمة امل�ستحقة من النزيل اأو امل�ستاأجر

مالحظات :

 ومرتاديها 	 لنزلئها  الفندقية  املن�شاآت  بها  تقوم  التي  والزيادات  اخل�شومات  عملية  تخ�شع 

للدرا�شة والتدقيق من قبل مدققي البلدية الذين يكون لهم �شالحية التحقق من �شحة هذه 

العمليات بكافة الطرق والو�شائل لالأخذ بها من عدمه .

 يجب الإف�شاح عن ر�شم البلدية وبدل اخلدمة اإن وجد وذلك يف العقد اأو الفاتورة اأو بطاقة 	

بالن�شبة  فاتورة  اأو  وال�شراب  الطعام  قوائم  يف  وكذلك  للغرف  بالن�شبة  النزلء  ت�شجيل 

للمطاعم والأندية وبخالف ذلك يتم احت�شاب ر�شم البلدية امل�شتحق عن كامل املبلغ املدفوع 

من قبل النزيل اأو املرتاد دون اجراء اأي خ�شم.
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم 

المنشآت الفندقية بالشارقة

12

مرفق )2(:

جدول حتديد املبيعات واخلدمات الغري خا�شعة 

املبيعات واخلدمات الغري خا�شعة لر�شم البلديةم

البطاقات الهاتفية املدفوعة مقدما1

ارباح تغيري العملة2

ايرادات خدمات جلي�س الطفال3

اليراد الناجت عن اخل�شم املكت�شب )اخل�شم النقدي او خ�شم الكميات(4

5

املبالغ املدفوعة نيابة عن النزلء ب�شورة عامة ول يوجد دخل للفندق جراء 

 )Paid Out(ذلك

فوائد تاأخري يح�شل عليها الفندق من �شركات ال�شياحة ب�شبب تاأخري يف ال�شداد6

عمولت الدفع بالبطاقة الئتمانية وغريها7

اإيرادات (مبيعات) الزهور8

الإيراد الناجت عن تاأجري الفندق مل�شاحة اإعالنية للغري )احلائط اخلارجي للفندق)9

العمولت التي يح�شل عليها الفندق من الغري10

ارباح الأ�شهم وال�شندات وتعوي�شات �شركات التامني والأحكام الق�شائية11
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم 

المنشآت الفندقية بالشارقة

13

الفوائد البنكية12

الإيراد الناجت عن اإعادة تقييم الأ�شول اأو ال�شهرة13

الإيراد الناجت عن تغيري ال�شكل القانوين للفندق14

15Bad Debts  الإيرادات الناجتة عن حت�شيل الديون املعدومة

16 ASSETS SALES PROFIT ايرادات بيع اأ�شول راأ�شمالية

اأي اإيرادات عار�شة اأخرى17

18Visa Fee    اإيرادات ا�شتخراج التاأ�شريات

مبالغ يدفعها الزبون مقابل اإتالفات متت اأثناء اإقامته بالغرف19

الربح اأو اخل�شارة الناجتة عن �شيا�شة ال�شعر ال�شامل )اإقامة، طعام، ت�شهيالت الفندق(20
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المنشآت الفندقية بالشارقة
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مرفق )3(ك�شف �شربية الفنادق )�شهري و �شنوي(:

ا�شم الفندق

xxxشريبة البلدية عن �شهر�

اليراد ال�شريبة البيان

   

الغرف  

الطعام وال�سراب  

هاتف وفاك�ص وانرتنت  

تنظيف مالب�ص  

م�سبح  

تبغ  

نادي �سحي  

خدمة الغرف  

حفالت  

ندوات وموؤمترات  

مطعم .....  

تاأجري حمالت وم�ساحات  

ايرادات اخرى  

XX XX اجمايل اليرادات اخلا�شعة لل�شريبة

حفالت - معفاة من ال�سريبة  

ارباح فروقات عملة  

ايرادات اخرى معفاة من ال�سريبة  

XX اجمايل اليرادات املعفاة  

XX اجمايل ايرادات ال�شتاذ العام 

 XX ال�شريبة املدفوعة

اعتمد بوا�سطة اعد بوا�سطة

التوقيع التوقيع
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15

ا�شم الفندق

xxxx شريبة البلدية عن �شنة�

الجمايل دي�شمرب نوفمرب اكتوبر �شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو ابريل مار�س فرباير يناير البيان

الغرف             

الطعام وال�سراب             

هاتف وفاك�ص وانرتنت             

تنظيف مالب�ص             

م�سبح             

تبغ             

نادي �سحي             

خدمة الغرف             

حفالت             

ندوات وموؤمترات             

مطعم .....             

تاأجري حمالت وم�ساحات             

ايرادات اخرى             

XXX xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx اجمايل اليرادات 

اخلا�شعة لل�شريبة

حفالت - معفاة من ال�سريبة             

ارباح فروقات عملة             

             

اأي ايرادات اخرى معفاة من 

ال�سريبة

XXX xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx اجمايل اليرادات املعفاة 

XXX xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx اجمايل ايرادات ال�شتاذ 

العام

XXX             
اليرادات من واقع 

امليزانية

XXX xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ال�شريبة املدفوعة

اعتمد بوا�سطة: اعد بوا�سطة:

التوقيع التوقيع

hotel taref.indd   15 2/20/14   2:59 PM
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المنشآت الفندقية بالشارقة

مرفق )4(ك�شف �شربية الفنادق )�شهري و �شنوي(:

لئحة خمالفـــات اإدارة املــــوارد املــــــــالية

)املن�شاآت الفندقية (

املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة الأوىلاملخالفةم

1

التاأُخر عن �سداد الر�سم املقرر يف  

املوعد املحدد الذي يتم حتديده من قبل 

االإدارة املالية ببلدية مدينة ال�سارقة

الفرتة: 15 يوما من تاريخ انتهاء ال�سهر 

امل�ستحق للدفـــع )اآخر يوم يف ال�سهر(

�سداد الر�سم اإ�سافة اإىل 

غرامة قدرها 3% من 

قيمه ال�سريبة بحد اأدنى 

1000 درهم

�سداد الر�سم 

اإ�سافة اإىل غرامة 

قدرها 5% من 

قيمه ال�سريبة 

الفندقية( بحد 

اأدنى2000 درهم

�سداد الر�سم اإ�سافة 

اإىل غرامة قدرها %10 

من قيمه ال�سريبة 

)بحد اأدنى3000 

درهم

• اإذا كان هناك فارق زمني يفوق العام بني املخالفة، واملخالفة التي تليها فاإن املخالفة االأخرية حت�سب وكاأنها خمالفة 	

للمرة االأوىل

•  اإذا مل يتم �سداد الر�سوم والغرامات املرتتبة عليها يف موعد اأق�ساه )3( اأ�سهر من تاريخ اال�ستحقاق يتم غلق 	

املن�ساأة، وال يعاد فتحها اإال بعد ال�سداد الكامل وذلك بالتن�سيق مع جهة االخت�سا�ص.

2

عدم اعتماد احل�سابات اخلتامية 

وامليزانية العمومية من مدقق ح�سابات 

مرخ�ص له بالعمل يف اإمارة ال�سارقة يف 

موعد اأق�ساه )6( اأ�سهر من نهاية ال�سنة 

املالية 

غرامة قدرها 10،000 درهم مع عدم االإخالل باإلزام املن�ساأة ب�سرورة 

اعتماد احل�سابات ويف حال مرور �سنة مالية تالية دون اعتماد �سابقتها 

يتم غلق املن�ساأة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة وال يعاد فتحها اإال 

بعد اعتماد احل�سابات عن ال�سنتني، وذلك مع عدم االإخالل بتح�سيل 

الغرامة املقررة

3

عدم م�سك �سجالت حما�سبية منتظمة 

اأو اخفاء بيانات عن حقيقة االيرادات 

املتحققة

غرامة قدرها 10،000 درهم عن كل �سهر باالإ�سافة اإىل احت�ساب 

االيرادات املتحققة وذلك بوا�سطة جلنة فنية من  بلدية مدينة ال�سارقة.

4

منع موظف بلدية مدينة ال�سارقة من 

اأداء مهامه اأو تعطيله باأي طريقة كانت

غرامة 10،000 درهم مع عدم االإخالل باإحالة الواقعة اإىل اجلهات 

االأمنية اإذا كانت متثل اعتداء على موظف عام اأثناء تاأدية وظيفته طبقًا 

للقوانني اجلزائية ال�سارية

16
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