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تعنــى وزارة الســياحة بتنظيــم وتنميــة وترويــج القطــاع الســياحي المقدمة:
فــي الســعودية وتعزيــز دوره وتذليــل العوائــق التــي تحــول دون 
ــة المملكــة وقيمهــا، وكمــا تســعى  نمــوه، بمــا يتوافــق مــع مكان
الــوزارة إلــى تنمية وتطوير صناعة الســياحة من خالل إيجـــاد بـــرامج 
وأنشــطة ســياحية متكاملــة، تشــتمل علــى مختلــف العناصــر التــي 
يتطلبهــا الســائح خــالل رحلتــه الســياحية، وتعمــل علــى تحفيــز 
القطــاع الخــاص وتشــجيعه ليكــون لــه دورًا رئيســيًا فــي إنشــاء 

وتأســيس المنشــآت الســياحية االســتثمارية.

بهــدف  الدليــل  هــذا  يديــك  بيــن  نضــع  المســتثمر،  عزيــزي 
التعريــف بإجــراءات الحصــول علــى خدمــات ترخيــص وتصنيــف 
نشــاط مرفــق الضيافــة الســياحي مــن خــالل المنصــة اإللكترونيــة 
لألنشــطة الســياحية التــي تقدمهــا وزارة الســياحة، واالشــتراطات 
والمتطلبــات الالزمــة لــكل منهــا، بنــاء علــى نظام الســياحة والئحة 

ــياحي. ــة الس ــق الضياف مرف
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أنواع مرفق الضيافة السياحي

اآليزكالتصنيفتعريفهالنوع#

الفنادق1

عبــارة عــن منشــأة توفــر الســكن وخدمــات الضيافــة الكاملــة 
مــن تقديــم الوجبــات وغيرهــا مــن الخدمات. وعــادة ما يكون 
مبنــى منفصــاًل أو مرفــق فــي جــزء منفصــل مــن المبنــى، أو 
ــة  ــة التحتي ــب مــع البني ــى جن ــا إل ــي جنًب مجموعــة مــن المبان
المصاحبــة لهــا. ويتألــف مــن بهــو بــه مكتــب االســتقبال 
ــروبات  ــة والمش ــم األغذي ــق لتقدي ــة ومراف ــدات ضياف ووح

وغيرهــا مــن الخدمــات.
أنواع وحدات الضيافة في الفنادق هي:

الغرف.	 
االجنحة.	 

نجمة
نجمتان

ثالث نجوم
أربع نجوم

خمس نجوم
خمس نجوم 

فاخر

551011

فنادق 2
البوتيك

أحــد الفئــات التخصصيــة للفنــادق وهــو عبــارة عــن مبنــى 
ــم  ــة وبتصمي ــزة وراقي ــر الحجــم، يتكــون مــن غــرف ممي صغي

جــذاب ولمســات خاصــة.

أحد الفئات 
التخصصية 

للفنادق
551015

فنادق 3
االستشفاء

أحــد الفئــات التخصصيــة للفنــادق التــي ترّكــز علــى الرفاهيــة 
والوقايــة الصحيــة واللياقــة البدنيــة. وتهــدف إلــى مســاعدة 

الضيــف علــى تغييــر نمــط حياتــه اليومــي بشــكل دائــم.

أحد الفئات 
التخصصية 

للفنادق
551014

ست نجوم 4

خدمــات  تقــدم  التــي  للفنــادق  التخصصيــة  الفئــات  أحــد 
اســتثنائية الفنــادق 5 نجــوم فاخــر. يمكــن وصــف الخدمــة 
المقدمــة مــن هــذه المنشــآت بأنهــا فائقــة الفخامــة ويجــب 
ان تكــون المنشــأة التــي تحمــل هــذا التصنيــف فريــدة مــن 

نوعهــا فــي المقــام االول مــن حيــث الخدمــات.

أحد الفئات 
التخصصية 

للفنادق
-

الفنادق 5
التراثية 

عبــارة عــن منشــأة توفر الســكن وتقــدم الوجبــات والخدمات 
األخــرى فــي مبنــى او مبانــي تراثيــة أو تاريخيــة مثبتــة لــدى 
ــى  ــة، وقــد تكــون مجــددة عل ــى انهــا تراثي وزارة الثقافــة عل
جــزء  فــي  مرفــق  أو  منفصــاًل  مبنــى  التقليديــة.  الطريقــة 
ــى  ــا إل ــي جنًب ــن المبان ــة م ــى، أو مجموع ــن المبن ــل م منفص
جنــب مــع البنيــة التحتيــة المصاحبــة لهــا. ويتألــف مــن بهــو 
بــه مكتــب االســتقبال ووحــدات ضيافــة ومرافــق لتقديــم 

ــات. ــن الخدم ــا م ــروبات وغيره ــة والمش األغذي
أنواع وحدات الضيافة في الفنادق التراثية هي:

الغرف.	 
االجنحة )الشقق الفندقية(.	 

551013ال يوجد
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اآليزكالتصنيفتعريفهالنوع#

المنتجعات 6

والخدمــات  والوجبــات  الســكن  توفــر  منشــأة  عــن  عبــارة 
ــى االســترخاء واالســتجمام. وعــادة  ــز عل األخــرى مــع التركي
جنًبــا  األبنيــة  مــن  أو مجموعــة  مبنــى منفصــاًل  يكــون  مــا 
ــى  ــد عل ــة لهــا ويمت ــة المصاحب ــة التحتي ــب مــع البني ــى جن إل
تجربــة  ويوفــر  بالكامــل،  ومحــاط  كبيــرة  خارجيــة  مســاحة 
فريــدة مــن نوعهــا لضيوفــه باإلضافــة إلــى مجموعــة متنوعــة 
أن  ويمكــن  والترفيــه،  والخدمــات  النفعيــة  المرافــق  مــن 
تقــع المنتجعــات علــى مقربــة مــن وجهــة جــذب طبيعيــة 
وجهــة  أو  الصحــراء(  الشــواطئ،  الوطنيــة،  )المتنزهــات 
يكــون  أن  يمكــن  )الجولــف(.  اإلنســان  صنــع  مــن  جــذب 
ــا بأنــواع الضيافــة  الفنــدق ســمة رئيســية للمنتجــع، مصحوًب

األخــرى.
أنواع وحدات الضيافة في المنتجعات هي:

الغرف.	 
االجنحة.	 
الفلل.	 

ثالث نجوم
أربع نجوم

خمس نجوم
خمس نجوم 

فاخر

551044

الفلل 7
الفندقية

عبــارة عــن منشــأة توفــر الســكن وتقــدم الوجبــات وغيرهــا 
مــن الخدمــات. وحــدات الضيافــة عبــارة عــن فيــال تتألــف مــن 
مدخــل ومطبــخ ومنطقــة معيشــة/ تنــاول الطعــام، وغرفــة 
نــوم واحــدة علــى األقــل مــع حمــام داخلــي ومنطقــة خارجيــة 
الفندقيــة  الفلــل  مجمــع  يحــاط  حديقــة(.  فنــاء،  )تــراس، 
بأكملــه بســور ويتضمــن المدخــل الرئيســي البهــو/ منطقــة 
والمرافــق  والمشــروبات  األطعمــة  مرافــق  االســتقبال 
والمرافــق  الخدمــات  تقديــم  إلــى  وباإلضافــة  األخــرى. 
ــى مــن  ــة مســتوى أعل ــالت الفندقي ــة، تضمــن الفي الفندقي
الخصوصيــة للضيــوف. ومــن أجــل تصنيفهــا علــى أنهــا فلــل 
فندقيــة، يجــب أن يكــون %51 مــن وحــدات الضيافــة علــى 

ــالت. األقــل في
أنواع وحدات الضيافة في الفلل الفندقية هي:

الفلل.	 
الشقق.	 

أربع نجوم
خمس نجوم
خمس نجوم 

فاخر

551023

الشقق 8
الفندقية

عبــارة عــن منشــأة توفــر الســكن وخدمــات الضيافــة الكاملــة 
مــن تقــدم الوجبــات وغيرهــا مــن الخدمــات. وعــادة مــا يكون 
مبنــى منفصــاًل أو مرفــق فــي جــزء منفصــل مــن المبنــى، أو 
ــة  ــة التحتي ــب مــع البني ــى جن ــا إل ــي جنًب مجموعــة مــن المبان
مكتــب  علــى  يحتــوي  بهــو  مــن  ويتألــف  لهــا.  المصاحبــة 
األغذيــة  لتقديــم  ومرافــق  ضيافــة  ووحــدات  االســتقبال 
االختــالف  يتمثــل  الخدمــات.  مــن  وغيرهــا  والمشــروبات 
نــوع  أن  فــي  الفندقيــة  والشــقة  الفنــدق  بيــن  الرئيســي 
هــو  الفندقيــة  الشــقق  فــي  الســائدة  الضيافــة  وحــدات 
الشــقة. ومــن أجــل تصنيفهــا علــى أنهــا شــقة فندقيــة، يجب 
ــى األقــل شــقق. أن يكــون %51 مــن وحــدات الضيافــة عل

أنواع وحدات الضيافة في الشقق الفندقية هي:
الشــقق )تتألــف مــن منطقــة مدخــل وغرفــة معيشــة مــع 	 

مطبــخ / مطبــخ صغيــر، غرفــة )غــرف( نــوم، دورة ميــاه(.
الغرف.	 

نجمة
نجمتان

ثالث نجوم
أربع نجوم

خمس نجوم
خمس نجوم 

فاخر

551022
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اآليزكالتصنيفتعريفهالنوع#

الشقق 9
المخدومة

الضيافــة،  خدمــات  المخدومــة  الشــقق  منشــأة  توفــر 
اإلقامــات طويلــة األجــل فــي المقــام األول. وعــادًة مــا تكون 
مبنــى منفصــاًل أو وحــدة وظيفيــة فــي جــزء منفصــل مــن 
المبنــى، أو مجموعــة مــن المبانــي جنًبــا إلــى جنــب مــع البنيــة 
التحتيــة المصاحبــة لهــا. وتتألــف مــن بهــو ومكتــب اســتقبال 
ووحــدات ضيافــة ومجموعــة أخــرى مــن المرافــق. ال يتعيــن 
علــى الشــقق المخدومــة توفيــر خدمــات الطعــام والشــراب 
)باســتثناء مقهــى فــي الدرجــة األولــى( بينمــا توفــر الشــقق 
الفندقيــة عرًضــا فندقًيــا كامــل الخدمــات. أنــواع وحــدات 

الضيافــة فــي الشــقق المخدومــة هــي:
وغرفــة 	  المدخــل  منطقــة  مــن  )تتألــف  شــقة 

المعيشــة مــع مطبــخ وغرفــة )غــرف( نــوم وحمام 
)حمامــات((.

اقتصادي
552025درجة أولى

المخيمات10

مرفــق التخييــم عبــارة عــن منشــأة توفــر وحــدة الضيافــة 
والخدمــات األخــرى داخــل وحــدات الضيافــة وتتألــف فــي 
المماثلــة  الوحــدات  مــن  وغيرهــا  الخيــام  مــن  األســاس 
ــر الدائمــة )مثــل المنــازل المتنقلــة والكرفانــات(. يمكــن  وغي
أيًضــا توفيــر قطعــة أرض للتخييــم للضيــوف الذيــن يأتــون 
بخيامهــم ومنازلهــم المتنقلــة/ الكرفانــات ومركبــات النقــل/ 
اإليــواء المماثلــة. يجــب أن تكــون المنشــأة محاطــة بســياج، 
أو حاجــز، أو جــدار، أو أي هيــكل آخــر يوفــر الســالمة والقــدرة 
والزائريــن  الضيــوف  وخــروج  دخــول  فــي  التحكــم  علــى 
اآلخريــن. يجــب علــى المنشــأة توفيــر المرافــق الصحيــة وأن 
يكــون لهــا مدخــل رئيســي وتضــم منطقــة اســتقبال ومنافــذ 
المأكــوالت والمشــروبات ويمكنهــا أيًضــا تقديــم خدمــات 
تجاريــة أخــرى )مثــل الخدمــات التــي تركــز علــى الترفيــه(. 
عــادًة مــا يقــع المخيــم فــي الهــواء الطلــق علــى مســافة مــن 
وســط المدينــة أو علــى األقــل فــي موقــع حضــري تحيــط بــه 

الطبيعــة.
أنواع وحدات الضيافة في المخيمات هي:

الخيام.	 
قطع أراضي مجهزة للتخييم.	 
المنازل المتنقلة.	 
الكرفانات.	 

ثالث نجوم
أربع نجوم

552001خمس نجوم
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اآليزكالتصنيفتعريفهالنوع#

النزل11

هــو منشــأة توفــر إقامــة بســيطة وبأســعار اقتصاديــة، فــي 
المقــام األول لإلقامــات قصيــرة األجــل. وعــادة مــا يكــون 
مبنــى منفصــاًل أو جــزء منفصــل مــن المبنــى، أو مجموعــة 
ــا إلــى جنــب مــع البنيــة التحتيــة المصاحبــة  مــن المبانــي جنًب
لهــا. ويتألــف مــن بهــو بــه مكتــب اســتقبال ووحــدات ضيافــة 
ومجموعــة أخــرى مــن المرافــق. كمــا يمكــن للُنــزل توفيــر 

خدمــة المأكــوالت والمشــروبات.
أنواع وحدات الضيافة في النزل هي:

صالة نوم مشتركة )أكثر من 5 أسّرة في غرفة 	 
واحدة(.

غرف بدون حمام )حتى 4 أسّرة في غرفة 	 
واحدة( المتنقلة.

غرف بحمام داخلي )غرف عائلية( )3 أسّرة على 	 
األقل وبحد أقصى 6 أسّرة.(

الكبسوالت.	 

551043ال يوجد

12
بيوت 

العطالت 
)الشالي�هات(

عبــارة عــن منشــأة توفر الســكن وتقدم الوجبــات وغيرها من 
الخدمــات. وتتألــف كل وحــدة مــن منطقــة مدخــل ومطبــخ 
ومنطقــة معيشــة/ تنــاول الطعــام، وغرفــة نــوم واحــدة على 
ــاء،  ــراس، فن ــة )ت ــي ومنطقــة خارجي األقــل مــع حمــام داخل
حديقــة(. يحــاط مجمــع بيــوت العطــالت بالكامــل بســور، 
ويتضمــن المدخــل الرئيســي ومنطقــة البهــو/ االســتقبال. 

يجــب أن تحتــوي كل وحــدة علــى مدخــل خــاص
أنــواع وحــدات الضيافــة فــي بيــوت العطــالت )الشــالي�هات( 

: هي
)بيوت العطالت(.	 

اقتصادي
551041درجة أولى

13
مرافق 
الضيافة 
المؤقتة

هــي نــوع مــن أماكــن الضيافــة الســياحية وعــادًة مــا يتــم 
وضعهــا فــي محيــط طبيعــي أثنــاء األحــداث وذروة الطلــب 
فــي صــورة  يكــون ذلــك  أن  يمكــن  المماثلــة.  الموســمية 
أو  الضيافــة  وحــدات  أو  الطلــق  الهــواء  فــي  مهرجانــات 
فعاليــات رياضيــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. الشــرط 
الرئيســي لتأســيس وحدات الضيافة المؤقتة هو اســتخدام 
وحــدات الضيافــة مــن أي نــوع. إلــى جانــب المبيــت، يتعيــن 
ــتوى  ــن مس ــة وتأمي ــق الصحي ــر المراف ــغل توفي ــى المش عل
عــاٍل مــن الســالمة للضيــوف مــن خــالل التحكــم فــي دخــول 
ــة  ــرة للعملي ــن. أطــول فت ــن اآلخري وخــروج الضيــوف والزائري

شــهر واحــد.
أنواع وحدات الضيافة مرافق الضيافة المؤقتة هي:

الخيام الفاخرة.	 
المنازل المتنقلة.	 
منازل الحاويات.	 

ــــال يوجد
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قبــل البــدء بإجــراءات طلــب الترخيــص يجــب توفيــر المتطلبــات الرئيســية للمبنــى إلصــدار الترخيــص والتــي 
يتطلــب علــى مقــدم الطلــب التأكــد مــن توفيــر اآلتــي: 

توفيــر متطلبــات النجمــة الواحــدة لمرفــق الضيافــة الســياحي المصنــف . 1
الفندقيــة/ الفلــل  الفندقية/المنتجعــات/  الشــقق  )الفنــادق/  بالنجــوم 

ــات(. المخيم
توفــر متطلبــات الفئــة االقتصاديــة لمرفــق الضيافــة الســياحي المصنــف . 2

بالدرجــات )الشــقق المخدومــة/ المخيمــات/ بيــوت العطــالت الشــالي�هات(
توفر شروط الترخيص لمرفق الضيافة السياحي بدون تصنيف )النزل( . 3
والوحــدات . 4 الغــرف  فــي  اإللزاميــة  الشــامل  الوصــول  متطلبــات  توفــر 

)المخصصــة لــذوي اإلعاقــة الحركيــة والســمعية والبصريــة( فــي جميــ�ع 
الســياحي. الضيافــة  مرفــق  أنــواع 

ترخيــص مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان ســاري المفعــول، . 1
أو مــا فــي حكمــه – أينمــا ينطبــق - )الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع(.

تصريح الدفاع المدني ساري المفعول.. 2
الربط بنظام شموس اإللكتروني.. 3

موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة.	 
موافقة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.	 

متطلبات 
وتجهيزات 

الخدمة 

متطلبات االمن 
والسالمة

موافقة الجهات 
المختصة
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اواًل : إصدار الترخيص

عنــد الرغبــة فــي تقديــم خدمــة المبيــت للســائح مقابــل أجــر فــي 
مرفــق الضيافــة الســياحي التابــع لــه، والحصــول علــى ترخيــص مرفــق 

ــي: ــاع االت ضيافــة ســياحي يجــب اتب

من خالل الدخول على بوابة تراخيص األنشطة السياحية )TLG( وتوفير الشروط والمتطلبات التالية:
تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص مرفق ضيافة سياحي والبيانات المطلوبة.. 1
ســجل تجــاري ســاري المفعــول يتضمــن نشــاط تشــغيل مرفــق الضيافــة الســياحي )يتضمــن . 2

رقــم االيــزك(.
ترخيــص مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان ســاري المفعــول، أو الجهــة المختصــة . 3

– بحســب األحــوال- مثــل )الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع( 
تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول، أو ما في حكمه.. 4
الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة )لألراضي الزراعية(.. 5
الحصــول علــى موافقــة المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحر علــى المواقع . 6

التابعــة له.
ما يثبت حق استخدام العالمة التجارية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية – ان وجدت-.. 7
 الربط في نظام شموس.. 8
9 ..)NTMP.GOV.SA( الربط المباشر ألنظمة تسجيل الضيوف مع المنصة الوطنية للرصد السياحي

ارفــاق عقــد او اتفاقيــة موثقــة فــي حــال تعييــن شــركة إلدارة مرفــق الضيافــة الســياحية مرخصة . 10
من الــوزارة.

التعهد بصحة المعلومات.. 11
ويمكــن لطالــب الترخيــص التقــدم بالطلــب دون توفيــر المتطلبــات رقــم )3( و)4( أعــاله، وســتقوم 
والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  )وزارة  إلكترونيــًا  المختصــة  الجهــات  إلــى  الطلــب  بإحالــة  الــوزارة 

واإلســكان، والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي( مــع إشــعار مقــدم الطلــب بذلــك.

مدة الخدمة
5 أيام عمل

مراحل الحصول على خدمة اصدار الترخيص:

وصف الخدمة

1-1  التقدم بطلب إصدار الترخيص:

التقدم بطلب إصدار 
ترخيص

التحقق من 
المتطلبات

سداد المقابل 
إصدار الترخيصالمالي

https://tlg.mt.gov.sa
http://NTMP.GOV.SA
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تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات من خالل االتي:
ال تقــل فتــرة ســريان تراخيــص الجهــات المعنيــة )ترخيــص مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة . 1

واإلســكان/ تصريــح الدفــاع المدنــي/ وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة -ان وجــدت-( عــن )30( يومــًا.
ــق . 2 ــة لمرف ــارة الميداني ــذ الزي ــد تنفي ــد موع ــوزارة بتحدي ــوم ال ــب تق ــى الطل ــة عل ــد الموافق بع

الضيافــة الســياحي خــالل مــدة ال تتجــاوز )3( أيــام عمــل، لتحقــق مــن اســتيفاء متطلبــات 
الترخيــص

في حال وجود مالحظات خالل الزيارة الميدانية يتم اتباع اآلتي:. 3
يتــم إشــعار طالــب الترخيــص بالمالحظــات للعمــل علــى اســتيفائها خــالل مــدة ال تتجــاوز «	

)20( يــوم عمــل مــن تاريــخ اإلشــعار.
يقــوم طالــب الترخيــص بإشــعار الــوزارة بعــد اســتيفائه للمالحظــات قبــل انتهــاء مــدة «	

الـــ)20( يــوم عبــر بوابــة تراخيــص األنشــطة الســياحية )TLG(، وطلــب موعــد للزيــارة الثانيــة.
تقوم الوزارة بتحديد موعد الزيارة الثانية خالل مدة ال تتجاوز )3( أيام عمل.«	
فــي حــال عــدم اســتيفاء طالــب الترخيــص للمالحظــات بعــد الزيــارة األولــى أو الزيــارة «	

الثانيــة يتــم إلغــاء الطلــب ويتطلــب التقــدم بطلــب ترخيــص جديــد.
فــي حــال التقــدم بطلــب ترخيــص جديــد اخــر لــذات المرفــق تقــوم الــوزارة بفــرض مقابــل مالــي لــكل 

زيــارة )بعــد الزيــارة الثانيــة( لمرفــق الضيافــة الســياحي المطلــوب ترخيصــه.

» ــة تراخيــص األنشــطة الســياحية 	 ــر بواب ــي )عب ــل المال يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بقيمــة المقاب
)TLG( ويمنــح مهلــة للســداد ال تتجــاوز )30( يــوم مــن تاريــخ االشــعار، فــي حــال عــدم الســداد 

وانتهــاء المهلــة يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بإلغــاء طلــب إصــدار الترخيــص.
» تكــون قيمــة المقابــل المالــي إلصــدار ترخيــص حســب نــوع مرفــق الضيافــة الســياحي والمــدة 	

المطلوبــة وفــق الجــداول أدنــاه:

1-2  التحقق من المتطلبات :

1-3 سداد المقابل المالي :

عدد الغرف
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

الفنادق 
المنتجعات 

الفنادق التراثية 
الفلل الفندقية 

+50012,50017,50022,500

499 - 30010,00013,50017,000

299 - 1005,0007,50010,000

99 - 12,5003,7505,000

https://tlg.mt.gov.sa
https://tlg.mt.gov.sa
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عدد الغرف

مدة الترخيص

ستة أشهرثالثة أشهرالفئة

المقابل المالي )بالريال السعودي(

مرافق الضيافة المؤقتة

+5003,1256,250

499 - 3002,5005,000

299 - 1001,2502,500

99 - 16251,250

عدد الوحدات
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

الشقق الفندقية
+712,5003,7505,000

70 - 312,0003,0004,000
30 - 11,5002,2002,900

مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

بدون مقابل ماليالنزل

عدد الوحدات
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

الشقق المخدومة وبيوت 
العطالت )الشالي�هات(

100-712,0003,0004,000
70 - 311,5002,2503,000
30 - 11,0001,5002,000

مدة الترخيص

3 سنواتسنتينسنة9 شهور6 شهور3 شهورالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

1,0002,0003,0004,0006,0008,000المخيمات

طلب زيارة
)لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين(

المقابل المالي )بالريال السعودي(

500
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بعــد ســداد المقابــل المالــي تقــوم الــوزارة بإصــدار الترخيــص وتكون فترة ســريانه لمدة )3( ســنوات 
 ،)TLG( قابلــة للتجديــد، ويمكــن للمرخــص لــه طباعتــه مــن خــالل بوابة تراخيص األنشــطة الســياحية

)ال يوجــد خدمــة اصــدار ترخيــص بــدل فاقد(. 
» اإلعــالن عــن الترخيــص فــي مرفــق الضيافــة الســياحي وذلــك بعرضهــا بشــكل بــارز فــي األماكــن 	

العامــة داخــل المرفــق مثــل: )منطقــة االســتقبال، مدخــل مرفــق الضيافــة الســياحي(.
» إبــراز وســيلة تواصــل مــع المديــر المســؤول فــي مرفــق الضيافــة الســياحي، وإبــراز قنــوات 	

التواصــل التابعــة للــوزارة فــي منطقــة االســتقبال.
» تعــد وثيقــة الترخيــص صــادرة للمشــغل المرخــص لــه وال يحــق لــه تمكيــن مشــغل اخــر بتشــغيل 	

المبنــى أو اســتخدام الترخيــص قبــل موافقــة الــوزارة )إجــراء نقــل ملكيــة الترخيــص(.
» يتطلــب علــى المرخــص لــه اســتخدام االســم التجــاري المســجل بالترخيــص عنــد التســويق 	

لمرفــق الضيافــة الســياحي ســواء علــى اللوحــات أو المطبوعــات أو علــى منصــات الحجــز 
االلكترونيــة.

يمكــن االطــالع علــى االلتزامــات األخــرى مــن خــالل زيــارة موقــع الــوزارة واالطــالع علــى الئحــة مرفــق 
 www.mt.gov.sa الضيافــة الســياحي فــي الفصــل الخــاص بالتزامــات المرخــص لــه علــى الرابــط التالــي

1-4  إصدار الترخيص:

https://tlg.mt.gov.sa
http://www.mt.gov.sa


دليل خدمات  الئحة مرفق الضيافة السياحي

13

ثانيًا : إصدار التصنيف

ــه بإصــدار تصنيــف لمرفــق الضيافــة الســياحي  ــة المرخــص ل عنــد رغب
ــف  ــة التصني ــب فئة/درج ــه حس ــم ترخيص ــذي ت ــًا ال ــالل )180( يوم خ

ــي: ــاع اآلت ــة يجــب اتب المطلوب

مــن خــالل الدخــول علــى بوابــة تراخيــص األنشــطة الســياحية )TLG( وتوفيــر الشــروط والمتطلبــات 
التالية:

تعبئة نموذج طلب إصدار تصنيف مرفق ضيافة سياحي والبيانات المطلوبة.. 1

توفير معايير التصنيف المطلوب في مرفق الضيافة السياحي.. 2

علــى المرخــص لــه قبــل التقــدم بطلــب الخدمــة التأكــد مــن توفــر جميــ�ع الخدمــات وفــق فئــة . 3
.)mt.gov.sa( التصنيــف المطلوبــة ويمكــن االطــالع علــى معاييــر التصنيــف علــى الرابــط

ــة )6( . 4 ــادق االستشــفاء – فئ ــك – فن ــادق البوتي ــة )فن ــة تخصصي ــه فئ ــار المرخــص ل ــد اختي عن
نجــوم( فســيتم تطبيــق معاييــر تصنيــف الفنــادق المطلوبــة وبعــد ذلــك يتــم تطبيــق المعاييــر 
ــر  ــادق ومعايي ــر الفن ــتيفاء معايي ــه اس ــص ل ــى المرخ ــب عل ــة، ويتطل ــة التخصصي ــة بالفئ الخاص

ــة. ــة التخصصي الفئ

مدة الخدمة
5 أيام عمل

مراحل الحصول على خدمة اصدار التصنيف:

وصف الخدمة

2-1  التقدم بطلب اصدار  التصنيف: 

التقدم بطلب إصدار 
التصنيف

تحديد موعد للزيارة 
الميدانية والتحقق 

من توفر المتطلبات  
سداد المقابل 

إصدار التصنيفالمالي

https://tlg.mt.gov.sa
http://mt.gov.sa
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تقــوم الــوزارة بالتحقــق مــن المتطلبــات وتحديــد موعــد لتنفيــذ الزيــارة الميدانيــة لمرفــق الضيافــة 
الســياحي خــالل مــدة ال تتجــاوز )3( أيــام عمــل مــن تاريــخ الموافقــة علــى الطلــب حســب اآلتــي:

ــارة الميدانيــة مــع مراعــاة عــدم انتهــاء مهلــة الـــ)180( . 1 فــي حــال وجــود مالحظــات خــالل الزي
يــوم، يتــم اتبــاع اآلتــي:

» يتــم إشــعار المرخــص لــه بالمالحظــات للعمــل علــى اســتيفائها خــالل مــدة ال تتجــاوز )30( يــوم 	
عمــل مــن تاريــخ اإلشــعار.

» ــعار 	 ــه بإش ــص ل ــوم المرخ ــوم يق ــدة الـــ)30( ي ــاء م ــل انته ــات قب ــتيفاء المالحظ ــال إس ــي ح ف
ــم  ــة، ويت ــارة الثاني ــد موعــد للزي ــة تراخيــص األنشــطة الســياحية وطلــب تحدي ــر بواب ــوزارة عب ال

ــام عمــل. ــارة خــالل مــدة ال تتجــاوز )3( أي ــد موعــد الزي تحدي
فــي حــال عــدم اســتبفاء المالحظــات للزيــارة الثانيــة أو انتهــاء مهلــة الـــ)180( يتــم إشــعار . 2

المرخــص لــه بإســتحقاق أحــد الخيــارات التاليــة:
الفئة/الدرجــة الســتحقة بنــاًء علــى تقريــر أخــر زيــارة علــى أن يقــوم المســتثمر بقبــول النتيجــة   أ. 

وســداد المقابــل المالــي.
الفئة/الدرجة األقل التي تم منحه الترخيص بناء علي�ها.  ب. 

» ــة تراخيــص األنشــطة الســياحية 	 ــر بواب ــي )عب ــل المال يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بقيمــة المقاب
)TLG( ويمنــح مهلــة للســداد ال تتجــاوز )30( يــوم مــن تاريــخ االشــعار، فــي حــال عــدم الســداد 

وانتهــاء المهلــة يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بإلغــاء طلــب إصــدار التصنيــف.
» تكــون قيمــة المقابــل المالــي إلصــدار التصنيــف حســب فئــة أو درجــة تصنيــف مرفــق الضيافــة 	

الســياحي المحــدد فــي طلــب إصــدار التصنيــف وفــق الجــداول أدنــاه:

2-2   تحديد موعد للزيارة الميدانية والتحقق من توفر المتطلبات:

2-3   سداد المقابل المالي:

المقابل المالي )بالريال السعودي(التصنيف نوع مرفق الضيافة السياحي

الفنادق 
المنتجعات 

الفلل الفندقية
الفنادق التراثية

510,000 نجوم فاخر
57,500 نجوم
45,000 نجوم
33,000 نجوم
دون مقابل مالينجمتان

شقق فندقية

 2,500 5 نجوم فاخر
2,000 5 نجوم
1,000 4 نجوم
500 3 نجوم
دون مقابل مالينجمتان

https://tlg.mt.gov.sa
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المقابل المالي )بالريال السعودي(التصنيف نوع مرفق الضيافة السياحي

مخيمات
بدون مقابل مالي5 نجوم
بدون مقابل مالي4 نجوم
بدون مقابل مالي3 نجوم

شقق مخدومة
بدون مقابل ماليدرجة أولى
بدون مقابل مالياقتصادي

طلب زيارة
)لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين(

المقابل المالي )بالريال السعودي(

500

» ــخ انتهائهــا 	 ــوزارة بإصــدار شــهادة التصنيــف ويكــون تاري بعــد ســداد المقابــل المالــي تقــوم ال
ــة  ــه مــن خــالل بواب ــه طباعت ــه، ويمكــن للمرخــص ل ــخ انتهــاء الترخيــص الصــادر ل ــق لتاري مطاب
ــدل فاقــد(.  تراخيــص األنشــطة الســياحية )TLG(، )ال يوجــد خدمــة اصــدار شــهادة تصنيــف ب

ــي: ــزم باآلت علــى أن يلت
» اإلعــالن عــن شــهادة التصنيــف فــي مرفــق الضيافــة الســياحي وذلــك بعرضهــا بشــكل بــارز فــي 	

األماكــن العامــة داخــل المرفــق مثــل: )منطقــة االســتقبال، مدخــل مرفــق الضيافــة الســياحي(.
» يتطلــب علــى المرخــص لــه تقديــم الخدمــات حســب فئــة التصنيــف الصــادرة مــن الــوزارة وال 	

يحــق لــه الغــاء أي مــن الخدمــات التــي تــم بموجبهــا منــح التصنيــف قبــل الرجــوع للــوزارة. 
» يتطلــب علــى المرخــص لــه اإلعــالن عــن فئــة التصنيــف المحــددة مــن الــوزارة عنــد التســويق 	

علــى المواقــع االلكترونيــة التابعــة للمرفــق أو منصــات التســويق االلكترونيــة األخــرى. 
» ــوزارة 	 ــارة موقــع ال ــة بالخدمــة مــن خــالل زي ــى االلتزامــات األخــرى المتعلق يمكــن االطــالع عل

وعلــى الئحــة مرفــق الضيافــة الســياحي فــي الفصــل الخــاص بالتزامــات المرخــص لــه علــى الرابط 
. www.mt.gov.sa ــي التال

2-4   إصدار التصنيف:

https://tlg.mt.gov.sa
http://www.mt.gov.sa
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ثالثًا : تجديد الترخيص وشهادة التصنيف

ــق  ــف مرف ــهادة تصني ــص وش ــد ترخي ــه بتجدي ــص ل ــة المرخ ــد رغب عن
الضيافــة الســياحي خــالل )60( يومــًا الســابقة النتهــاء الترخيــص يجــب 

اتبــاع اآلتــي:

ســيقوم النظــام بإرســال إشــعار للمرخــص لــه بقــرب انتهــاء ترخيصــه خــالل )60( يــوم قبــل انتهــاء 
الترخيــص والتصنيــف ويتضمــن المقابــل المالــي المطلــوب ســداد لتجديــد الترخيــص والتصنيــف.

» ــة تراخيــص األنشــطة الســياحية 	 ــر بواب ــي )عب ــل المال يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بقيمــة المقاب
)TLG( ويمنــح مهلــة للســداد ال تتجــاوز )60( يــوم مــن تاريــخ االشــعار، فــي حــال عــدم الســداد 

وانتهــاء المهلــة يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بإلغــاء طلــب تجديــد الترخيــص والتصنيــف.

» تكــون قيمــة المقابــل المالــي لتجديــد الترخيــص وشــهادة التصنيــف حســب نــوع وفئــة أو درجــة 	
مرفــق الضيافــة الســياحي الصــادرة وفــق الجــداول أدنــاه:

مدة الخدمة
فورية

مراحل الحصول على تجديد الترخيص والتصنيف:

وصف الخدمة

3-1   التقدم بطلب تجديد الترخيص والتصنيف:

3-2   سداد المقابل المالي:

التقدم بطلب تجديد 
الترخيص والتصنيف

سداد المقابل 
المالي

إصدار الترخيص 
والتصنيف المجدد

عدد الغرف
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

الفنادق 
المنتجعات 

الفنادق التراثية 
الفلل الفندقية 

مرافق الضيافة المؤقتة )سنوات(

500+5,00010,00015,000
499 - 3003,5007,00010,500
299 - 1002,5005,0007,500

99 - 11,2502,5003,750

https://tlg.mt.gov.sa
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عدد الوحدات
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

الشقق الفندقية
+171,2502,5003,750

70 - 311,0002,0003,000
30 - 17001,4002,100

مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

بدون مقابل ماليالنزل

مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

2,0004,0006,000المخيمات

عدد الوحدات
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالفئة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

الشقق المخدومة وبيوت 
العطالت )الشالي�هات(

100 - 712,0003,0004,000
70 - 311,5002,2503,000
30 - 11,0001,5002,000

» ــم 	 ــذي ت ــف ال ــهادة التصني ــص وش ــدار الترخي ــوزارة بإص ــوم ال ــي تق ــل المال ــداد المقاب ــد س بع
تجديدهمــا، وتكــون فتــرة ســريانهما لمــدة )3( ســنوات مــن تاريــخ االنتهــاء الســابق، ويمكــن 

.)TLG( ــة تراخيــص األنشــطة الســياحية ــه مــن خــالل بواب ــه طباعت للمرخــص ل

3-3  إصدار الترخيص والتصنيف المجدد:

عدد الغرف
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

مرافق الضيافة المؤقتة )أشهر(

500+1,2502,5003,750
300-4998751,7502,625
100-2996251.2501,875

1-99312625937

https://tlg.mt.gov.sa
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رابعًا: تعديل التصنيف

ــف لمرفــق الضيافــة  ــة التصني ــر فئ ــه فــي تغيي ــة المرخــص ل ــد رغب عن
ــي: ــاع االت ــف باتب ــة التصني ــع درج ــف ورف ــياحي المصن الس

من خالل الدخول على )بوابة تراخيص األنشطة السياحية )TLG( وتوفير الشروط والمتطلبات اآلتية:
تعبئة نموذج طلب تعديل التصنيف والبيانات المطلوبة.. 1
ان يكــون الترخيــص والتصنيــف ســاري المفعــول بحيــث  ال تقــل المــدة المتبقيــة فــي ســريانهما . 2

عــن )60( يومــًا.
ان يتوفر  في مرفق الضيافة السياحي معايير التصنيف لفئة/لدرجة التنصيف المطلوبة.. 3
التعهد بصحة المعلومات المقدمة.. 4

تقــوم الــوزارة بالتحقــق مــن المتطلبــات وتحديــد موعــد لتنفيــذ الزيــارة الميدانيــة لمرفــق الضيافــة 
الســياحي خــالل مــدة ال تتجــاوز )3( أيــام عمــل مــن تاريــخ الموافقــة علــى الطلــب حســب اآلتــي:

فــي حــال وجــود مالحظــات خــالل الزيــارة الميدانيــة تبيــن عــدم توفــر متطلبــات فئــة التصنيــف . 1
المرغوبــة ، يتــم إشــعار المرخــص لــه بالمالحظــات الســتيفائها خــالل مــدة ال تتجــاوز )30( يــوم.

عنــد اســتيفاء المالحظــات مــن مقــدم الطلــب يتــم تحديــد موعــد  لزيــارة للتحقــق مــن إســتيفاء . 2
المالحظــات خــالل )3( أيــام. 

في حال عدم استيفاء المالحظات او انتهاء مهلة الـ)30( يوم سيتم إلغاء الطلب.. 3

مدة الخدمة
5 أيام عمل

مراحل الحصول على خدمة تعديل التصنيف:

وصف الخدمة

4-1 التقدم بطلب تعديل التصنيف:

التقدم بطلب تعديل 
التصنيف

تحديد موعد للزيارة 
الميدانية والتحقق 

من توفر المتطلبات  
سداد المقابل 

المالي
إصدار شهادة 

التصنيف الجديدة

4-2   تحديد موعد للزيارة الميدانية والتحقق من توفر المتطلبات:
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» ــة تراخيــص األنشــطة الســياحية 	 ــر بواب ــي )عب ــل المال يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بقيمــة المقاب
)TLG( ويمنــح مهلــة للســداد ال تتجــاوز )30( يــوم مــن تاريــخ االشــعار، فــي حــال عــدم الســداد 

وانتهــاء المهلــة يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بإلغــاء طلــب تعديــل التصنيــف.
» تكــون قيمــة المقابــل المالــي لتعديــل التصنيــف حســب فئــة أو درجــة التصنيــف المطلوبــة 	

ــاه: ــداول أدن ــق الج وف

4-3   سداد المقابل المالي:

المقابل المالي )بالريال السعودي(التصنيف نوع مرفق الضيافة السياحي

الفنادق 
المنتجعات 

الفلل الفندقية
الفنادق التراثية

57,500 نجوم فاخر
55,000 نجوم
43,500 نجوم
32,000 نجوم
دون مقابل مالينجمتان

شقق فندقية

500 5 نجوم فاخر
5500 نجوم
بدون مقابل مالي4 نجوم
بدون مقابل مالي3 نجوم
بدون مقابل مالينجمتان

مخيمات
بدون مقابل مالي5 نجوم
بدون مقابل مالي4 نجوم
بدون مقابل مالي3 نجوم

شقق مخدومة
بدون مقابل ماليدرجة أولى
بدون مقابل مالياقتصادي

طلب زيارة
)لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين(

المقابل المالي )بالريال السعودي(

500

بعــد ســداد المقابــل المالــي تقــوم الــوزارة بإصــدار شــهادة التصنيــف بنــاًء علــى التصنيــف الجديــد، 
ويكــون تاريــخ انتهائهــا مطابــق لمــا كان فــي شــهادة التصنيــف قبــل الخدمــة، ويمكــن للمرخــص لــه 

.)TLG( طباعتــه مــن خــالل بوابــة تراخيــص األنشــطة الســياحية

4-4   طباعة التصنيف بعد التعديل

https://tlg.mt.gov.sa
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خامسًا: اإلغالق المؤقت

ــة الســياحي أو  ــه إغــالق كامــل مرفــق الضياف ــة المرخــص ل ــد رغب عن
ــي: ــاع اآلت ــة باتب ــرة مؤقت ــه لفت جــزء من

من خالل الدخول على )بوابة تراخيص األنشطة السياحية )TLG( وتوفير الشروط والمتطلبات اآلتية:
» تعبئــة نمــوذج طلــب إغــالق مرفــق ضيافة ســياحي بشــكل مؤقــت والبيانــات المطلوبــة واختيار 	

نــوع اإلغالق.
» تحديد أسباب االغالق المؤقت للمرفق، مثل )الترميمات، الصيانة الدورية للمبنى(.	
» يجب ان ال تتجاوز فترة اإلغالق تاريخ انتهاء الترخيص.	
» الموافقة على التعهدات عند تقديم الطلب.	

» يتــم اعتمــاد الطلــب إلكترونيــًا ويتــم تحديــث ســجل الترخيــص فــي البوابــة تراخيــص األنشــطة 	
.)TLG( ــياحية الس

» يلتزم المرخص له خالل فترة اإلغالق باآلتي:	
إشــعار الــوزارة عنــد إعــادة تشــغيل المرفــق الــذي تــم إغالقــه بشــكل مؤقــت وتعديــل حالــة . 1

.)TLG( ــة تراخيــص األنشــطة الســياحية ــى بواب المنشــأة عل
إعــالن فتــرة اإلغــالق والمرافــق التــي ســيتم اغالقهــا مؤقتــًا للســائح علــى الموقــع اإللكترونــي . 2

ومنصــات الحجــز اإللكترونــي التــي يتــم عــرض الخدمــات في�هــا إلشــعار الســائح قبــل اجــراء الحجز. 
)وال ينطبــق ذلــك فــي حــال كان اإلغــالق للغــرف(.

عــدم وجــود التزامــات قائمــة خــالل فتــرة اإلغــالق، وفــي حــال تبيــن للــوزارة وجــود إلتزامــات . 3
يجــب تســويتها قبــل تقديــم الطلــب. 

مدة الخدمة
فورية

مراحل الحصول على خدمة اإلغالق المؤقت:

وصف الخدمة

5-1   التقدم بطلب اإلغالق المؤقت:

5-2   اعتماد حالة المنشأة:

اعتماد حالة المنشأةالتقدم بطلب اإلغالق المؤقت

https://tlg.mt.gov.sa
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سادسًا: نقل ملكية الترخيص

عنــد رغبــة المرخــص لــه بنقــل ملكيــة الترخيــص والتصنيــف إلــى مالــك 
اخــر باتبــاع اآلتــي:

» الشــروط 	 )TLG(وتوفيــر  الســياحية  األنشــطة  تراخيــص  )بوابــة  علــى  الدخــول  خــالل  مــن 
اآلتيــة: والمتطلبــات 

يقــوم المرخــص لــه بتعبئــة نمــوذج طلــب نقــل ملكيــة الترخيــص والتصنيــف والبيانــات . 1
المطلوبــة.

أن ال تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص المراد نقله عن )60( يوم.. 2
3 ..)TLG( وجود حساب للمالك الجديد في بوابة تراخيص األنشطة السياحية
ان تتوفر في المالك الجديد المتطلبات واالشتراطات إلصدار الترخيص.. 4
» ــك 	 ــى المال ــة إل ــه بعــد اســتكمال النمــوذج بارســال اشــعار مــن خــالل البواب يقــوم المرخــص ل

ــة: ــب علي�هــا الحــاالت التالي ــة الترخيــص ويترت ــب نقــل ملكي ــول طل ــد لقب الجدي
في حال قبول المالك الجديد للطلب يتم اإلنتقال إلى مرحلة التحقق. . 1
في حال رفض المالك الجديد للطلب يتم اشعار المرخص له برفض الطلب.. 2

» تقــوم الــوزار ة بالتحقــق مــن توفــر متطلبــات اصــدار الترخيــص فــي المالــك الجديــد والتأكــد مــن 	
ســريان تراخيــص الجهــات الحكوميــة بحيــث ال تقــل عــن )30( يومــًا.

مراحل الحصول على خدمة نقل الملكية الترخيص

وصف الخدمة

6-1  التقدم بطلب نقل ملكية الترخيص:

6-2  التحقق من توفر المتطلبات:

التقدم بطلب نقل 
ملكية الترخيص

التحقق من توفر 
المتطلبات 

سداد المقابل 
المالي

إصدار الترخيص 
للمالك الجديد

مدة الخدمة
فورية
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6-3   سداد المقابل المالي:

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

الفنادق

الشقق 
المخدومة

الشقق 
المخيماتالنزلالفندقية

الفنادق المنتجعات
التراثية

الفلل 
الفندقية

مرافق الضيافة 
المؤقتة

بيوت 
العطالت 

)الشالي�هات(

» ــاًء 	 ــد بن ــل المالــي يتــم إصــدار الترخيــص وشــهادة التصنيــف للمالــك الجدي بعــد ســداد المقاب
علــى المــدة المتبقيــة مــن الترخيــص وشــهادة التصنيــف ويمكــن طباعتــه مــن خــالل بوابــة 

تراخيــص األنشــطة الســياحية )TLG(، وان يلتــزم باآلتــي:
تقديم الخدمة وفق نوع الترخيص وفئة/درجة التصنيف.. 1
تنفيــذ الحجــوزات التــي تــم االلتــزام بهــا مــن قبــل المرخــص لــه الســابق قبــل نقــل ملكيــة . 2

ــف. ــص والتصني الترخي

» يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بقيمــة المقابــل المالــي )عبــر بوابــة تراخيــص األنشــطة الســياحية 	
)TLG(( ويمنــح مهلــة للســداد ال تتجــاوز )30( يــوم مــن تاريــخ االشــعار، فــي حــال عــدم 
الســداد وانتهــاء المهلــة يتــم اشــعار مقــدم الطلــب بإلغــاء طلــب نقــل ملكيــة الترخيــص 

والتصنيــف.
» تكــون قيمــة المقابــل المالــي لنقــل ملكيــة الترخيــص وشــهادة التصنيــف حســب نــوع مرفــق 	

الضيافــة الســياحي وفــق الجــدول أدناه:

6-4  إصدار الترخيص للمالك الجديد:

https://tlg.mt.gov.sa
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سابعًا: تعديل بيانات الترخيص 

الســجل  )رقــم  الترخيــص  بيانــات  تعديــل  لــه  المرخــص  رغبــة  عنــد 
اآلتــي: باتبــاع  التجاريــة(  العالمــة  التجــاري،  االســم  التجــاري، 

من خالل الدخول على )بوابة تراخيص األنشطة السياحية )TLG( وتوفير الشروط والمتطلبات اآلتية:
ــة ســواء كان . 1 ــب المــراد تعديل ــات الترخيــص حســب المتطل ــل بيان ــب تعدي ــة نمــوذج طل تعبئ

معلومــات الســجل التجــاري أو االســم التجــاري أو العالمــة التجاريــة فــي ترخيص مرفــق الضيافة 
الســياحي والبيانــات المطلوبــة.

عنــد تغييــر الســجل تجــاري يتطلــب أن يكــون ســاري المفعــول )يتضمــن اســم النشــاط و رقــم . 2
االيــزك للنشــاط(.

عنــد إضافــة أو تعديــل العالمــة التجاريــة يجــب ان تكــون معتمــدة مــن الهيئــة الســعودية . 3
الفكريــة. للملكيــة 

الموافقة على التعهدات.. 4

تقوم الوزارة بالتحقق من توفر المتطلبات على ان يتم التحقق من التالي: 
فــي حــال تغييــر الســجل التجــاري المرتبــط بــه الترخيــص  يكــون التحقــق مــن مطابقــة المالــك . 1

واالســم التجــاري.
فــي حــال تغييــر االســم التجــاري المرتبــط بــه الترخيــص يكــون التحقــق مــن مطابقة رقم الســجل . 2

التجاري.
ــة . 3 ــة يكــون التحقــق مــن ارفــاق شــهادة معتمــدة مــن الهيئ فــي حــال إضافــة العالمــة التجاري

ــة. ــة الفكري ــعودية للملكي الس

مدة الخدمة
يوم عمل 

مراحل الحصول على خدمة تعديل بيانات الترخيص:

وصف الخدمة

7-1 التقدم بطلب تعديل بيانات الترخيص:

7-2 التحقق من توفر المتطلبات: 

التقدم بطلب تعديل 
بيانات الترخيص

التحقق من توفر 
المتطلبات 

إصدار الترخيص بعد 
تعديل بيانات الترخيص
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بعــد ســداد المقابــل المالــي ســيتم اصــدار الترخيــص بالبيانــات الجديــدة وبتاريــخ انتهــاء مطابــق 
لتاريــخ انتهــاء الترخيــص قبــل الخدمــة، ويمكــن للمرخــص لــه طباعــة الترخيــص مــن خــالل بوابــة 

تراخيــص األنشــطة الســياحية )TLG(، مــع االلتــزام باآلتــي: 

تعديل اللوحة الخارجية ومطابقتها للتعديالت المطلوبة.. 1

ــز . 2 ــات الحج ــق ومنص ــع للمرف ــي التاب ــع االلكترون ــي الموق ــات ف ــات والمعلوم ــل البيان تعدي
االلكترونيــة.

تعديــل المطبوعــات والمســتندات المســتخدمة فــي المرفــق ومطابقتهــا لالســم التجــاري . 3
والعالمــة التجاريــة.

7-3  إصدار الترخيص بعد تعديل بيانات الترخيص:

https://tlg.mt.gov.sa
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ثامنًا: تحديث البيانات 

عنــد رغبــة المرخــص لــه بتحديــث بيانــات التواصــل وممثــل المنشــأة 
ــوزارة لضمــان التواصــل معــه ووصــول االشــعارات الرســمية  لــدى ال

مــن الــوزارة باتبــاع اآلتــي:

مــن خــالل الدخــول علــى )بوابــة تراخيــص األنشــطة الســياحية )TLG( وتوفيــر الشــروط والمتطلبات 
اآلتية:

تعبئة نموذج طلب تحديث بيانات المرخص له  والمرفق المراد تحديث بياناته االتية: . 1

» معلومات التواصل لمرفق الضيافة السياحي رقم الهاتف / البريد االلكتروني. 	

» تغيير اسم ممثل المنشأة لدى الوزارة ومعلومات التواصل الخاصة به. 	

ــذه . 2 ــن ه ــؤولية ع ــل مس ــا وتحم ــا أو تعديله ــيتم إضافته ــي س ــات الت ــة المعلوم ــد بصح التعه
التعديــالت.

» ــات الخاصــة 	 ــة فــي البيان ــات المعدل ــوزارة بعــد الموافقــة علــى الطلــب تحديــث البيان تقــوم ال
ــه. بالمرفــق وســيتم اعتمادهــا فــي حــال التواصــل مــع المرخــص ل

مدة الخدمة
فورية

مراحل الحصول على تحديث البيانات:

وصف الخدمة

8-1   التقدم بطلب تحديث البيانات:

8-2   الموافقة على الطلب وتحديث البيانات:

الموافقة على الطلب وتحديث البيانات التقدم بطلب تحديث البيانات

https://tlg.mt.gov.sa
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تاسعًا: إغالق جزء من المرفق بشكل دائم 

ــه إغــالق جــزء مــن مرفــق الضيافــة الســياحي  ــة المرخــص ل ــد رغب عن
ــي: ــاع اآلت ــم باتب بشــكل دائ

ــب مــن خــالل  ــم  التقــدم بطل ــزء مــن المرفــق بشــكل دائ ــه فــي إغــالق ج ــة المرخــص ل ــد رغب عن
الدخــول علــى )بوابــة تراخيــص األنشــطة الســياحية )TLG( حســب الشــروط والمتطلبــات التاليــة:

تعبئة نموذج طلب إغالق جزء من المرفق بشكل دائم والبيانات المطلوبة.. 1
توضيح أسباب إغالق جزء من المرفق بشكل دائم.. 2
أال يكــون االغــالق الدائــم الجزئــي للمتطلبــات واالشــتراطات التــي تــم منحــه الترخيــص أو . 3

التصنيــف بنــاًء علي�هــا.

تقــوم الــوزارة بالتحقــق مــن أن اإلغــالق  ليــس علــى المتطلبــات أو االشــتراطات التــي تــم منحــه 
الترخيــص أو التصنيــف علي�هــا وفــق لألتــي:

في حال كان االغالق للمتطلبات واالشتراطات التي منح بناًء علي�ها الترخيص يتم رفض الطلب.. 1
فــي حــال كان اإلغــالق للمتطلبــات واالشــتراطات التــي منــح بنــاًء علي�هــا التصنيــف يتــم رفــض . 2

الطلــب وإشــعاره بالتوجــه إلــى خدمــة تعديــل التصنيــف. 

يتــم اعتمــاد الطلــب إلكترونيــًا ويتــم تحديــث ســجل الترخيــص فــي البوابــة تراخيــص األنشــطة 
 .)TLG( السياحية

مدة الخدمة
فورية 

مراحل الحصول على خدمة إغالق جزء من المرفق بشكل دائم:

وصف الخدمة

9-1 التقدم بطلب إغالق جزء من المرفق بشكل دائم:

9-2 التحقق من المتطلبات: 

9-3 اعتماد الطلب

التقدم بطلب إغالق جزء 
من المرفق بشكل دائم

اعتماد الطلبالتحقق من المتطلبات

https://tlg.mt.gov.sa
https://tlg.mt.gov.sa
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عاشرًا: إلغاء الترخيص 

عنــد رغبــة المرخــص لــه فــي التوقــف عــن ممارســة نشــاط مرفــق 
الضيافــة الســياحي وإلغــاء الترخيــص باتبــاع اآلتــي: 

عنــد رغبــة المرخــص لــه بإلغــاء الترخيــص وعــدم ممارســة نشــاط تشــغيل مرفــق الضيافــة الســياحي 
وإغــالق المرفــق بشــكل دائــم التقــدم بطلــب مــن خــالل الدخــول علــى )بوابــة تراخيــص األنشــطة 

الســياحية )TLG( حســب الشــروط والمتطلبــات التاليــة:
تعبئة نموذج طلب إلغاء ترخيص مرفق ضيافة سياحي وتسجيل البيانات المطلوبة.. 1
التعهد باالتي:. 2

» صحة المعلومات المقدمة.	
» التوقــف عــن ممارســة النشــاط وإيقــاف أي إعالنــات عــن المنشــأة فــي المواقــع أو منصات 	

الحجــز االللكترونية.

تقــوم الــوزارة بالتحقــق مــن عــدم وجــود أي التزامــات قائمــة وســداد الغرامــات والتعويضــات –ان 
وجــدت– وتســوية جميــ�ع االلتزامــات القائمــة والمرتبطــة مــع الســائح.

يتــم إشــعار مقــدم الطلــب بإلغــاء الترخيــص وتحديــث ســجل مرفــق الضيافــة الســياحي فــي بوابــة 
.)TLG( تراخيــص األنشــطة الســياحية

» بعــد موافقــة الــوزارة علــى إلغــاء الترخيــص يتــم إشــعار مقــدم الطلــب بإلغــاء الترخيــص علــى 	
أن يلتــزم باآلتــي:

عدم ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي بعد إلغائه.. 1
اإللكترونــي . 2 الموقــع  علــى  إلغــاءه  تــم  الــذي  بالمرفــق  إعالنــات مرتبطــة  أي  عــدم وجــود 

في�هــا. الخدمــات  عــرض  يتــم  التــي  اإللكترونيــة  والمنصــات  الرســمية  التواصــل  وحســابات 

مدة الخدمة
فورية 

مراحل الحصول على خدمة إلغاء الترخيص:

وصف الخدمة

10-1 التقدم بطلب إلغاء الترخيص:

10-2 التحقق من عدم وجود التزامات قائمة على المرخص له: 

إلغاء الترخيص  3-10

التقدم بطلب إلغاء 
الترخيص

التحقق من عدم وجود 
التزامات قائمة على 

المرخص له
إلغاء الترخيص

https://tlg.mt.gov.sa
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