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 الباب األول

 تفصيل متطلبات أحكام 

 الئحة مرافق االيواء السياحي 

أدلة     ة      لوت حة ا   لتف،ة ل، أح ل  أحك لهة  للة   لت  ،    ل   ح         ا  ل    تع ض هذ   لدل ل بعض  لل  د   لفق     ل   دة بالئح   -
   خحع  لدل ل لول   ع    لتعد ل   لتط    لن قبل   د  ة  لع ل  لوت  خ ص،   عتل ده لن ، حب  ل،الح  .

 . ل   ح        ا   ل            تحع  لح  بط   لش  ط  ل   ب  تب عه       لن   نب   د  ة  للخت،  أ  ل تثل ي بدل ل ل   دة حك م  أل -

 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

1 

األول: 
 ولىاأل  التعريفات

 واإلدارةاإلدارة المختصة: اإلدارة العامة للتراخيص 
أيًا من اإلدارات ذات العالقة بالهيئة، أو  أو ،القانونية

فروع الهيئة بمناطق المملكة، أو ممثل الهيئة في مكتب 
أو الهيئة العامة لالستثمار )حال  ،أو البلدية ،األمانة

 .جراءاتدلة اإلأوفق ما تحدده  ؛تفويضهم(

أيددددددة  أو ،اإلدارة القانونيددددددة اإلدارة العامددددددة لالسددددددتثمار السددددددياحي، :اإلدارات ذات العالقددددددةيعددددددد مددددددن  -1
إدارة أخددددرل بالهيئددددة يصدددددر برددددين تحديددددد دوراددددا فددددي متطلبددددات أحكددددام الالئحددددة قددددرار مددددن الددددرئي  

 بناًء على عرض قطاع االستثمار والتطوير السياحي )اإلدارة العامة للتراخيص(.
أو الهيئددددة العامددددة لالسددددتثمار،  ،أو البلديددددة ،الهيئددددة فددددي مكتددددب األمانددددةتحدددددد مهددددام ودور ممثددددل  -2

بموجدددددب قدددددرار يصددددددر مدددددن اإلدارة العامدددددة للتدددددراخيص، وبمدددددا ال يتعدددددارض مددددد  األن مدددددة واللدددددوائ  
 السارية.

2 

تيايدددل إدارة وترددددفيل مرافدددق اإليددددواء السدددياحي: التيكددددد 
مدددددن قددددددرة وكفددددداءة الجهدددددات الممارسدددددة لنرددددداط إدارة 

مرافددددددق اإليددددددواء السددددددياحي وفقددددددًا لمعددددددايير وترددددددفيل 
  التيايل المعتمدة حسب دليل اإلجراءات.

فدددددي إدارة  وكفاءتهدددددا ،قددددددرة المنردددددية تقدددددي  التدددددي العناصدددددر مجموعدددددةبمعدددددايير التيايدددددل:  يقصدددددد
بقددددرار يصدددددر مددددن نائددددب الددددرئي   التيايددددل)يددددتم تعددددديل معددددايير  السددددياحيوترددددفيل مرافددددق اإليددددواء 

 :  إلى وتنقسم ،السياحي بناًء على عرض من اإلدارة العامة للتراخيص( والتطوير لالستثمار
 :يما يليلزمه توفير  مستيجرًا، أو مالكاً  كان سواءً  سياحي مرفق بترفيل له مرخصال:  أوالً 

 : المتطلبات التاليةللصيانة يتضمن  ملف -1
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 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

 (التجهيزات وجمي  واألثاث والمعدات األجهزة صيانة)ترمل  الوقائية للصيانة خطة 1-1
 ومحتوياتها السكنية للوحدةلكل وحدة سكنية يوض  أعمال الصيانة التي تمت  سجل 1-2

 :المتطلبات التاليةوالتحسين يتضمن  للتطوير ملف -2
       قيا  رضى العمالء  نموذج  2-1
 العمالء من الراجعة للتفذية الرهري التحليل نتائج 2-2
 خطة سنوية للتدقيق الداخلي  2-3
 التي تم اتخاذاا  التصحيحيةالداخلي واالجراءات  التدقيق تقارير 2-4

 :المتطلبات التالية يتضمن للتدريبملف   -3
 السياحي اإليواء مرفق في المو فين جمي  لتدريب سنوية خطة 3-1
 رهادات حضور البرامج التدريبية  3-2

السياحي،  يلزمه استيفاء االرتراطات من يرغب الحصول على رهادة تيايل إلدارة مرافق اإليواء  : ثانياً 
 والمعايير الموضحة في )دليل تيايل نراط إدارة مرافق االيواء السياحي( المرفق م  اذا الدليل

الرركات التي يتطلب ممارستها نراط ترفيل مرافق اإليواء السياحي في المملكة الحصول على :  ثالثاً 
ترخيص من ايئة االستثمار، يلزمها الحصول على رهادة تيايل إلدارة مرافق اإليواء السياحي طبقًا 

 لدليلاق م  اذا للمعايير واالرتراطات الموضحة في )دليل تيايل نراط إدارة مرافق االيواء السياحي( المرف
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3 

 ،مرافدددق الخدمدددة الكاملدددة: وادددي التدددي تصدددنف بدددالنجوم
أو بالدددددالل )للمبدددداني التراثيددددة(، وتقدددددم خدمددددة المبيددددت 
بمقابددددل مددددالي، باإلضددددافة إلددددى خدددددمات أخددددرل، مثددددل: 
االسدددددتقبال، والمددددديكوالت، والمردددددروبات، وغيرادددددا مدددددن 
الخددددددمات، حسدددددب فئدددددات التصدددددنيف الموضدددددحة فدددددي 

 ، دليل اإلجراءات، وتدار من قبل إدارة موحدة

 
 

المصنفة بالنجوم والموضحة في موق  الهيئة الخدمة الكاملة معايير التصنيف الخاصة بمرافق  -1
 .(.gov.sascthwww.)على الرابط  ضمن رابط التراخيصاإللكتروني 

 

4 

 
 
 
 

 تحدددددداا التددددي لكترونيددددةاإل  األجهددددزة: التقنيددددة الوسددددائل
 .الضبط محضر أركال أحد وتمثل اإلجراءات، أدلة

 ما يلي:اإللكترونية يعد من ضمن األجهزة   -1
 .(نفسهغيراا من األجهزة اإللكترونية التي تفي بالفرض أو  األجهزة اللوحية )التابلت 1-1
 .قميةر ال أجهزة الجواالت ذات المواصفات 1-2
 .الرقمية أجهزة الكاميرات 1-3

 ، وسيلة حديثة تساعد علىويعدأو يتم اختراعه مستقباًل  ،او موجود حالياً  مااإللكترونية أية أجهزة  -2
 ، وتسهل من رصد وتوثيق عملية الرقابة والتفتيش التي يقوم بهاالرقابة والتفتيش تحسين وجودة وكفاءة

 المفتش، ويراعى في اذه الوسائل الضوابط التالية:
 .للتراخيصعدم استخدام اذه الوسائل قبل اعتماداا من الرئي  بناًء على اقتراح اإلدارة العامة  2-1
 صدور تعميم من اإلدارة العامة للتراخيص برين قواعد استخدام اذه الوسائل وحاالت استخدامها. 2-2
 
 
 

 ترمل العناوين الرسمية، الوسائل التالية: -1  5

http://www.scth.gov.sa/
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 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

 
 
 
 
 
 

 فيهددددددا بمددددددا-التواصددددددل الرسددددددمية: وسددددددائلالعندددددداوين 
 التددددددرخيص طالددددددب يحدددددددداا التددددددي-الددددددوطني العنددددددوان

اإلجددددراءات  أدلددددة ومددددن لدددده، المددددرخص أو والتصددددنيف،
 واللجنددددة الهيئددددة، وقددددرارات بمكاتبددددات إلبالغدددده الالزمددددة
 .المختصة

 .)واصل( الوطنيالعنوان  -
 صندوق البريد. -
اإليدددددواء البريدددددد اإللكتروندددددي الرخصدددددي لمنسدددددوبي مرفدددددق اسدددددتعمال )يح دددددر اإللكتروندددددي البريدددددد  -

 السياحي(.
 الفاك . -
السددددتقبال المسددددجل فددددي ن ددددام التددددراخيص للمنرددددية و الرسددددمي التدددداب  الهدددداتف )الثابددددت/المحمول(  -

 أو الهاتفية الصادرة من الهيئة. ،الرسائل النصية
أي وسددددديلة أخدددددرل تحددددددداا اإلدارة العامدددددة للتدددددراخيص، ويصددددددر بردددددينها قدددددرار مدددددن اإلدارة بعدددددد  -

 اعتماده من الرئي .
 ت الترخيص.يلتزم طالب الترخيص والتصنيف، بتحديد العناوين الرسمية بدقة خالل متطلبا -2
أو المددددرخص علددددى العندددداوين  ،ال يعتددددد بدددديي تفييددددر يددددتم مددددن جانددددب طالددددب التددددرخيص والتصددددنيف -3

الرسددددمية مددددالم تخطددددر بدددده مسددددبقًا اإلدارة العامددددة للتددددراخيص واإلدارة المختصددددة بمدددددة ال تقددددل عددددن 
 ( خمسة عرر يومًا.15)

 تعليمدددداتاميم و وتعدددد يتصددددل علددددم طالددددب التددددرخيص والتصددددنيف أو المددددرخص لدددده بمكاتبددددات وقددددرارات -4
بددديي وال يعتدددد  ،علدددى أحدددد العنددداوين الرسدددمية الثابتدددة بسدددجالت الهيئدددةإرسدددالها الهيئدددة واللجندددة حدددال 

 . يفيد بذلك مستندياً  يتم تقديم ما ، مالممبررات بعدم العلم
تعددددددد اإلدارة العامددددددة للتددددددراخيص نمددددددوذج سددددددجل العندددددداوين الرسددددددمية، يددددددتم تعميمدددددده علددددددى اإلدارة  -5

 المختصة.
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6 

 
 

الرقابة: األعمال واإلجراءات، المحددة في الالئحة وأدلة 
اإلجراءات، وتطبقها الهيئة، للتيكد من التزام مرفق 

 اإليواء السياحي بيحكام الن ام والالئحة.

بما ال يخل بيي أحكام في الالئحة، يعد من أعمال الرقابة والتفتيش، أية إجراءات تساعد في التحقق من 
 له بيحكام الن ام والالئحة من عدمه، وترمل: مدل التزام المرخص 

 السياحي.اإليواء لمرفق -المجدولة والعروائية-للمفتش الزيارات الميدانية -1
 ضد مرفق االيواء السياحي.وغيرام الركاول المقدمة من النزالء  -2
 .ةيأو الجهات الرقابية الحكوم الهيئة،المنفذة من الجهات المتخصصة المتعاقدة م  األعمال  -3
 .إجراءات أخرل يصدر برينها قرار من الرئي  بناًء على اقتراح اإلدارة العامة للتراخيصأية وسيلة أو  -4

 

الثاني:  7
 الثالثة التراخيص

 
 
 

مرفددددق إيددددواء سددددياحي، أي ال يجددددوز ممارسددددة ترددددفيل 
إال بعدددددددد تحقيدددددددق متطلبدددددددات التيايدددددددل إلدارة وتردددددددفيل 
مرافددددق اإليددددواء السددددياحي، والحصددددول علددددى الرخصددددة 
وردددددهادة التصدددددنيف وفقددددددًا ألحكدددددام الن دددددام والالئحددددددة 

 .وأدلة اإلجراءات

 
 

يتطلب ممارسة ترفيل مرفق االيواء السياحي، التيكد من استيفاء المتطلبات الموضحة تفصيليًا بالالئحة 
 وأدلة اإلجراءات، للعناصر الرئيسة التالية:

 .من اذا الدليل 2الموضحة في الفقرة  التيايل إلدارة وترفيل مرفق اإليواء السياحي معاييرتحقيق  -1
 وزارة الداخلية(.–الدفاع المدني–)البلدية المعنيةالنهائية من الجهات والتراخيص الموافقات صدور  -2
 السجل التجاري.صدور  -3
 .الخاصة بوزارة التجارة واالستثمار وفق األن مة واللوائ  ذات العالقة العالمة التجارية )الرعار(اعتماد  -4
 عنوان الوطني )بريد واصل(.الاعتماد  -5
 مرفق إيواء سياحي.كإلسكان الضيوف المبنى جاازية  -6
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 الرابعة 8

 
 
 
 
 
 

 أواًل: متطلبات مرحلة تقديم طلب الترخيص:
تعبئدددددددة النمددددددددددوذج الخددددددداص بطلدددددددب الرخصدددددددددددة  -1

لممارسدددددددة تردددددفيل مرفدددددق إيدددددواء سدددددددددياحي علدددددى 
الموقددددددددددددددددد  اإللكترونددددددددددددي للهيئددددددددددددة، وفدددددددددددددددددددق 
النمدددددددددددددددددوذج وادليددددددددددة المحددددددددددددة فددددددددددي أدلددددددددددة 

 اإلجراءات.

 
 
 

تعبئدددة النمدددوذج الخددداص بطلدددب الرخصدددة وردددهادة التصدددنيف لممارسدددة تردددفيل مرفدددق إيدددواء سدددياحي  -1
 ، ويجب مراعاة الضوابط التالية:(.gov.sascthwww.على الموق  اإللكتروني للهيئة )

  ويعتبر تسجيل جمي  البيانات المطلوبة في النموذج إلزامية.طلب اليجب تعبئة نموذج  1-1
 ،فددددي ن ددددام التددددرخيص اإللكترونددددي جميدددد  الوثددددائق الرسددددمية فددددي األمدددداكن المحددددددة لهددددارفدددداق إ 1-2

 .والتيكد من تحميلها بالركل الصحي 
مدددن مدددرة الدددى الطلدددب، حيدددث يدددتم حفددد  المعلومدددات المدخلدددة ولدددن  أكثدددريمكدددن الددددخول والخدددروج  1-3

 بعد استيفاء جمي  المتطلبات والمرفقات.ال إجديد يتم قبول اي طلب 
 ن دددام التدددراخيص اإللكترونددديويقدددوم  ه،حف ددديدددتم  نهدددائي،اسدددتكمال الطلدددب وارسددداله بردددكل  حدددال 1-4

 بمدددا يفيدددددللمتقدددددم لكتروندددي اإل طلددددب وارسدددال رسدددالة نصددددية علدددى الجددددوال والبريدددد الرقدددم  بإ هدددار
 ،المسدددار المسدددتندي لطلدددب التددددرخيصالدددددخول لمرددداادة مقددددم الطلدددب  يسدددتطي  ؛طلدددبالاسدددتالم 

 .لذا يجب توخي الدقة في تعبئة الطلب عليه،تعديل ي أجراء إولن يمكنك 
 البوابددددة اإللكترونيددددة لمرافددددق اإليددددواء السددددياحيلالطددددالع علددددى األسددددئلة المتكددددررة، يرجددددى زيددددارة  -2

(.gov.sascthwww.). 
 
 
 

http://www.scth.gov.sa/
http://www.scth.gov.sa/
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فددددددي حالددددددة عدددددددم وجددددددود أي مالح ددددددات، تصدددددددر -5
اإلدارة المختصددددددددددددة الموافقددددددددددددة المبدئيددددددددددددة لطالددددددددددددب 
التدددددرخيص، وفدددددق النمدددددوذج الموحدددددد، علدددددى العنددددداوين 

( ثالثدددددون 30الرسدددددمية لددددده، وتمنحددددده مهلدددددة مددددددتها )
والموافقددددات مددددن يومددددًا السددددتكمال متطلبددددات التددددراخيص 

البلدددددددددددددددديات ) الجهدددددددددددددددات ذات العالقدددددددددددددددة، مثدددددددددددددددل
واألمانات/الددددددفاع المددددددني(، وفدددددق النمدددددوذج الموضددددد  

 في أدلة اإلجراءات.

الصدددادر مدددن اإلدارة المختصدددة والدددذي يمثدددل الموافقدددة المبدئيدددة علدددى طلدددب مرفدددق النمدددوذج الموحدددد  -1
 (.1-مرفق رقم الترخيص والتصنيف )ال

مه ي( ثالثددددين يومددددًا تبدددددأ اعتبددددارًا مددددن تدددداري  تسددددل30) الموافقددددة المبدئيددددةلصددددالحية  المدددددة الزمنيددددة -2
 .لكترونياً إأو  لطالب الترخيص والتصنيف على العناوين الرسمية

 لطالدددددب التدددددرخيص للموافقدددددة المبدئيدددددةاإلدارة المختصدددددة رسدددددال إ أو ،تسدددددليمالقيدددددام بللتيكدددددد مدددددن  -3
 في المنطقة التي يتب  لها مرفق اإليواء السياحي. الهيئة فرع م  التواصلويمكن والتصنيف 

10 

يجدددوز لدددادارة المختصدددة، بنددداًء علدددى طلدددب طالدددب  -6
التددددرخيص، تجديددددد الموافقددددة المبدئيددددة، وفددددق متطلبددددات 
أدلدددددة اإلجدددددراءات، حدددددال قناعتهدددددا بمدددددا يقدمددددده طالدددددب 

 الترخيص من مبررات وأسباب تدعم طلبه.
 
 
 
 

تجديدددددد الموافقدددددة المبدئيدددددة لدددددادارة المختصدددددة، مددددد  بيدددددان  يلتدددددزم طالدددددب التدددددرخيص بتقدددددديم طلدددددب -1
 المبررات واألسباب لتجديد الموافقة المبدئية وارفاق المستندات الداعمة لذلك.

 (.1يسلم طلب التجديد إلى اإلدارة المختصة قبل المهلة المذكورة بالفقرة آنفة الذكر ) -2
 من الحاالت التالية:تعتبر الموافقة المبدئية لطلب التجديد مرفوضة، في أي  -3

 تقديم طلب التجديد بعد انتهاء المدة المحددة. 3-1
تتدددددولى اإلدارة المختصدددددة بدراسدددددة  عددددددم قبدددددول اإلدارة المختصدددددة لمبدددددررات التجديدددددد المقدمدددددة 3-2 -4

 طلب التجديد، والرد على طالب التجديد بالموافقة من عدمه.
تسدددليم الموافقدددة تبددددأ مدددن تددداري  يومدددًا ن وثالثددد( 30تجددددد الموافقدددة المبدئيدددة لمددددة مماثلدددة وادددي ) -5

 .المبدئية الجديدة
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فدددددددددي حالدددددددددة رفدددددددددض اإلدارة المختصدددددددددة طلدددددددددب  -8
ويرسدددددل علدددددى  ،التدددددرخيص، يجدددددب أن يكدددددون مسدددددبباً 

العنددداوين الرسدددمية لطالدددب التدددرخيص وفدددق مدددا ورد فدددي 
أدلدددددة اإلجدددددراءات، ويجدددددوز لددددده الدددددت لم أمدددددام الدددددرئي  

، ( سدددتين يومدددا مدددن تددداري  علمددده بدددالرفض60خدددالل )
 :ويراعى ما يلي

( مدددن 5) رقدددم بالتسلسدددل المحدددددة الضدددوابط تراجددد  اإلجدددراءات، وأدلدددة الالئحدددة أحكدددام مراعددداة مددد  .1
رفددددض طلددددب التددددرخيص رددددعار إن يتضددددم  ن أ يتطلددددبو  ،الرسددددميةالعندددداوين  بردددديناددددذا الجدددددول 

 المعلومات التالية: 
  .بيانات المستثمر .أ
 .ترخيص المطلوبلفئة ونوع ا .ب
 .أسباب الرفض .ت
 من الالئحة. الرابعةالمادة ( من 8الفقرة رقم )في  إمكانية الت لم وفق المتطلبات المحددة .ث
التدددددرخيص الموضدددددحة فدددددي الطلدددددب وفدددددق الضدددددوابط يدددددتم ارسدددددال الدددددرفض علدددددى عنددددداوين طالدددددب  .2

 .الموضحة أعاله من اذا الدليل (5) رقم الفقرة في المذكورة واإلجراءات
 الن ددددددامي بددددددالرأي والرفدددددد  الددددددت لم بدراسددددددة القانونيددددددة بدددددداإلدارة والت لمددددددات القضددددددايا دارةإ تقددددددوم .3

 .بتبليفه بالمنطقة الهيئة فرع وأ ،التراخيص دارةإ تقوم نأ على العتماده للرئي 
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 ثانيًا: متطلبات مرحلة إصدار الرخصة:
علدددى طالدددب التدددرخيص االلتحددداق ببرندددامج  يتعدددين – 5

تددديايلي وفقدددا لمدددا تحددددده أدلدددة اإلجدددراءات، مدددالم يسدددبق 
 له االلتحاق بها.

 االلتحدددداق، فإندددده يتعددددين عليدددده مرافددددق اإليددددواء السددددياحيبالنسددددبة لطالددددب تددددرخيص وتصددددنيف  -1
ي فدددي حدددال كدددان المالدددك ادددو المردددفل بمردددفلي مرافدددق اإليدددواء السدددياحالخددداص  تددديايلي ببرندددامج

أو  ،اددددذه المنرددددية اددددي المنرددددية الوحيدددددة التددددي يقددددوم بترددددفيلها، وفددددي حددددال تعدددددد المنردددد تو 
ة وترددددفيل مرافددددق اإليددددواء الترددددفيل لنخددددرين فإندددده يتوجددددب عليدددده الحصددددول علددددى رخصددددة إدار 

  .السياحي
أو المركدددددز الدددددرئي  للهيئدددددة بحدددددي السدددددفارات بمديندددددة  ،االلتدددددزام بالتواصدددددل مددددد  اإلدارة المختصدددددة -2

 لاللتحاق بيقرب موعد النعقاد وررة تيايلية للمرخصين.الرياض، 
 االلتحاق بيي برنامج تيايلي يتعين تقديم ما يثبت ذلك لادارة المختصة.سبق وفي حال  -3
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يتعددددين علددددى اإلدارة المختصددددة تعبئددددة البيانددددات التاليددددة 
سدددددجل، تحددددددده أدلدددددة اإلجدددددراءات، عندددددد إصددددددار فدددددي 

الرخصددددددة، وأثندددددداء ممارسددددددة ترددددددفيل مرفددددددق اإليددددددواء 
 .السياحي

يقددددوم فددددرع الهيئددددة بالمنطقددددة )قسددددم فددددي حددددال تعطددددل ن ددددام التددددراخيص اإللكترونددددي ندددده أالتيكددددد مددددن  -1
 التراخيص( بإعداد سجل )ورقي( لكل مرخص له، يتضمن البيانات التالية:

 بيانات المرخص له: 1-1
 رقم الهوية:-المرفل:                            سم ا -
 رقم رخصة الهيئة العامة لالستثمار )للمستثمر األجنبي(: -
 مالك المبنى:سم ا -
 رقم السجل التجاري:-               التجاري:  االسم  -
يدددددواء اإلاإلدارة والترددددفيل لمرفدددددق أو  ،التددددديجير عقددددد االتفددددداق الموقدددد  مددددد  المالدددددك برددددين -

 السياحي.
)تددددددداري  القرار/سدددددددداد  إن وجدددددددد المخالفدددددددات الصدددددددادرة ضدددددددده مدددددددن اللجندددددددة المختصدددددددة -

 المخالفة/...(.
 بيانات مرفق االيواء السياحي: 1-2

 –رقددددددم المبنددددددى  –المدينددددددة  –الحددددددي  –عنددددددوان المنرددددددية )العندددددداوين الرسددددددمية(: الرددددددارع  -
 رقم الهاتف. –لكتروني اإل البريد  –الجوال  –الرمز البريدي  –صندوق البريد 

 رقم القطعة: -
 رقم عداد الكهرباء: -
 رقم المخطط التن يمي: -
 رقم الصك وتاريخه/عقد االيجار: -
 رقم رخصة البناء وتاريخها: -
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 مصدر الرخصة البلدية )بلدية ..........(: -
 عدد األدوار: -
 :2المساحة م -
 عدد الفرف/الوحدات السكنية: -

 بيانات الرخصة والتصنيف: 1-3
 رقم وتاري  الرخصة: -
 درجة التصنيف: -
 التعهدات والضمانات: -
 السياحي، وتاري  التجديد.يواء اإلالقيد بالجمعية السعودية لمرافق  -

 بيانات قائمة األسعار: 1-4
 أسعار الفرف/الوحدات )بالريدال( خالل الموسم والمناسبات واالعياد. -

 يراعددددى اسددددتيفاء البيانددددات المددددذكورة بددددالفقرة السددددابقة، مددددن واقدددد  المسددددتندات المودعددددة بددددالفرع وأن -2
 تكون سارية وقت االستيفاء.

 يراعى في السجالت الورقية الضوابط التالية: -3
أن تكددددون مسلسددددلة، وال يجددددوز للمددددرخص لدددده عمددددل أي كرددددط أو تعددددديل )إضددددافة/حذف( فددددي  3-1

بياناتددددده أو صدددددفحاته، ألي سدددددبب مدددددن األسدددددباب، دون موافقدددددة كتابيدددددة مسدددددبقة مدددددن اإلدارة 
 المختصة.

وفدددددق ال إالسددددياحي، وال يددددتم التصدددددرف فيهددددا يدددددواء اإلاالحتفددددا  بالسددددجالت المنتهيدددددة بمرفددددق  3-2
 تعليمات اإلدارة المختصة.
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-أو اندددددذار مسدددددبق مدددددن اإلدارة المختصدددددة ،أو تنبيددددده ،دون حاجدددددة إلخطدددددار–يلتدددددزم المدددددرخص لددددده  -4
( ثالثددددين يومددددًا مددددن 30بتحددددديث أو تجديددددد أيددددة مسددددتندات انتهددددت مدددددتها، خددددالل مدددددة ال تتجدددداوز )

 تاري  انتهائها. 
بندددد ببياندددات تجديدددد دراج إ(، 1عندددد أعدددداد السدددجل المردددار اليددده بدددالفقرة آنفدددة الدددذكر ) يراعدددى الفدددرع -5

 المستندات وتحديثها.
يجدددوز لدددادارة المخدددتص فدددي حدددال تعدددذر تدددوفير لوحدددات التصدددنيف، أن يتدددولى المدددرخص لددده التنسددديق  -6

مدددد  إحدددددل الجهددددات المعتمدددددة مددددن اإلدارة المختصددددة لتنفيددددذ لوحددددة التصددددنيف الخاصددددة بمنردددديته 
 دف  التكاليف الالزمة لذلك. و 

 التاسعة  14

فدددي حدددال تقدددديم طلدددب تجديدددد الرخصدددة بعدددد انتهددداء -3
( مدددن اددددذه المددددادة، تقددددوم 1المهلدددة المحددددددة بددددالفقرة )

 اإلدارة المختصة باتخاذ ما يلي:
 

إحالدددددة محضدددددر الضدددددبط، وصدددددور مدددددن الرخصدددددة، ب( 
وردددددددددهادة التصدددددددددنيف المنتهيدددددددددة، وفدددددددددق النمدددددددددوذج 

اإلجددددددددراءات، إلددددددددى اللجنددددددددة الموضدددددددد  فددددددددي أدلددددددددة 
 المختصة.

تحريددددر محضددددر ضددددبط يددددتم فددددي حددددال تقددددديم طلددددب تجديددددد الرخصددددة بعددددد انتهدددداء المهلددددة المحددددددة  -1
حدددال عددددم التقددددم  الالئحدددة فددديدم تجديدددد ردددهادة التصدددنيف والتدددرخيص وفدددق متطلبدددات بمخالفدددة عددد

   في المدة الزمنية المحددة.
الوكالددددددة  التصددددددنيف المنتهيددددددة، الرخصددددددة،لمطلوبددددددة )رددددددهادة إرفدددددداق المسددددددتندات والوثددددددائق ا -2

 ، صدددددورة مدددددن الهويدددددة الوطنيدددددة للوكيدددددل(ي حدددددال كدددددان المتقددددددم الوكيدددددل الردددددرعيالردددددرعية فددددد
حالتها إلىو   المختصة. اللجنة ا 
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بعدددددددددد اسدددددددددتيفاء المتطلبدددددددددات الالزمدددددددددة لتجديدددددددددد -4

 ةالرخصدددددة، وسدددددداد المدددددرخص لددددده الفرامدددددات الصدددددادر 
بحقدددددده إن وجدددددددت، تصدددددددر اإلدارة المختصددددددة تجديددددددد 
الرخصدددددة وردددددهادة التصدددددنيف وفدددددق أحكدددددام الالئحدددددة 

 وأدلة االجراءات.

تعبئددددة النمددددوذج الخدددداص بطلددددب تجديددددد رخصددددة ورددددهادة تصددددنيف لممارسددددة يلتددددزم المددددرخص لدددده ب -1
، وتعبئددددة (.gov.sascthwww.)ترددددفيل مرفددددق إيددددواء سددددياحي علددددى الموقدددد  اإللكترونددددي للهيئددددة 

 يلي: الحقول المطلوبة وارفاق ما
 صورة رخصة البلدية سارية المفعول. -
 صورة رخصة الدفاع المدني سارية المفعول. -
 السجل التجاري ساري المفعول. -
 أصل الرخصة ورهادة التصنيف المطلوب تجديداا وتسليمها للفرع. -
 من الوكالة الررعية إذا كان مقدم الطلب وكيل ررعي.صورة  -
صدددورة مدددن عقدددد اإليجدددار سددداري المفعدددول أو صدددك الملكيدددة مددد  رسدددم توضددديحي)كروكي( لموقددد   -

 المنرية.

الحادية   16
 عررة

( 1فدددي حالدددة انقضددداء المددددة المحدددددة بدددالفقرتين ) -3
( مددددن اددددذه المددددادة، دون توفيددددق األوضدددداع، وفددددق 2و)

أحكدددددددام الن دددددددام والالئحدددددددة، تقدددددددوم اإلدارة المختصدددددددة 
بإحالددددة الموضددددوع، وفددددق النمددددوذج المحدددددد فددددي أدلددددة 

 إذا تبين وجود مخالفة. اإلجراءات، للجنة المختص

 
 (.2-)المرفق رقمنموذج محضر الضبط واالستدعاء       

).ID-QL-PR-12-01-F-01_ISSU_02 
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الثالث 
 التصنيف
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثة عررة

تحددددددددددددد اإلدارة المختصدددددددددددة أندددددددددددواع التصدددددددددددنيف -1
وطريقتددده، وفئاتددده، ومعددداييره، ومتطلباتددده، ضدددمن أدلدددة 
 اإلجددددراءات ويجددددوز لهددددا إعددددادة التقيدددديم، كلمددددا دعددددت

 الحاجة إلى ذلك.

تصنيف مرافق اإليواء السياحي وفئاته معايير يستطي  طالب الترخيص والتصنيف الحصول على  -1
 .(.gov.sascthwww.)على الموق  اإللكتروني للهيئة المعتمدة ومعاييره ومتطلباته 

يجوز تعديل العناصر المرار اليها بالفقرة آنفة الذكر )ا(، بقرار من الرئي  بناًء على اقتراح اإلدارة   -2
 العامة للتراخيص.

 عررة الرابعة 18

تصدددنف الهيئدددة مرافدددق اإليدددواء السدددياحي، بعدددد تطبيدددق 
ارددددتراطات التددددرخيص عليهددددا، بموجددددب أحكددددام الن ددددام 

تمارسددددددده، ولوائحددددددده، وفدددددددق طبيعدددددددة النرددددددداط الدددددددذي 
 وحسب الفئات المحددة في أدلة اإلجراءات.

 الدليل. اذا من 15كما او موض  في الفقرة 
 

19 

الخامسة 
 عررة

يتعددددين علددددى المددددرخص لدددده عنددددد طلددددب التصددددنيف -1
 مراعاة ما يلي: 

االطددددددددالع علددددددددى ارددددددددتراطات التصددددددددنيف وفئاتدددددددده  (أ
ومعدددداييره الددددواردة فددددي الالئحددددة ودليددددل اإلجددددراءات 

 اإللكتروني الرسمي للهيئة.والموق  

 

20 

فدددددددددي حالدددددددددة اسدددددددددتكمال متطلبدددددددددات التدددددددددرخيص -2
والتصدددنيف وفدددق أحكدددام المدددادة )الرابعدددة( و)الخامسدددة( 
و )الرابعدددددددة عردددددددرة( مدددددددن الالئحدددددددة، تصدددددددددر اإلدارة 
المختصددددة رددددهادة التصددددنيف، وتكددددون مدددددتها )ثددددالث 
سددددنوات( قابلددددة للتجديددددد، وفقددددًا للضددددوابط واالرددددتراطات 

 أدلة اإلجراءات.الموضحة في 

 
 
 ( من اذا الدليل15 – 13 - 8كما او موض  في الفقرة رقم )

http://www.scth.gov.sa/
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21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الخام 
قوائم 
 األسعار

 الثامنة عررة
 

تقددددوم الهيئددددة بتحديددددد آليددددة مراقبددددة األسددددعار وفددددق -2
 ما تحدده أدلة اإلجراءات.

اإلدارة المختصة بكتاب يتضمن قائمة األسعار بتزويد قبل صدور الرخصة ورهادة التصنيف المرخص له  يلتزم 1
 (. 3والخدمات المقدمة وأسعاراا )ونسخة منه للهيئة العامة للزكاة والدخل( حسب النموذج المرفق )نموذج 

 تتضمن القائمة ما يلي: 1-1

جازة االسبوع وأيامالوحدات )بينواعها المختلفة( في األيام العادية  أسعار 1-1.1 إلى  باإلضافة المواسم وا 
 .واسعارااالمقدمة  لخدماتا

 رمضان( 30) إلى رمضان (1) من اعتبارا تكون المنورة والمدينة المقدسة العاصمة في أيام المواسم 1-1.2
جازات الحجة، باإلضافة إلى أيام إجازات األعياد ذو( 25) إلى القعدة ذو( 25) ومن  الرسمية. المدار  وا 

جازات المدار  الرسمية فقط. أيام المواسم في بقية المناطق ترمل أيام اجازات 1-1.3  األعياد وا 
 توقي  الكتاب من المرخص له وختمه بالختم المعتمد لديه وتصديقه من الفرفة التجارية. 1-1.4
لرعار الهيئة( على أصل قائمة االسعار وتسليم األصل  QRيقوم فرع الهيئة المعني بوض  )ملصق  1-2

 للمرخص له واالحتفا  لديه بنسخة منها.
المعني بتزويد اإلدارة العامة للتراخيص بنسخة من قائمة االسعار المقدمة من المرخص  يقوم فرع الهيئة -3

 له.
أسعار المرخص له ضمن قائمة المرخصين في موق  الهيئة إعالن تتولى اإلدارة العامة للتراخيص  -4

 .اإللكتروني

يل فرف( ليتمكن النز يلتزم المرخص له بتعليق قائمة األسعار في مكان واض  )االستقبال وخلف أبواب ال -5
 من االطالع عليها.

لمدة سنة، وفي حالة  المقدمة منه وفق الضوابط آنفة الذكر،يلتزم المرخص له التقيد بقائمة األسعار  -6
، ( ثالثة أرهر على األقل3) بدقبل تاري  التعديل  اإلدارة المختصةيجب إرعار  ،األسعار الرغبة بتعديل

 األسعار ت والضوابط الخاصة بقائمة ويراعى في التعديل نف  المتطلبا
 .الوحدات والخدمات المقدمةالفرف/رسوم إضافية للخدمة على أسعار  فرض أي يلتزم المرخص له بعدم -7
يلتزم المرخص له بتوفير قائمة بيسعار جمي  الخدمات المختلفة التي يقدمها مرفق االيواء السياحي داخل  -8

 )خدمة غسيل المالب ، الميكوالت والمرروبات في الفرفة، ... وغيراا :غرف النزالء مثل
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 الساد 
التزامات 
المرخص 

 له

 العررون
 

تدددددددوفير المتطلبدددددددات الضدددددددرورية حسدددددددب معدددددددايير -4
الهيئدددددة لدددددذوي االحتياجدددددات الخاصدددددة حسدددددب معدددددايير 

 التصنيف الوارد ذكراا في دليل اإلجراءات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فددددددي الموقدددددد  تصددددددنيف المعددددددايير  موضددددددحة ضددددددمنذوي االحتياجددددددات الخاصددددددة المعددددددايير المتعلقددددددة بدددددد
 (scth.gov.sa.www (-للهيئةلكتروني اإل 
 

http://www.scth.gov.sa/
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تزويدددد اإلدارة المختصدددة بمددددا تطلبددده مدددن معلومددددات -9
مثددددل: )اإلحصدددداءات، البددددرامج، نسددددب اإلرددددفال، معدددددل 
األسدددعار، القدددوائم الماليدددة( ذات الصدددلة بمرفدددق االيدددواء 

 السياحي. وفق ادلية التي تحدداا أدلة اإلجراءات. 
 

لي، المحددة وفق الجدول التاالُمَهل ل يلتزم المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات التالية لادارة المختصة خال  -1
 السياحي:اإليواء أثناء ممارسة نراط 

 المهلة المعلومات/البيانات م
الوقت التي تراه أو ، كل أسبوع األرفالنسبة  1

 .المختصة اإلدارة
 تراه التي الوقت أو .أسبوع كل األسعار متوسط 2

 .المختصة اإلدارة
أو قبل انعقاد البرنامج  ،سنة كل البرامج )تدريب/...( 3

 برهرين أيهما أقرب.
)معتمددددة مدددن الجهدددات  كدددل سدددنة القوائم المالية 4

 المتخصصة(.
اإلحصددددددددددددددددداءات )عددددددددددددددددددد وجنسددددددددددددددددديات  5

 النزالء/متوسط   أيام اإلقامة/...(
 أرهر. 6كل 

يجوز لادارة المختصة مطالبة أي من المعلومات والبيانات المحددة بالجدول المرار اليه بالفقرة آنفة الذكر  -2
ساعة من تاري  وأربعون ( ثمانية 48(، أو غيراا، ويلتزم المرخص له باالستجابة لتنفيذ ذلك بحد اقصى )1)

 طلب اإلدارة المختصة.
ة لادار -أو من يمثله ،معتمدة بتوقي  وختم المرخص له–لومات يلتزم المرخص له بتسليم البيانات والمع -3

 ، أو بيي طريقة أخرل تحدداا اإلدارة المختصة.اإللكترونيالمختصة عن طريق المناولة باليد، أو عبر البريد 
تتولى اإلدارة المختصة إعداد سجل مستقل لكل مرخص له متضمنًا البيانات والمعلومات المرار اليها بالفقرة  -4

 (.1أنفة الذكر )
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مندددددد  النددددددزالء ومرتددددددادي الفنددددددادق مددددددن إحضددددددار -23
المدددواد الفذائيدددة األوليدددة التدددي تتطلدددب طهدددي إلدددى مرفدددق 
اإليددددددددواء السددددددددياحي ذات الخدمددددددددة الكاملددددددددة، وعدددددددددم 
السددددددددددددددددماح بإحضددددددددددددددددار األطعمددددددددددددددددة )مدددددددددددددددديكوالت 
جاازة/مردددددددروبات(، إال بعدددددددد إخضددددددداعها لاجدددددددراءات 

السدددددياحي، وعددددددم األمنيدددددة الخاصدددددة بمرفدددددق اإليدددددواء 
السدددددماح بتناولهدددددا فدددددي األمددددداكن العامدددددة فدددددي مرفدددددق 
اإليددددواء السددددياحي، مثددددل: )البهددددو، ونحددددو ذلددددك(، ويددددتم 
إعدددالن ادددذه التعليمدددات لندددزالء مرفدددق اإليدددواء السدددياحي 
برازادددددا فدددددي دليدددددل خددددددمات  قبدددددل تسدددددجيل الددددددخول، وا 

 .الفرف بالوحدة، أدلة اإلجراءات

 
 
 
 

الخاصددددة  فددددي دليددددل خددددمات الفددددرفنجليزيدددة واإل توضددد  الضددددوابط والرددددروط المدددذكورة بدددداللفتين العربيددددة 
 .بالمنرية

25 

االحتفددددددددا  بسددددددددجل لزيددددددددارات مفترددددددددي الهيئددددددددة -51
والجهدددددات الرقابيدددددة المختصدددددة وفقدددددا لمدددددا تبينددددده ادلدددددة 

 اإلجراءات.

 ، يقسددددم بحسددددب عدددددد زيددددارات الجهددددات الرقابيددددةبإعددددداد سددددجل يسددددمى  سددددجل يلتددددزم المددددرخص لدددده  -1
 الجهات الرقابية، وترمل بيانات الجهة الرقابية الواحدة على ما يلي:

المفدددددددددتش أو ممثدددددددددل الجهدددددددددة/تاري  وتوقيدددددددددت سدددددددددم االجهدددددددددة: ويتفدددددددددرع منهدددددددددا )سدددددددددم ا 1-1
 التفتيش/المالح ات والتعليمات(.

 موقف المرخص له برين مالح ات الزيارة )يعتمد ويختم(. 1-2
أو  ،أو ممثددددل الجهدددة ألي تعليمددددات ،للهيئددددة(، يددددون فيدددده المفدددتشبندددد للمالح ددددات )بالنسدددبة  1-3

 مالح ات برين المعلومات المسطرة بالسجل.
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 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

أن يكدددون السدددجل مسلسدددل، وال يجدددوز للمدددرخص لددده عمدددل أي كردددط أو تعدددديل )إضدددافة/حذف( فدددي  -2
بياناتددددددده أو صدددددددفحاته، ألي سدددددددبب مدددددددن األسدددددددباب، دون موافقدددددددة كتابيدددددددة مسدددددددبقة مدددددددن اإلدارة 

 المختصة.
وفدددق تعليمدددات ال إالسدددياحي، وال يدددتم التصدددرف فيهدددا يدددواء اإلحتفدددا  بالسدددجالت المنتهيدددة بمرفدددق اال -3

 اإلدارة المختصة.
يلتددددزم المددددرخص لدددده بموافدددداة مفترددددي الهيئددددة بدددديي مسددددتندات أو معلومددددات مرددددار اليهددددا بالسددددجل  -4

( ثمانيدددددة واربعدددددون سددددداعة مدددددن تددددداري  انتهددددداء 48خدددددالل وقدددددت الزيدددددارة، أو بحدددددد أقصدددددى خدددددالل )
 زيارة، على أن تسلم المستندات مناولة في الحالة األخيرة إلى مقر اإلدارة المختصة.ال

الثانية  
 والعررون

يلتددددزم المدددددرخص لدددده بدددددين يضددددد  فددددي مرفدددددق اإليدددددواء 
السدددياحي المسدددتندات التاليدددة فدددي مكدددان بدددارز وبحجدددم 
مناسدددددب، وفدددددق مدددددا تحددددددده أدلدددددة اإلجدددددراءات، يمكدددددن 

عليهددددددددا  لجهددددددددات االختصدددددددداص والعمددددددددالء االطددددددددالع
 بسهولة ووضوح.

أصددددددددل الرخصددددددددة ورددددددددهادة التصددددددددنيف سددددددددارية -1
 المفعول.

 قائمة األسعار حسب نوع الخدمات المقدمة.-2

بردددين إبدددراز الرخصدددة السدددياحي يدددواء اإلداخدددل مرفدددق يلتدددزم المدددرخص لددده بإتبددداع الضدددوابط التاليدددة  -1
 عليها:جهات االختصاص والعمالء لالطالع أمام ورهادة التصنيف وقائمة األسعار 

 بالنسبة للرخصة ورهادة التصنيف: 1-1
يكددددون فددددي مسددددتول ن ددددر علددددى ارتفدددداع أصددددل الرخصددددة ورددددهادة التصددددنيف تعليددددق  1-1-1

مثبتددددة بإحكددددام فددددي أي مددددن األمدددداكن التاليددددة: )كددددونتر االسددددتقبال و الرددددخص المعتدددداد، 
المواجهدددددددة لمحددددددديط كدددددددونتر  الحدددددددائطالموجدددددددود بددددددده مو دددددددف االسدددددددتقبال/أي مدددددددن 

 .االستقبال(
ردددكل بمقدددا  و يجدددوز وضددد  أصدددل الرخصدددة وردددهادة التصدددنيف داخدددل أطدددار زجددداجي  1-1-2

 مناسب في األماكن آنفة الذكر.
 بالنسبة لقائمة األسعار: 1-2
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 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

( مددددن اددددذا الجدددددول، يددددتم تعليددددق قائمددددة األسددددعار 21بالتسلسددددل رقددددم )ليهددددا إبمراعدددداة الضددددوابط المرددددار 
 :المعتمدة وفق الضوابط التالية

 .(1-1المرار اليها بالفقرة آنفة الذكر )مراعاة الضوابط  1-2-1
، تكدددددون معتمددددددة السدددددكنية للوحددددددة للفرفدددددة أو خلدددددف البددددداب الدددددرئي نسدددددخة تعليدددددق  1-2-1

 .ومختومة من المرخص له
(، ديددددة سددددبب مددددن 1ال يجددددوز للمددددرخص لدددده تعددددديل الضددددوابط المرددددار اليهددددا بددددالفقرة آنفددددة الددددذكر ) -2

 المختصة.األسباب دون موافقة كتابية مسبقة من اإلدارة 

28 

 الساب 
منسوبو 
مرفق 
اإليواء 
 السياحي

السابعة 
 والعررون

يلتدددزم المددددرخص لددده بإعددددداد بدددرامج تدريبيددددة لمنسددددوبي 
مرفددددددق اإليددددددواء السددددددياحي، وفددددددق مددددددا تحدددددددده أدلددددددة 

 اإلجراءات.

 يلتزم المرخص له بما يلي: -1
الجهدددات والماسسددددات التعليميددددة الجمعيدددة السددددعودية لمرافددددق اإليدددواء السددددياحي و التنسددديق مدددد   1-1

الجهدددددات والتدريبيددددة المتخصصدددددة فدددددي مجدددددال األنردددددطة والمهدددددن السدددددياحية، والمعتمددددددة مدددددن 
لبددددرامج التدريبيددددة لمنسددددوبيه فددددي خطددددة سددددنوية ل، لتحديددددد المختصددددة داخددددل المملكددددة وخارجهددددا

 السياحي وتوقيتاتها.يواء اإلمختلف التخصصات المهنية لنراط مرفق 
جهدددددة سدددددم اتضدددددمن البياندددددات التاليدددددة: )ت، سدددددنوية لتددددددريب منسدددددوبيه قائمدددددة بدددددرامجإعدددددداد  1-2

التدريب/مسدددددمى البرنامج/تددددداري  ومددددددة البرنامج/بياندددددات المتددددددربين( وتدددددذيل القائمدددددة بتوقيددددد  
 واعتماد وختم المرخص له.

 مراعاة االعتبارات التالية عند إعداد البرامج التدريبية: 1-3
ات الموجدددددودة بمرفدددددق تردددددمل جميددددد  منسدددددوبي المدددددرخص لددددده، وجميددددد  التخصصددددد 1-3-1

 السياحي.يواء اإل
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 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

األولويدددة للماسسدددات التعليميدددة والتدريبيدددة التدددي تقددد  فدددي دائدددرة منطقدددة مكدددان مرفدددق  1-3-2
 السياحي.يواء اإل

توزيددد  البدددرامج علدددى المتددددربين بحيدددث ال تددداثر فتدددرة التددددريب علدددى معددددالت العمدددل  1-3-3
 داخل مرفق االيواء السياحي.

مددد  االحتفدددا  ، (2-1القائمدددة المردددار اليهدددا بدددالفقرة آنفدددة الدددذكر ) يلتدددزم المدددرخص لددده بتنفيدددذ 1-4
لمفدددتش مدددن االطدددالع عليهدددا بسدددهولة ويسدددر ليمكدددن بكافدددة المسدددتندات الخاصدددة بدددذلك بحيدددث 

 حال طلبها.
لمزيددددد مددددن المعلومددددات ولالسددددتفادة برددددين البددددرامج التدريبيددددة، يجددددوز للمددددرخص لدددده التواصددددل مدددد   -2

-برددددرية السددددياحية )تكامددددل( بددددالمقر الددددرئي  للهيئددددة )الريدددداضالمركددددز الددددوطني لتنميددددة المددددوارد ال
 حي السفارات(.
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 الثامن
الرقابة 
والتفتيش 
 والركاول

التاسعة 
 والعررون

يجدددددوز لدددددادارة المختصدددددة، بعدددددد موافقدددددة الدددددرئي ، -1
االسدددددتعانة بددددديي جهدددددة فنيدددددة، أو متخصصدددددة إلتمدددددام 

 أعمال الرقابة في الحاالت التالية: 
تطبيدددق مرافدددق اإليدددواء السدددياحي التيكدددد مدددن سدددالمة  (أ

للن ددددددام وارددددددتراطات التددددددرخيص والتصددددددنيف ومددددددا 
 حددته أدلة اإلجراءات.

أعمدددددال  والخددددداص( إلتمدددددامالقطددددداعين العدددددام  )مدددددنالمختصدددددة االسدددددتعانة بددددداي جهدددددة  لدددددادارة .1
 لاجراءات الن امية المتبعة وبموافقة الرئي . والتصنيف وفقاً  الرقابة

 وخبراتها في اذا المجال. بها،التيكد من مدل أالية الجهة المراد االستعانة  .2
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 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

يجددددوز لددددادارة المختصددددة تحديددددد أي أعمددددال أخددددرل -2 30
ذات صدددددلة بيعمدددددال الرقابدددددة، وفدددددق مدددددا تحددددددده أدلدددددة 
اإلجددددراءات، بمددددا ال يتعددددارض مدددد  األن مددددة، واللددددوائ  

 السارية.

إلددددزام المددددرخص لدددده -بمددددا ال يتعددددارض مدددد  األن مددددة واللددددوائ  السددددارية–يجددددوز لددددادارة المختصددددة  -1
ممارسددددة ثندددداء أبالقيددددام بدددديي أعمددددال أو مهددددام تسددددهم فددددي ضددددمان التزامدددده بتنفيددددذ الن ددددام والالئحددددة 

 الداخلية الذاتية السياحي، ومن ذلك إعمال الرقابةيواء اإلنراط مرفق 
مرفدددددق االيدددددواء السدددددياحي، وفدددددق يجدددددوز لدددددادارة المختصدددددة تطبيدددددق دور المفدددددتش السدددددري داخدددددل  -2

 الضوابط التالية:
صددددددور موافقدددددة كتابيدددددة مسدددددبقة معتمددددددة مدددددن اإلدارة المختصدددددة للمفدددددتش للقيدددددام بدددددالتفتيش  2-1

السدددددري موضدددددحًا فيهدددددا البياندددددات المهمدددددة )المكان/المددددددة والتددددداري /الفرض(، وترفدددددق ضدددددمن 
 مستندات محضر الضبط.

االيدددواء السدددياحي دون اإلفصددداح عدددن و يفتددده )يلتدددزم  قيدددام المفدددتش السدددري بالددددخول لمرفدددق 2-2     
المدددددددتفش بالتعليمدددددددات والتعددددددداميم التدددددددي ستصددددددددراا اإلدارة العامدددددددة للتدددددددراخيص فدددددددي ادددددددذا 
الخصددددوص لضددددمان نجدددداح المهمددددة(، ويكددددون الفددددرض الرددددكلي مددددن الزيددددارة االسددددتفادة مددددن 

 السياحي.يواء اإلالخدمات التي يقدمها مرفق 
السددددياحي لمدددددة ليلددددة واحدددددة، إذا كانددددت عمليددددة يددددواء اإلمرفددددق يجددددوز للمفددددتش المبيددددت فددددي  2-3

 التفتيش تستدعي ذلك )يثبت مبررات ذلك بمحضر الضبط(.
 يحرر المفتش كل ما يرصده من مالح ات أثناء التفتيش  2-4
(، يفصددد  عدددن و يفتددده أمدددام منسدددوبي 4-2آندددف الدددذكر )جدددراء اإلحدددال انتهددداء المفدددتش مدددن  2-5

 مرفق االيواء السياحي
في الساال واالستفسار عن أي  وفق أحكام الالئحة وأدلة اإلجراءات للمفتش ممارسة صالحياته 2-6

 مستندات أو معلومات تسهم في إكمال ما تم رصده بمحضر الضبط. 
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 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

يجددددوز لددددادارة المختصددددة ممارسددددة أي أعمددددال أخددددرل تسددددهم فددددي التحقددددق مددددن التددددزام المددددرخص لدددده  -3
قدددددرار مدددددن الدددددرئي  بنددددداًء علدددددى اقتدددددراح اإلدارة العامدددددة  بالن دددددام والالئحدددددة، علدددددى أن يصددددددر بهدددددا

 للتراخيص.

31 

يجددددددوز للهيئددددددة بعددددددد موافقددددددة الددددددرئي  أن تمددددددن  -3
مكافدددية تردددجيعية مدددن مقددددار الفرامدددة المسدددتحقة، لمدددن 
يسدددددداعد مددددددن غيددددددر المفترددددددين فددددددي الكرددددددف عددددددن 
مخالفددددات للن ددددام والالئحددددة، التددددي تددددادي إلددددى ضددددبط 

داندددددتهم ويكدددددون صدددددرف  المكافدددددية وفدددددق المخدددددالفين وا 
 آلية محددة في أدلة االجراءات.

فددددي الكرددددف عددددن المفترددددين تراعددددى الضددددوابط والمتطلبددددات التاليددددة لمددددن  مكافددددية ترددددجيعية لفيددددر  -1
 مخالفات الن ام والالئحة:

يعدددد مدددن الوسدددائل المقبولدددة لددددل اإلدارة المختصدددة ويلجدددي اليهدددا غيدددر المفتردددين فدددي الكردددف  1-1
 يلي:عن مخالفات الن ام والالئحة، ما 

 المكاتبات. 1-1-1
 الرسائل اإللكترونية. 1-1-2
 الرسائل النصية على الجوال. 1-1-3
 االتصاالت الهاتفية. 1-1-4
 اإلدارة المختصة.أي وسائل أخرل تعتمداا  1-1-5

 ( غرضها توافر ما يلي:1-1لضمان تحقيق الوسائل المذكورة بالفقرة آنفة الذكر ) 1-2
 .اإلدارة المختصة على العناوين الخاصة بهاالتواصل م   1-2-1
 من:استيفاء البيانات المتعلقة بكل جدية البالغ )غير كيدي(، بحيث يتضمن  1-2-2

، وتتمثددددل فددددي: )االسم/وسدددديلة االتصددددال/رقم اثبددددات الرخصددددية مددددن اويددددة الددددبالغصدددداحب  1-2-2-1
 أو إقامة أو جواز سفر(.

 المنردددددية/مكان المنردددددية باسدددددم الردددددارعسدددددم امرفدددددق االيدددددواء السدددددياحي، وتتمثدددددل فدددددي :) 1-2-2-2 
 والمدينة والمنطقة(.
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الموضددددددوع، ويتمثددددددل فددددددي الوصددددددف التفصدددددديلي للواقعددددددة، مدددددددعمًا ذلددددددك بالمسددددددتندات )إن  1-2-2-3 
 وجد(، وبما ال يخالف األن مة والتعليمات السارية.

رسددددددددالها ا  و اتخدددددددداذ المتطلبددددددددات المحددددددددددة بالالئحددددددددة برددددددددين ضددددددددبط الواقعددددددددة، وتوثيقهددددددددا  1-2-3
 للجنة المختصة.)بالمستندات( 

تحديدددد المكافدددية  )محضدددر( قراراادددا يدددتم تضدددمينين للجندددة ثبدددوت المخالفدددة المبلددد  عنهدددا، إذا تبددد 1-3
 رريطة مراعاة الضوابط التالية: البالغالترجيعية لصاحب 

( عرددددرون بالمائددددة مددددن قيمددددة الفرامددددة الماليددددة %20قيمددددة المكافددددية الترددددجيعية ال تزيددددد عددددن ) 1-4-1
 الموقعة على المخالف.

الُمبلددد  وأاميتهدددا ودور  ،وخطورتهدددا ،المكافدددية، حجدددم المخالفدددةد قيمدددة يددديددددخل فدددي معدددايير تحد 1-4-2
 .عن المخالفة

 صدور قرار اللجنة المختصة واكتسابه صفة النهائية. 1-4
 لهيئة. من االمقررة  سداد المخالف الفرامة 1-5
فددددة الددددذكر بددددالفقرة آنليهددددا إحددددال تيكددددد اإلدارة المختصددددة مددددن تحقددددق كافددددة المتطلبددددات المرددددار  -2

بدددددالعرض علدددددى الدددددرئي  والتوصدددددية بالموافقدددددة علدددددى صدددددرف المكافدددددية التردددددجيعية  (، تقدددددوم1)
لددددادارة الماليددددة بالهيئددددة لالسددددتكمال متطلبددددات الصددددرف وفددددق القواعددددد المتبعددددة مرفقددددًا حالددددة واإل

قددددرار اللجنددددة المختصددددة/بيانات صدددداحب المكافية/مددددا يفيددددد )بددددالعرض المسددددتندات المايدددددة لددددذلك 
 ة(.سداد المخالف للفرامة المقرر 
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32 

الحادية 
 والثالثون

يدددددددددتم اختيدددددددددار المفتردددددددددين وفدددددددددق المعدددددددددايير،  -1
والضدددددددوابط المحدددددددددة فدددددددي أدلدددددددة اإلجدددددددراءات، 
ويصددددر بتسدددميتهم قدددرار مدددن الدددرئي ، وتصدددرف 
لهددددم البدددددالت المقددددررة، وفددددق القواعددددد الن اميددددة 

 المطبقة بالهيئة.

 التالية: والضوابط المعايير توفر بالتفتيش يقوم منيف يتعين
 يقل مااله العلمي عن ثانوية عامة.ال أ -1
 ، ويستثنى من ذلك المو فين الجدد.%85الو يفي عن داءه أيقل تقييم  الأ -2
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. -3
 .حضور واجتياز الدورات التيايلية المعتمدة من اإلدارة المختصة -4

33 

يكددددددددون للمفددددددددتش بطاقددددددددة تعريفيددددددددة رسددددددددمية،  -3
األساسددددية، وفددددق مددددا موضددددحًا فيهددددا المعلومددددات 

 .تحدده أدلة اإلجراءات

بطاقة المفتش التعريفية اي البطاقة الرسمية التي تمنحها الهيئة لمو فيها وتتضمن صورته، واسمه، 
 ومسماه الو يفي.

الثانية  34
 والثالثون

تتدددددولى اإلدارة المختصدددددة إعدددددداد نمدددددوذج محضدددددر -1
الضدددبط، الموضددد  فدددي أدلدددة اإلجدددراءات، ليسدددتخدم مدددن 

 قبل المفترين أثناء عملية الرقابة والتفتيش.

 يتضمن محضر الضبط، العناصر التالية: -1
 رعار الهيئة. 1-1
 وجود رقم تسلسلي للمحضر. 1-2
 مكان لتاري  ووقت المحضر. 1-3
 /الموق /المنطقة(.النراط بيانات المنرية محل الرقابة والتفتيش )االسم/ 1-4
 (/ بالغالتحقق من الركول / زيارة عروائية / زيارة مجدولة غرض الزيارة ) 1-5
 وصف المالح ات التي تم رصداا. 1-6
 وصف للمستندات المرفقة وعدداا. 1-7
 بيانات المفتش )االسم/الصفة(. 1-8
 التنبيه على المنرية باالستدعاء. 1-9
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 المفتش ومساول المنرية.كل من توقي  تذيل المحضر ب1-10
 لمساول المنرية.محضر الضبط  صورة من تسليمبمالح ة المفتش يرير لبيان  1-11
 بند مالح ات، يسطر فيه أية معلومات بخالف ما سبق ذكره.1-12

 (.2-مرفق نموذج محضر الضبط )الورقي( )المرفق رقم -2
تراعدددى تدددوافر البياندددات الموضدددحة بدددالفقرة آنفدددة فدددي الوسدددائل التقنيدددة المردددار اليهدددا بالتسلسدددل رقدددم  -3

 ( من اذا الجدول.4)
العامددددة للتددددراخيص تعددددديل )أضددددافة/حذف( لعناصددددر محضددددر الضددددبط والعددددرض علددددى يجددددوز لددددادارة  -4

 الرئي  لالعتماد.
 
35 
 

الثالثة 
 والثالثون

 

 خددددالل والتفتدددديش الرقابددددة، عمليددددة المفددددتش يبارددددر-1
 أدلدددددة فدددددي المختصدددددة اإلدارة تحددددددداا التدددددي السددددداعات
 .اإلجراءات

يه الحاجة تضالرسمي واالوقات االخرل حسب ما تقأوقات العمل خالل  والتفتيشعملية الرقابة يبارر المفتش 
 . بالتنسيق م  مررف التراخيص في الفرع المختص



O-04690-TRA-001.zip
 

27/29          الئحةةةةةةةةةةةةةة  ل  اةةةةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةةةة     ل ةةةةةةةةةةةةةة  ح                                                                                                    -أدلةةةةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةةةة     
       

 

 م
 السياحي يواءاإلالئحة مرافق  بيانات

 اإلجراءات دليلأحكام 
 النص رقم المادة الفصل

 
 
36 

 
 الرابعة

 والثالثون

تدددددددتم عمليدددددددة التفتددددددديش علدددددددى مرافدددددددق اإليدددددددواء  -2
السددددددددددياحي وفددددددددددق جددددددددددداول معتمدددددددددددة مددددددددددن اإلدارة 
المختصدددة، يحددددد فيهدددا عددددد مرافدددق اإليدددواء السدددياحي 

عمدددل المفدددتش، ويجدددوز لددده إجدددراء الواقعدددة فدددي نطددداق 
عمليدددددددة الرقابدددددددة والتفتددددددديش خدددددددارج ادددددددذه الجدددددددداول 

 للحاالت، وفق ما توضحه أدلة اإلجراءات.

 الجدددداول خدددارج االيدددواء مرافدددق علدددى التفتددديش بعمليدددة التوجيددده للقيدددام لدددادارة المختصدددة يجدددوز -1
 :التالية الحاالت من أي في لديها المعتمدة

، أو اإلدارة أو مددددير فدددرع الهيئدددة المعنددديصددددور توجيهدددات مدددن الدددرئي ، أو نائدددب الدددرئي ،  1-1
 العامة للتراخيص.

 ورود ركول. 1-2
 طلب الجهات الحكومية المختصة. 1-3
 تعذر وجود مفترين أخرين باإلدارة المختصة. 1-4
  روف تستدعي عمل المفتش خارج النطاق المكاني المحدد لعمله. 1-5
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القيدددام بعمليدددة الرقابدددة والتفتددديش يكدددون للمفدددتش أثنددداء 
حي، السدددددددددددلطات علدددددددددددى مرفدددددددددددق اإليدددددددددددواء السددددددددددديا

 والصالحيات التالية:
  االستفسددددددار مددددددن المسددددددتهلكين، والنددددددزالء عددددددن

مسدددددتول الخدددددددمات المقدمدددددة لهددددددم، واالسددددددتماع 
ثباتهددددا، وفدددددق مددددا تحددددددده  إلددددى أيددددة ردددددكاول، وا 

 الالئحة، وأدلة اإلجراءات.

 
 
 
 
 

  

عمليددددة الرقابددددة والتفتدددديش وجددددود رددددكول مددددن أحددددد المسددددتهلكين أو النددددزالء، إذا تبددددين للمفددددتش أثندددداء 
 يراعى الضوابط التالية:

 أن يكون صاحب الركول له صفة ومصلحة في ركواه، من حيث ما يلي: -1
 ( وقت الركول.واء السياحي )مستهلك/نزيل/مستفيدوجود عالقة تعاقدية م  مرفق اإلي 1-1
 يواء السياحي.يم  الخدمات المقدمة من مرفق اإل موضوع الركول 1-2
 وجود عالقة بين صاحب الركول وموضوع الركول. 1-3

 يستم  المفتش للركول ويطل  على أي مستندات لدل الراكي ذات صلة. -2
إذا تبدددين للمفدددتش جديدددة الردددكول، يطلدددب مدددن صددداحب الردددكول أثبدددات مدددا يدعيددده فدددي ورقدددة مذيلدددة  -3

 باسمه وبياناته الرخصية.
السددددياحي للددددرد علددددى موضددددوع الرددددكول أثندددداء يددددواء اإليقددددوم المفددددتش باسددددتدعاء مسدددداول مرفددددق  -4

 الزيارة 
 حال انتهاء المفتش من االستماع لطرفي الركول، يتولى اتخاذ اإلجراءات التالية: -5
حدددل موضدددوع الردددكول وديدددًا، والتيكدددد مدددن تحقدددق ذلدددك عدددن طريدددق التواصدددل مددد  طرفدددي الردددكول  5-1

 وقت عملية التفتيش.( ساعة من 24خالل )
(، أو عدددددددم إمكانيددددددة 5( 5-1حددددددال عدددددددم حددددددل الرددددددكول وفددددددق الفقددددددرة آنفددددددة الددددددذكر ) 5-2 -2

الوصدددددول لحدددددل أثنددددداء عمليدددددة التفتددددديش، يقدددددوم المفدددددتش بتنفيدددددذ متطلبدددددات الالئحدددددة وأدلدددددة 
 اإلجراءات برين الركاول المقدمة ضد مرفق االيواء السياحي. 
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