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الفصل األول
أحكام تمهيدية



الفصل األول: أحكام تمهيديةالفصل األول: أحكام تمهيدية

النظام: نظام السياحة.
الالئحة: الئحة مرفق الضيافة السياحي.

الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.

مرفــق الضيافــة الســياحي: كل مــكان يوّفــر خدمــة المبيــت للســائح مقابــل 
أجــر، يعمــل بشــكل دائــم أو مؤقــت. 

الترخيــص: وثيقــة تصدرهــا الــوزارة تمّكــن صاحبهــا مــن ممارســة نشــاط 
تشــغيل مرفــق الضيافــة الســياحي.

المرخــص لــه: كل شــخصية ذات صفــة اعتباريــة حاصلــة علــى ترخيــص مــن 
الــوزارة بموجــب النظــام والالئحــة.

الخدمــة  ومســتوى  الســياحي  الضيافــة  مرفــق  تقييــم  آليــة  التصنيــف: 
أو درجــات محــددة. أنــواع وفئــات  إلــى  فيــه،  المقدمــة 

معاييــر التصنيــف: االشــتراطات الواجــب توافرهــا فــي مرفــق الضيافــة 
الســياحي، لتحديــد نوعــه وفئتــه أو درجتــه.

شــهادة التصنيــف: وثيقــة محــددة المــدة، تصدرهــا الــوزارة، باســم مرفــق 
الضيافــة الســياحي، بنــاًء علــى معاييــر التصنيــف.

الســائح: الشــخص الطبيعــي الــذي يبيــت لغــرض الســياحة مــدة ال تقــل عن 
ليلــة خــارج مــكان إقامتــه المعتــادة بصــورة نظاميــة مــن أجــل الســياحة، أو 
يســتفيد مــن واحــدة -أو أكثــر- مــن خدمــات األنشــطة الســياحية والتكميليــة 

والمتخصصــة.

يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة -أينمــا وردت في هذه الالئحــة- المعاني المادة االولى: 
الموضحــة أمــام كل منهــا، مــا لــم يقــِض ســياق النص خــالف ذلك:
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الفصل األول: أحكام تمهيديةالفصل األول: أحكام تمهيدية

مســتند الحجــز: هــو العقــد الــذي يبرمــه المرخــص لــه مــع طالــب الخدمــة 
لتقديــم خدمــة أو أكثــر مــن الخدمــات المرخــص لــه بهــا. 

أدلــة اإلجــراءات: وثيقــة تتضمــن التعليمــات، أو اإلرشــادات، أو المعاييــر، 
أو غيرهــا لتحديــد اإلجــراءات التفصيليــة المكملــة لالئحــة وفــق أحــكام 

النظــام ولوائحــه.
المنصــة الوطنيــة للرصــد الســياحي: منصــة إلكترونيــة لرصــد أداء مرفــق 
اإلحصــاءات  وجمــع  بالمملكــة،  الســياحية  والحركــة  الســياحي  الضيافــة 

والبيانــات المتعلقــة بهــا.
العنــوان الرســمي: العنــوان المســجل فــي الترخيــص، أو العنــوان الوطنــي، 
ــي  ــا- الت ــف أنواعه ــاط -بمختل ــارس النش ــة بمم ــل الخاص ــائل التواص أو وس

تحصلــت عليــه الــوزارة.

تنظــم الالئحــة نشــاط تشــغيل مرفــق الضيافــة الســياحي، وتحــدد إجــراءات المادة الثانية: 
الحصــول علــى الترخيــص الــالزم لممارســته وضوابطــه وشــروطه، وتحــدد 

االلتزامــات المســتمرة علــى المرخــص لــه واألحــكام العامــة.
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الفصل الثاني: الترخيص

مرفــق . 1 تشــغيل  نشــاط  يتضمــن  المفعــول  ســاري  تجــاري  ســجل 
الســياحي. الضيافــة 

والقرويــة . 2 البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــن  المفعــول  ســاري  ترخيــص 
األحــوال-. -بحســب  المختصــة  الجهــة  أو  واإلســكان 

تصريــح مــن المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي ســاري المفعــول، أو مــا . 3
فــي حكمــه.

البيانــات الرســمية لمقــدم الطلــب ومــن يمثلــه فــي تعامالتــه مــع . 4
المرفــق.  -إن وجــد-، وبيانــات  النشــاط  يخــص  الــوزارة فيمــا 

الربط بنظام شموس.. 5
ما يثبت حق استخدام العالمة التجارية -إن وجدت-.. 6

وعلــى مقــدم الطلــب تعبئــة النمــوذج الخــاص بطلــب الترخيــص المعــد 
مــن الــوزارة.

للــوزارة - إذا لــم يســتوف مقــدم طلــب الترخيــص أيــًا مــن االشــتراطات 
الــواردة فــي المــادة )الرابعــة( مــن الالئحــة- أن تقــوم بالتنســيق مــع الجهات 

المختصــة الســتيفائها، مــع إشــعار مقــدم الطلــب بذلــك.

المادة الثالثة: 

المادة الرابعة: 

ال يجــوز ممارســة نشــاط تشــغيل مرفــق الضيافــة الســياحي دون الحصــول 
علــى الترخيــص، أو بعــد انتهائــه أو إلغائــه، أو خــالل فتــرة تعليقــه. 

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير اآلتي:

المادة الخامسة: 
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الفصل الثاني: الترخيص

الربط المباشر بالمنصة الوطنية للرصد السياحي.. 1
اســتيفاء معاييــر التصنيــف ألقــّل فئــة فــي مرفــق الضيافــة الســياحي . 2

المصنــف بالنجــوم بمختلــف أنواعــه.
اســتيفاء معاييــر التصنيــف ألقــل درجــة فــي مرفــق الضيافــة الســياحي . 3

المصنــف بالدرجــات بمختلــف أنواعــه.
استيفاء معايير الترخيص لألنواع األخرى غير المصنفة.. 4

بعــد اســتيفاء االشــتراطات المحــددة فــي المــادة )الرابعــة( مــن الالئحــة، المادة السادسة:
علــى مقــدم طلــب الترخيــص اآلتــي:

ــة( و المادة السابعة:  ــن )الرابع ــي المادتي ــواردة ف ــتراطات ال ــر االش ــد توف ــوزارة بع ــى ال عل
)السادســة( مــن الالئحــة فــي مقــدم طلــب الترخيــص، وســداده المقابــل 
المالــي وفــق جــدول المقابــل المالــي المرفــق بهــذه الالئحــة، معاينة مرفق 
الضيافــة الســياحي للتحقــق مــن توفــر االشــتراطات، وصحــة المعلومــات 

والمســتندات التــي قدمهــا طالــب الترخيــص، وإعــداد تقريــر الزيــارة.

المــادة المادة الثامنة:  بنــاًء علــى  -المعــد  الزيــارة  الــوزارة بعــد اعتمادهــا لتقريــر  علــى 
)الســابعة( مــن الالئحــة- المتضمــن عــدم وجــود مالحظــات علــى مرفــق 
الضيافــة الســياحي، وســداد المقابــل المالــي وفــق جــدول المقابــل المالــي 

ــص. ــدار الترخي ــة؛ إص ــذه الالئح ــق به المرف
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الفصل الثاني: الترخيص

ــوع مرفــق . 1المادة التاسعة: ــه، ون ــات المرخــص ل ــى بيان ــوي الترخيــص عل يجــب أن يحت
ــه، وأي معلومــات أخــرى  ــخ إصــداره وانتهائ الضيافــة الســياحي، وتاري

ــوزارة. تحددهــا ال
ال تزيد مدة سريان الترخيص عن )3( سنوات، قابلة للتجديد.. 2

علــى المرخــص لــه -فــي حــال رغبتــه بتجديــد الترخيــص- التقــدم للــوزارة . 1المادة العاشرة:
انتهائــه، مــع توفيــر االشــتراطات للتجديــد  خــالل )60( يوًمــا قبــل 

ــي: حســب اآلت
ــة( و  ــن )الرابع ــي المادتي ــددة ف ــتراطات المح ــر االش ــد بتوف  أ-  التعه

)السادســة( مــن هــذه الالئحــة.
ــي المرفــق  ــل المال ــي وفــق جــدول المقاب ــل المال  ب-  ســداد المقاب

بهــذه الالئحــة.
بعــد اســتيفاء مــا تضمنتــه الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة تصــدر الــوزارة . 2

الترخيــص  انتهــاء  تاريــخ  التجديــد مــن  المجــدد، ويســري  الترخيــص 
الســابق ولمــدة ال تتجــاوز )3( ســنوات.

للــوزارة التحقــق مــن توافــر االشــتراطات المحــددة للتجديــد مــن خــالل . 3
التفتيــش الالحق.

للــوزارة - فــي حــال تقــدم المرخــص لــه بطلــب تجديــد الترخيــص خــالل . 4
المــدة المنصــوص علي�هــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة- منــح 
المرخــص لــه مهلــة -عنــد الحاجــة- ال تتجــاوز )60( يومــًا مــن تاريــخ انتهاء 
الترخيــص الســتكمال إجــراءات تجديــده، وتحتســب هــذه المهلــة مــن 

مــدة الترخيــص المجــدد.
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الفصل الثاني: الترخيص

ــى . 1 ــه بشــكل مؤقــت، عل إغــالق مرفــق الضيافــة الســياحي أو جــزء من
أن يبّلــغ المرفــق كل مــن تأثــر بهــذا اإلغــالق، وإنهــاء جميــ�ع االلتزامــات 

القائمــة خــالل فتــرة اإلغــالق.
إغــالق جــزء مــن مرفــق الضيافــة الســياحي بشــكل دائــم، علــى أن يبّلــغ . 2

المرفــق كل مــن تأثــر بهــذا اإلغــالق، وإنهــاء جميــ�ع االلتزامــات القائمــة 
خــالل فتــرة اإلغــالق.

ــاء . 3 ــب إلغ ــم وطل ــكل دائ ــياحي بش ــة الس ــق الضياف ــل مرف ــالق كام إغ
الترخيــص، علــى أن يبّلــغ المرفــق كل مــن تأثــر بهــذا اإلغــالق، وإنهــاء 

ــه. ــاًء علي ــ�ع االلتزامــات القائمــة بن جمي
إلغــاء )الســجل التجــاري، أو االســم التجــاري، أو العالمــة التجاريــة( أو . 4

تعديلهــا، ويشــمل ذلــك تغييرهــا فــي لوحــة مرفــق الضيافــة الســياحي 
مــن الخــارج.

إجراء أي تعديالت أو ترميمات إنشائية.. 5
تمكيــن غيــره مــن اســتخدام الترخيــص، مــع مراعــاة أن تتوفــر فيمــن . 6

ســينقل لــه الترخيــص االشــتراطات المحــددة فــي الالئحــة، وأن تكــون 
ــة لســريان الترخيــص ال تقــل عــن )60( يومــًا.  المــدة المتبقي

علــى المرخــص لــه الحصــول علــى موافقــة الــوزارة، وســداد المقابــل المالــي 
وفــق جــدول المقابــل المالــي المرفــق بهــذه الالئحــة -إن وجــد- قبــل القيام 

بــأي مــن اآلتــي:

المادة
الحادية عشرة:
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الفصل الثالث:  التصنيف

الضيافــة . 1 مرفــق  أنــواع  يفوضــه-  مــن  -أو  الوزيــر  مــن  بقــرار  يعتمــد 
الســياحي، وفئاتــه أو درجاتــه، ومعاييــر التصنيــف، وينشــر فــي الموقــع 

االلكترونــي الرســمي للــوزارة، وُيعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره.
أنــواع مرفــق الضيافــة الســياحي . 2 للــوزارة مراجعــة واقتــراح تحديــث 

وفئاتــه أو درجاتــه، ومعاييــر التصنيــف، ويراعــى فــي المقتــرح أال يترتــب 
ــه تعديــالت إنشــائية فــي مرفــق الضيافــة الســياحي مــا أمكــن. علي

يمنــح مرفــق الضيافــة الســياحي فئــة أو درجــة التصنيــف المناســبة . 3
ــرة )1( مــن هــذه  ــى الفق ــاًء عل ــف المعتمــدة بن ــر التصني ــًا لمعايي وفق

المــادة.

المادة
 الثانية عشرة:

المادة
 الثالثة عشرة:

المادة
 الرابعة عشرة:

علــى المرخــص لــه خــالل مــدة ال تتجــاوز )180( يومــًا مــن تاريــخ صــدور 
التصنيــف  شــهادة  علــى  الحصــول  بطلــب  للــوزارة  التقــدم  الترخيــص، 

الســياحي. الضيافــة  لمرفــق 

علــى المرخــص لــه - عنــد التقــدم للــوزارة بطلــب شــهادة التصنيــف لمرفــق 
الضيافــة الســياحي- توفيــر المعاييــر ونســبة النقــاط المحــددة فــي معاييــر 

التصنيــف للحصــول علــى إحــدى فئــات أو درجــات التصنيــف للمرفــق.
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المادة
السادسة  عشرة:

المادة
علــى الــوزارة بعــد تقــدم المرخــص لــه بطلب شــهادة التصنيــف أو تعديلها،  الخامسة عشرة:

ــي المرفــق بهــذه  ــل المال ــي وفــق جــدول المقاب ــل المال وســداده للمقاب
ــًا  ــارة متضمن ــر الزي ــداد تقري ــياحي، وإع ــة الس ــق الضياف ــارة مرف ــة، زي الالئح
نــوع مرفــق الضيافــة الســياحي وفئتــه أو درجتــه المســتحقة، والمالحظــات 
ــه  ــ�غ المرخــص ل ــة -إن وجــدت-، وتبلي ــة أو الدرجــة المطلوب المتعلقــة بالفئ

بــه علــى العنــوان الرســمي.

علــى الــوزارة - بعــد موافقــة المرخــص لــه علــى الفئــة أو الدرجة المســتحقة، 
وســداد المقابــل المالــي وفــق جــدول المقابــل المالــي المرفــق بهــذه 

الالئحــة - إصــدار شــهادة التصنيــف. 

المادة
الضيافــة . 1 السابعة عشرة: مرفــق  اســم  علــى  التصنيــف  شــهادة  تحتــوي  أن  يجــب 

الســياحي، ونوعــه، وفئتــه أو درجتــه، وتاريــخ إصدارهــا وانتهائهــا وأي 
معلومــات أخــرى.

ــريان . 2 ــددة لس ــدة المح ــف الم ــهادة التصني ــريان ش ــدة س ــاوز م ال تتج
ــه. ــاًء علي ــذي صــدرت بن الترخيــص ال

المادة
إذا لــم يوافــق المرخــص لــه علــى الفئــة أو الدرجــة المســتحقة بنــاًء . 1الثامنة عشرة:

علــى تقريــر الزيــارة، فعليــه اســتيفاء المالحظــات المتعلقــة بالفئــة أو 
ــف. ــب شــهادة التصني ــوزارة بطل ــة والتقــدم لل الدرجــة المطلوب

إذا انتهــت المــدة المحــددة فــي المــادة )الثالثــة عشــرة( مــن الالئحــة . 2
دون موافقــه المرخــص لــه علــى الفئــة أو الدرجــة المســتحقة بنــاًء 
ــارة أو عــدم تقدمــه بطلــب شــهادة التصنيــف، تصــدر  ــر الزي علــى تقري
نــوع مرفــق  أو درجــة حســب  بأقــل فئــة  الــوزارة شــهادة تصنيــف 

الضيافــة الســياحي.
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ــه -إذا رغــب فــي تجديــد شــهادة التصنيــف- التقــدم . 1 علــى المرخــص ل
توفيــر  مــع  انتهائــه،  قبــل  يوًمــا   )60( خــالل  ذلــك  بطلــب  للــوزارة 

اآلتــي: للتجديــد حســب  االشــتراطات 
)الرابعــة  المــادة  فــي  الــواردة  االشــتراطات  باســتيفاء  التعهــد   أ- 

الالئحــة. مــن  عشــرة( 
ســداد المقابــل المالــي وفــق جــدول المقابــل المالــي المرفــق   ب- 

الالئحــة. بهــذه 
بعــد اســتيفاء مــا تضمنتــه الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة تصــدر الــوزارة . 2

ــف الشــهادة  ــة أو درجــة تصني ــذات فئ ــف المجــددة ب شــهادة التصني
انتهــاء الشــهادة الســابقة  تاريــخ  التجديــد مــن  المنتهيــة، ويســري 

ــه. ــاًء علي ــي صــدرت بن ولمــدة ال تتجــاوز مــدة ســريان الترخيــص الت
للــوزارة التحقــق مــن توافــر االشــتراطات المحــددة للتجديــد مــن خــالل . 3

التفتيــش الالحق.
التصنيــف . 4 لــه بطلــب تجديــد شــهادة  المرخــص  -إذا تقــدم  للــوزارة 

خــالل المــدة المنصــوص علي�هــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة- 
منــح المرخــص لــه مهلــة -عنــد الحاجــة- ال تتجــاوز )60( يومــًا مــن تاريــخ 
انتهــاء شــهادة التصنيــف الســتكمال إجــراءات تجديدهــا، وتحتســب 

ــف المجــددة ــة مــن مــدة شــهادة التصني هــذه المهل

المادة
التاسعة عشرة:
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المادة
العشرون:

عنــد تقــدم المرخــص لــه بطلــب تعديــل شــهادة التصنيــف يطبــق . 1
مــا ورد فــي المادتيــن )الخامســة عشــرة( و )السادســة عشــرة( مــن 

الالئحــة. 
ــد ظهــور مالحظــات فــي مســتوى الخدمــة التــي يقدمهــا . 2 ــوزارة عن لل

الســائح  )تقييــم  التقييــم  مصــادر  وفــق  الســياحي  الضيافــة  مرفــق 
القيــام باآلتــي:  التقييــم الخفــي(،  التفتيــش،  للخدمــة، الشــكاوى، 

زيارة مرفق الضيافة السياحي وإعداد تقرير الزيارة.  أ- 
العقوبــات  تصنيــف  جــدول  وفــق  الالزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ   ب- 
والمخالفــات، فــي حــال تضمــن تقريــر الزيــارة ثبــوت تدنــي في مســتوى 

الخدمــة المقدمــة.
إصــدار شــهادة التصنيــف المعدلــة بنــاًء علــى اإلجــراءات المتخــذة   ج- 

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الســابعة عشــرة( مــن الالئحــة.
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المادة الحادية 
والعشرون:

حاجــة القطــاع الســياحي فــي المنطقــة المســتهدفة بالترخيــص، أو . 1
بالترخيــص. المســتهدفة  الســياحية  الوجهــة 

جــودة . 2 مســتوى  علــى  منــه  المتوقعــة  واإلضافــة  المشــروع  حجــم 
الوظيفيــة  الفــرص  توفيــر  أو  المقدمــة،  الســياحية  الخدمــات 
الوجهــة  أو  المنطقــة  فــي  الوحــدات  عــدد  زيــادة  أو  للســعوديين، 

المســتهدفة. الســياحية 
أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.. 3

يجــوز بقــرار مــن الوزيــر -أو مــن يفوضــه- اإلعفــاء مــن االشــتراطات الــواردة 
فــي المادتيــن )السادســة( و)الرابعــة عشــرة( مــن الالئحــة وذلــك وفقــًا 

ــة: ــارات اآلتي ألّي مــن االعتب
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المادة الثانية 
والعشرون:

المادة الثالثة 
والعشرون:

اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه.. 1
تقديــم الخدمــات بحســب االشــتراطات والمعاييــر التــي تــم الترخيــص . 2

أو التصنيــف بنــاًء علي�هــا. 
عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.. 3
ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم.. 4
تمكيــن المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص علي�هــا فــي النظــام . 5

لــه.  ولوائحــه، والتعــاون معــه وتقديــم التســهيالت 
عــدم اســتخدام اســم الــوزارة أو شــعارها فــي أي إعــالن أو نشــاط . 6

تســويقي، إال بعــد الحصــول علــى موافقتهــا.
التجــاوب مــع الــوزارة مــن خــالل ممثــل مرفــق الضيافــة الســياحي، علــى . 7

مدار الســاعة.

يلتزم المرخص له باآلتي:

وشــهادة . 1 الترخيــص  فــي  المحــددة  األساســية  البيانــات  توضيــح 
اآلتــي: النحــو  علــى  وذلــك  التصنيــف، 

إبــراز الترخيــص وشــهادة التصنيــف فــي مــكان ظاهــر عنــد مدخــل   أ- 
مرفــق الضيافــة الســياحي أو االســتقبال.

إدراج االســم التجــاري، ورقــم الترخيــص، ودرجــة أو فئــة التصنيــف،   ب- 
علــى جميــ�ع الصفحــات والمواقــع اإللكترونيــة الرســمية التابعــة لمرفــق 

الضيافــة الســياحي.
إدراج االســم التجــاري، ودرجــة أو فئــة التصنيــف، علــى منصــات   ج- 

الحجــز اإللكترونــي عنــد التعامــل معهــا.
إيضــاح االســم التجــاري، ورقــم الترخيــص، ودرجــة أو فئــة التصنيف،   د- 
علــى جميــ�ع المســتندات واألوراق الرســمية والمطبوعــات، والعالمــة 

التجاريــة -إن وجــدت-.

يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدمة- باآلتي:
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عدم استخدام الترخيص وشهادة التصنيف المنتهيان.. 2
اســتخدام صــور تتطابــق مــع الواقــع الفعلــي لمرفــق الضيافة الســياحي . 3

عنــد نشــرها أو اإلعــالن عنه.
تطبيــق القواعــد واالشــتراطات الصحيــة العامــة فــي مرفــق الضيافــة . 4

الســياحي وجميــ�ع خدماتــه وعلــى العامليــن فيــه.
التأكــد مــن التــزام العامليــن فــي مرفــق الضيافــة الســياحي بالمحافظــة . 5

علــى النظافــة الشــخصية وحســن المظهــر.
ــزات مرفــق الضيافــة . 6 المحافظــة علــى ســالمة ونظافــة مرافــق وتجهي

أي  مــن  خلوهــا  مــن  والتأكــد  دوري،  بشــكل  وصيانتهــا  الســياحي، 
تشــوهات أو عيــوب تؤثــر فــي اســتخدامها أو مظهرهــا العــام.

إشــعار الســائح قبــل البــدء -بمــدة كافيــة- بــأي أعمــال صيانــة ونحوهــا . 7
ــى  ــزات قــد يصــدر عنهــا إزعــاج أو ضوضــاء تصــل إل للمرافــق أو التجهي

الوحــدة التــي يشــغلها، مــع تحديــد وقــت بــدء األعمــال وانتهائهــا.
المختصــة . 8 الجهــات  مــن  والتراخيــص  والتصاريــح  الموافقــات  توافــر 

نظاًمــا، فــي شــأن اآلتــي:
إقامــة أي مناســبات مثــل: )المؤتمــرات، والمعــارض، والــدورات(،  أ - 

ونحوهــا.
ب -  األنشطة التجارية التي داخل مرفق الضيافة السياحي.

تحديــد أوقــات بدايــة ونهايــة المناســبات ومــا فــي حكمهــا فــي العقــود . 9
المبرمــة بهذا الشــأن.

الســياحي . 10 الضيافــة  مرفــق  فــي  الوحــدات  جميــ�ع  علــى  اإلشــراف 
وتشــغيلها. إدارتهــا  فــي  والتحكــم 

الهجــري . 11 والتقويميــن  واإلنجليزيــة،  العربيــة  اللغتيــن  اســتخدام 
والميــالدي، فــي جميــ�ع التعامــالت والمطبوعــات الرســمية، والــرد 
الســائح.  رغبــة  مــع  يتناســب  بمــا  اإللكترونــي  والبريــد  الهاتــف  علــى 

الضيافــة . 12 مرفــق  فــي  المســؤول  المديــر  مــع  تواصــل  وســيلة  إبــراز 
االســتقبال. فــي  للــوزارة  التابعــة  التواصــل  قنــوات  وإبــراز  الســياحي، 
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اســتقبال الســائح والتعامــل معــه والــرد علــى استفســاراته بلباقــة . 13
واحتــرام.

عدم االمتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا. . 14

المادة الرابعة 
والعشرون:

ــ�ع البيانــات بشــكل مباشــر عنــد تســجيل دخــول وخــروج . 1 تســجيل جمي
الســائح مــن الوحــدة فــي مرفــق الضيافــة الســياحي فــي أنظمــة الحجــز 
والتســجيل االلكترونيــة المرتبطــة “بالمنصــة الوطنيــة للرصد الســياحي” 

و”نظــام شــموس”.
إدخــال البيانــات الالزمــة فــي المنصــة الوطنيــة للرصــد الســياحي وفــق . 2

المعاييــر الفنيــة المعتمــدة.
ــات مــن خــالل أي . 3 ــأي معلومــات أو بيان ــب ب ــد الطل ــوزارة عن ــد ال تزوي

ــي تحددهــا. وســيلة تراهــا مناســبة وخــالل المــدة الت
تحديــث جميــ�ع بياناتــه وبيانــات مرفــق الضيافــة الســياحي فــي النظــام . 4

اإللكترونــي التابــع للــوزارة فــور تغيرهــا.
االحتفــاظ - لمــدة ال تقــل عــن ســنة - بنســخة مــن بيانــات الســياح . 5

ووســيلة  والعنــوان،  الشــخصية،  )البيانــات  متضمنــة  وعقودهــم 
علــى  بالمحافظــة  إخــالل  دون  وذلــك  الوحــدة(،  ورقــم  التواصــل، 

الصلــة. ذات  النظاميــة  لألحــكام  وفقــًا  وخصوصيتهــا  ســريتها 

المقدمــة-  المعلومــات والبيانــات  -لضمــان ســالمة  لــه  المرخــص  يلتــزم 
باآلتــي:
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المادة الخامسة 
والعشرون:

ــه -لضمــان الشــفافية فــي أســعار الخدمــات المقدمــة –  ــزم المرخــص ل يلت
بوضــع قائمــة أســعار للوحــدات والخدمــات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، 
وإعالنهــا، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الــوزارة، علــى أن تشــتمل علــى 

ــد بهــا. ــة، والتقي الرســوم والضرائــب النظامي

المادة السادسة 
والعشرون:

الحفــاظ علــى ســرية معلومــات الســائح وخصوصيتها، وعدم مشــاركتها . 1
أو اســتخدامها ألي غــرض كان دون أخــذ موافقته.

وجــود خدمــة إظهــار رقــم المتصــل، وتخزيــن المعلومــات للرجــوع إلي�هــا . 2
وقــت الحاجــة.

بــه . 3 الخاصــة  المفقــودات  العثــور عليــه مــن  يتــم  إبــالغ الســائح بمــا 
ــه، ويحــدد المرفــق مــدة  ــن تســليمها ل ــى حي ــه إل واالحتفــاظ بهــا لدي
ال تقــل عــن )30( يومــًا لتخزيــن المفقــودات قبــل إخــالء مســؤوليته 
عنهــا، وتبــدأ المــدة مــن تاريــخ إبــالغ الســائح، فــإن تعــذر ذلــك فُتبلــغ 

الجهــات المختصــة.
النواحــي . 4 بشــأن  المختصــة  الجهــات  وتعليمــات  باألنظمــة،  التقيــد 

واإلســعاف،  الســالمة،  ووســائل  والبيئيــة،  والصحيــة،  األمنيــة، 
واإلخــالء، وغيرهــا، واتخــاذ جميــ�ع التدابيــر واالحتياطــات التــي تحقــق 

ذلــك.
المحافظــة علــى أمــن الســائح وســالمته مــن )الحريــق، أو تســرب الغــاز، . 5

ــه المودعــة فــي  أو أطعمــة ومشــروبات فاســدة، وغيرهــا(، ومقتنيات
االســتقبال أو التــي فــي الوحــدة التــي يشــغلها خــالل فتــرة إقامتــه.

عــدم اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه إجبــار الســائح علــى الخــروج مــن . 6
الوحــدة بعــد تســجيل دخولــه إال مــن خــالل الجهــات المختصــة، ووفقــًا 

لألحــكام النظاميــة ذات الصلــة.

يلتزم المرخص له - لضمان أمن وسالمة السائح – باآلتي:
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ــه المودعــة فــي . 7 ــه ومقتنيات ــاع عــن تســليم الســائح أمتعت عــدم االمتن
ــي فــي الوحــدة. االســتقبال أو الت

ــم . 8 ــد تقدي ــة الســائح داخــل الوحــدة التــي يشــغلها عن مراعــاة خصوصي
الخدمــة.

اعتمــاد وتطبيــق إجــراءات للمحافظــة علــى ســالمة المركبــات فــي . 9
المواقــف.

ــن فــي األماكــن العامــة داخــل مرفــق الضيافــة الســياحي . 10 ــع التدخي من
مثــل: )البهــو، المطاعــم، ونحــو ذلــك( وتحديــد أماكــن أو غــرف أو أدوار 

خاصــة للمدخنيــن حــال الســماح بذلــك.
الجهــات . 11 واشــتراطات  ضوابــط  وفــق  األمنيــة،  االحتياطــات  توفيــر 

المختصــة.
وضــع تعليمــات وإجــراءات خاصــة بمــا يتعلــق بإعــداد وطبــخ المأكــوالت . 12

والمشــروبات ونحوهــا داخــل مرفــق الضيافــة الســياحي أو تناولهــا فــي 
األماكــن العامــة مثــل: )البهــو، ونحــو ذلــك(، قبــل تســجيل الدخــول، 

وإبرازهــا فــي دليــل خدمــات الغــرف والموقــع االلكترونــي لــه.
إبــالغ الجهــات المختصــة والــوزارة فــورًا وبشــكل مباشــر مــن خــالل . 13

القنــوات المخصصــة لذلــك عــن أي حــادث يتعلــق باألمــن والســالمة 
ــة الســياحي. فــي مرفــق الضياف

المادة السابعة 
يلتــزم المرخــص لــه فــورًا بتوفيــر وحــدة بديلــة للســائح فــي مــكان قريــب . 1والعشرون:

ومســاوية لنــوع مرفــق الضيافــة الســياحي وفئــة أو درجــة تصنيفــه أو 
أعلــى، أو إعــادة مــا دفعــه مــن مبلــغ إليــه عــن الليلــة التــي انقطعــت 
في�هــا الخدمــة والمــدة المتبقيــة مــن الحجــز، وذلــك فــي الحــاالت 

التاليــة: 
ــًا  ــرًا محدق ــكل خط ــباب تش ــياحي ألس ــة الس ــق الضياف ــالء مرف إخ  أ- 

العامــة.  الســالمة  أو  الصحــة  علــى 
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انقطــاع الخدمــات األساســية، مثــل: الكهربــاء، أو المــاء، ونحوهــا،   ب- 
لمــدة تتجــاوز ســاعتين.

تنفيــذ قــرار عقوبــة صــادر مــن الــوزارة يتضمــن إغــالق المرفــق، أو   ج- 
ــه. ــي بإخالئ ــي يقض ــم قضائ حك

 يلتــزم المرخــص لــه بتوفيــر وحــدة بديلــة للســائح فــي مــكان قريــب . 2
مســاوية لنــوع مرفــق الضيافــة الســياحي وفئــة أو درجــة تصنيفــه أو 
أعلــى، أو إعــادة مــا دفعــه مــن مبلــغ إليــه، وذلــك عنــد تعــذر تمكيــن 
المحجــوزة عنــد  للوحــدة  الدخــول  بالمرفــق مــن  المتواجــد  الســائح 

تجــاوز الوقــت المحــدد لتســجيل الدخــول بســاعتين. 
لــه عنــد صــدور شــهادة تصنيــف معدلــة لمرفــق . 3 المرخــص  يلتــزم   

عــن هــذا  الســائح  بإبــالغ  أقــل،  أو درجــة  بفئــة  الســياحي  الضيافــة 
التعديــل وحقــه فــي طلــب إلغــاء الحجــز أو المــدة المتبقيــة منــه، وفــي 
حــال طلــب الســائح اإللغــاء يتــم إعــادة المبالــغ الماليــة المدفوعــة 

مقابــل الحجــز أو المــدة المتبقيــة منــه. 

المادة الثامنة 
والعشرون:

إبالغ طالب الخدمة باآلتي:. 1
والسياســات  الدفــع  وآليــة  وأســعارها  المقدمــة  الخدمــات   أ- 

وتعديلــه.  وإلغائــه  الحجــز  وسياســة  بالخدمــة،  المتعلقــة 
أي أعمال صيانة ونحوها، تكون خالل فترة حجزه.  ب- 

علــى  والحصــول  المرافــق  الســتخدام  المحــددة  المواعيــد   ج- 
. ت لخدمــا ا

السياســة المتعلقــة بإدخــال األطعمــة والمشــروبات ونحوهــا مــن   د- 
ــه. ــه داخل خــارج مرفــق الضيافــة الســياحي وتناول

السياســة المتعلقــة باصطحــاب الحيوانــات األليفــة داخــل مرفــق  هـ- 
الضيافــة الســياحي، واألماكــن المخصصــة لهــا -إن وجــدت-.

ــه -لضمــان الحقــوق المتعلقــة بإجــراءات الحجــز والدفــع  ــزم المرخــص ل يلت
ــي: ــل الخدمــات- باآلت مقاب
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إصــدار مســتند الحجــز لطالــب الخدمــة وابالغــه بــه علــى أن يتضمــن . 2
ــي: التال

 أ-  مــدة الحجــز والســعر والخدمــات المجانيــة أو بمقابــل التــي ســيتم 
ــز. ــى الحج ــاًء عل ــا بن تقديمه

 ب-  سياســة الحجــز وشــروط إلغائــه وتعديلــه، علــى أن تتضمــن آليــة 
ــه أو رفضــه. ــه، والمــدد المحــددة لقبول ــز أو تعديل ــب إلغــاء الحج طل

ــق . 3 ــن مرف ــادر م ــز الص ــتند الحج ــه مس ــا تضمن ــق م ــة وف ــم الخدم تقدي
ــات  ــم عــرض الخدم ــة ت ــز إلكتروني ــة الســياحي أو أي منصــة حج الضياف

مــن خاللهــا.
اإلدارة المســتمرة للخدمــات المعروضــة فــي أي منصــة حجــز إلكترونيــة، . 4

ومتابعتهــا وتحديثها.
قيــد جميــ�ع الحجــوزات للخدمــات بمختلــف أنواعهــا فــي ســجل خــاص . 5

ــة، وتواريــخ ومــدة  يتضمــن: )بيانــات طالــب الحجــز، والخدمــة المطلوب
تقديــم الخدمــة، وأســعار الخدمــة، وغيرهــا(.

ــر . 6 اســتقبال الســياح عنــد توفــر وحــدات شــاغرة، دون اإلخــالل بمعايي
الطاقــة االســتيعابية للوحــدة.

بشــكل . 7 يحــّدث  الوحــدات  معلومــات  لتســجيل  آلــي  نظــام  توفيــر 
فــوري، يوّضــح فيــه عــدد الوحــدات المشــغولة وغيــر المشــغولة، 
ــي  ــر المحجــوزة، وعــدد الوحــدات الت وعــدد الوحــدات المحجــوزة وغي

الوطنيــة للرصــد الســياحي. بالمنصــة  الصيانــة، وربطــه  تحــت 
الســياحي . 8 الضيافــة  بمرفــق  اإلقامــة  بضوابــط  الســائح  إبــالغ 

ــرام حقــوق الســياح  ــه وســالماتها، واحت مثل:)المحافظــة علــى مكونات
وحرياتهــم، والتقيــد باألنظمــة العامــة( فــإن ثبتــت مخالفتــه فللمرخــص 
لــه فســخ مســتند الحجــز، مــع مراعــاة األحــكام النظاميــة ذات الصلــة.

إبــالغ الســائح بضوابــط حجــز المبالــغ المطلوبــة للتأميــن علــى محتويــات . 9
الوحــدة خــالل فتــرة اإلقامــة.

التحقــق مــن بيانــات الهويــة وتســجيلها فــي نظــام شــموس للضيــوف . 10
الذيــن سيســتقبلهم الســائح داخــل الوحــدة التــي يشــغلها.
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ــي . 11 ــغ مال ــة لمــن يدفــع مبل ــة واإلنجليزي تســليم إيصــال باللغتيــن العربي
ــك الخدمــات  ــل تل ــى أن يتضمــن اإليصــال تفصي ــل الخدمــات، عل مقاب

ــا. ومقابله
توفيــر خدمــة الدفــع االئتمانيــة )فيــزا، وماســتر كارد معــًا( علــى األقــل . 12

وغيرهــا مــن الوســائل األخــرى. 
أو . 13 االئتمانيــة،  الســائح  بطاقــة  مــن حســاب  مبالــغ  أي  عــدم خصــم 

الفاتــورة. وإغــالق  الســائح  مغــادرة  بعــد  بذلــك،  المطالبــة 
عــدم اســتقبال الســائح دون إثبــات هويــة ســارية المفعــول، علــى . 14

ــم التحقــق منهــا مــن خــالل االطــالع علــى أصلهــا عنــد تســجيل  أن يت
الدخــول، وتســجيل بياناتهــا فقــط، دون طلــب او أخــذ نســخه منهــا، 
وفــي الحــاالت الطارئــة يمكــن اســتقبال الســائح الــذي ال يحمــل إثبــات 

ــة بعــد موافقــة الجهــات المختصــة. هوي
ــا، . 15 ــد وقــت لتســجيل الدخــول للوحــدة وتســجيل المغــادرة منه تحدي

يــوم  المحــدد لشــغل الســائح للوحــدة فــي  الوقــت  يقــّل  علــى أال 
تســجيل الدخــول وتســجيل المغــادرة عــن عشــرين ســاعة.

ــائح . 16 ــار الس ــب النتظ ــكان مناس ــر م ــا وتوفي ــب وحفظه ــتالم الحقائ اس
تقــدم فيــه المشــروبات أو الوجبــات مجانــًا، فــي حــال التأخــر عــن إدخــال 

الســائح للوحــدة المحجــوزة فــي الوقــت المحــدد لذلــك
عــدم اشــتراط أن تكــون مــدة حجــز الوحــدة أكثــر مــن ليلــة واحــدة . 17

الحجــز. لقبــول 
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المادة التاسعة 
والعشرون:

أن يكــون المديــر )مالــم يكــن مســجاًل مديــرًا فــي الســجل التجــاري . 1
المرخــص لــه(، يتمتــع بالصالحيــات الالزمــة للتشــغيل، وممــن تتوفــر 

التاليــة: والمؤهــالت  االشــتراطات  في�هــم 
مؤهــل علمــي ال يقــل عــن بكالوريــوس فــي أحــد التخصصــات   أ- 
اآلتيــة: )الفندقــة، الضيافــة، الســياحة أو اإلدارة(، مــع خبــرة عمليــة 
)3( ســنوات علــى األقــل فــي تخصصــه، أو مؤهــل علمــي ال يقــل عــن 
بكالوريــوس فــي أي تخصــص اخــر مــع خبــرة عمليــة )5( ســنوات فــي 

مجــال الفندقــة والســياحة.
التخصصــات  إحــدى  فــي  الدبلــوم  عــن  يقــل  ال  علمــي  مؤهــل   ب- 
التاليــة: )الفندقــة، الضيافــة، الســياحة أو اإلدارة(، مــع خبــرة عمليــة 
)5( ســنوات علــى األقــل فــي تخصصــه، أو مؤهــل علمــي ال يقــل عــن 
الدبلــوم فــي أي تخصــص اخــر مــع خبــرة عمليــة )7( ســنوات فــي مجــال 

الفندقــة والســياحة.
إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية تحدثًا وكتابة.  ج- 

يجــب أن يكون العاملين من رؤســاء األقســام، والوحــدات، واإلدارات، . 2
والمتعامليــن بشــكل مباشــر مــع الســائح مــن المؤهليــن الحاصليــن 

علــى شــهادات لبرامــج تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال عملهــم.
تســجيل بيانــات جميــ�ع العامليــن فعليــًا فــي مرفــق الضيافــة الســياحي . 3

المرتبطيــن بشــكل مباشــر بالمرخــص لــه أو بعقــود تشــغيلية )البيانــات 
ــوزارة، وتحديثهــا  ــدى ال ــرات، وغيرهــا( ل الشــخصية، المؤهــالت، الخب
-خــالل مــدة ال تتجــاوز )3( أشــهر- فــي حــال الحــذف أو اإلضافة بحســب 

مــا يطــرأ مــن تغييــرات.
مراعــاة التعليمــات التــي تصــدر مــن الــوزارة، بنــاًء علــى التنســيق بيــن . 4

الــوزارة والجهــات المختصــة، فــي شــأن ضوابــط العمــل وتنفيــذ خطــط 
التدريــب اإلداريــة والتخصصيــة للعامليــن.

يلتــزم المرخــص لــه -لضمــان كفايــة العامليــن فــي مرفــق الضيافة الســياحي- 
باآلتي:
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الفصل السادس: أحكام عامة 

يخضــع ممارســو نشــاط تشــغيل مرفــق الضيافــة الســياحي ألعمــال . 1
الــذي تضعــه  التفتيــش، وفقــًا للنظــام ولوائحــه وأدلــة اإلجــراءات 

الــوزارة لهــذا الغــرض.
تطبــق العقوبــات عــن أي مخالفــة ألحــكام النظــام والالئحــة بموجــب . 2

مــن   )٥( الفقــرة  فــي  إليــه  المشــار  والعقوبــات  المخالفــات  جــدول 
المــادة )السادســة عشــرة( مــن النظــام.

المادة
 الثالثون:

المادة الحادية 
والثالثون:

المادة الثانية 
والثالثون:

المادة الثالثة  
والثالثون:

دون إخــالل باألنظمــة ذات الصلــة، للــوزارة االســتعانة بشــركات أو جهــات 
فنيــة متخصصــة للقيــام ببعــض المهمــات الموكلــة لهــا بموجــب النظــام 
والالئحــة، علــى أن يكــون لدي�هــا الكــوادر الفنيــة الكافيــة المدربــة، والخبــرة 
فــي مجــال المهمــات المســندة إلي�هــا وفــق مــا تحــدده الــوزارة، وذلــك 

وفقــًا ألحــكام النظــام ولوائحــه.

ــر أو  تصــدر أدلــة اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الالئحــة بقــرار مــن الوزي
مــن يفوضــه -بنــاء علــى اقتــراح الــوزارة- وتحــّدث بالطريقــة نفســها، وتنشــر 

فــي الموقــع اإللكترونــي الرســمي للــوزارة ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها.

للــوزارة التنســيق مــع الجهــة المختصــة لتزويد الــوزارة بالتقاريــر والمعلومات 
والبيانــات التــي تعدهــا الجهــة نتيجــة اّطالعهــا أو دراســتها للقوائــم الماليــة 
ــات المرخصــة بممارســة نشــاط تشــغيل مرفــق الضيافــة الســياحي،  للكيان

وفًقــا لمــا تضمنتــه الفقــرة )3( مــن المــادة التاســعة مــن النظــام.

المادة الرابعة 
والثالثون:

ُيَعــّد مــا يرســل مــن الــوزارة -بنــاء علــى الالئحــة- لممارســي نشــاط تشــغيل 
مرفــق الضيافــة الســياحي علــى العنــوان الرســمي إبالًغــا رســمًيا.

المادة الخامسة 
تصــدر الالئحــة بقــرار مــن الوزيــر، وتنشــر فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بهــا والثالثون:

مــن تاريــخ نشــرها.
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جدول: المقابل المالي 

عدد الغرف
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

إصدار الترخيص
 )الفنادق والمنتجعات والفلل 

الفندقية والفنادق التراثية 
ومرافق الضيافة المؤقتة(

+50012,50017,50022,500
499 - 30010,00013,50017,000
299 - 1005,0007,50010,000

99 - 12,5003,7505,000
*في الترخيص لمرافق الضيافة المؤقتة تكون قيمة المقابل المالي لكل ثالثة أشهر %25 من قيمة المقابل المالي للسنة الواحدة حسب عدد الغرف.

المقابل المالي )بالريال السعودي(تصنيف الفئةالخدمة

إصدار شهادة التصنيف
 )الفنادق والمنتجعات والفلل 

الفندقية(

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

عدد الوحدات
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

إصدار الترخيص
)شقق فندقية(

+712,5003,7505,000
70 - 312,0003,0004,000
30 - 11,5002,2002,900

جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي
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جدول: المقابل المالي 

جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي

المقابل المالي )بالريال السعودي(تصنيف الفئةالخدمة

إصدار شهادة التصنيف 
)شقق فندقية(

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

مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

إصدار الترخيص
4,0006,0008,000)مخيمات(

*في الترخيص لمدة أقل من سنة، يكون المقابل المالي )1000( ريال سعودي عن كل ثالثة أشهر.

المقابل المالي )بالريال السعودي(تصنيف الفئةالخدمة

إصدار شهادة التصنيف
)مخيمات(

دون مقابل مالي5 نجوم
دون مقابل مالي4 نجوم
دون مقابل مالي3 نجوم

عدد الوحدات
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

إصدار الترخيص
)شقق مخدومة والشالي�هات 

“بيوت العطالت”(

100 - 712,0003,0004,000
70 - 311,5002,2503,000
30 - 11,0001,5002,000
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جدول: المقابل المالي 

جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي

المقابل المالي )بالريال السعودي(تصنيف الدرجةالخدمة

إصدار شهادة التصنيف
)شقق مخدومة والشالي�هات

»بيوت العطالت«(

دون مقابل ماليدرجة أولى

دون مقابل مالياقتصادية

الخدمة
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

إصدار الترخيص
دون مقابل مالي)نزل(

عدد الغرف
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

تجديد الترخيص وشهادة التصنيف
 )الفنادق والمنتجعات والفلل 

الفندقية والفنادق التراثية ومرافق 
الضيافة المؤقتة(

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

99 - 11,2502,5003,750

*في تجديد الترخيص لمرافق الضيافة المؤقتة تكون قيمة المقابل المالي لكل ثالثة أشهر %25 من قيمة المقابل المالي للسنة الواحدة حسب عدد الغرف.

*الفنادق التراثية ومرافق الضيافة المؤقتة ليس لها شهادة تصنيف.
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جدول: المقابل المالي 

جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي

عدد الوحدات
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

تجديد الترخيص وشهادة التصنيف
)شقق فندقية(

71+1,2502,5003,750
70 - 311,0002,0003,000
30 - 17001,4002,100

مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

تجديد الترخيص وشهادة التصنيف
2,0004,0006,000)مخيمات(

عدد الوحدات
مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

تجديد الترخيص وشهادة التصنيف
)شقق مخدومة والشالي�هات 

“بيوت العطالت”(

100 - 711,0002,0003,000
70 - 317501,5002,250
30 - 15001,0001,500

مدة الترخيص

ثالث سنواتسنتينسنةالخدمة
المقابل المالي )بالريال السعودي(

تجديد الترخيص
دون مقابل مالي)نزل(
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جدول: المقابل المالي 

جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي

المقابل المالي )بالريال السعودي(تصنيف الفئةالخدمة

تعديل التصنيف 
)الفنادق والمنتجعات والفلل 

الفندقية(

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

المقابل المالي )بالريال السعودي(تصنيف الفئةالخدمة

تعديل التصنيف 
)شقق فندقية(

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

المقابل المالي )بالريال السعودي(تصنيف الفئةالخدمة

تعديل التصنيف
)مخيمات(

دون مقابل مالي5 نجوم
دون مقابل مالي4 نجوم
دون مقابل مالي3 نجوم

المقابل المالي )بالريال السعودي(تصنيف الدرجةالخدمة

تعديل التصنيف
)شقق مخدومة والشالي�هات 

»بيوت العطالت«(

دون مقابل ماليدرجة أولى

دون مقابل مالياقتصادية
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جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي

جدول: المقابل المالي 

المقابل المالي )بالريال السعودي(الخدمة

نقل ملكية الترخيص وشهادة التصنيف
500 )ينطبق على جمي�ع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

تغيير السجل التجاري أو العالمة التجارية 
دون مقابل مالي)ينطبق على جمي�ع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

طلب زيارة 
500 لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين)ينطبق على جمي�ع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

اإلغالق المؤقت )الكامل أو الجزئي(
دون مقابل مالي)ينطبق على جمي�ع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

اإلغالق الدائم )الجزئي(
دون مقابل مالي)ينطبق على جمي�ع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

إلغاء الترخيص
دون مقابل مالي)ينطبق على جمي�ع أنواع مرفق الضيافة السياحي(
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