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آلية إلغاء التأهيل والتصنيف والترخيص السياحي باالستثمار لممنشآت السياحية
الواقعة داخل المخطط التنظيمي
* الحاالت التي يتم فيها إلغاء التأهيل والتصنيف والترخيص السياحي باالستثمار لممنشآت السياحية:
 بالنسبببة لممنشببآت السببياحية الواقعببة داخببل المخطببط التنظيمببي والحاصببمة ىمببص رخصببة إشبباد أو
توظيببف سببياحي ي ػ ـ غاءػػلت ها أيػػؿ نيها وػػتيؼ نيها ػػحيي

اهػػل بعببد غاءػػلت حيوػػش هة ػػل ني

ها ػػيل

ها يظي ػػؼ يف ػػؽ هةاي ػػش ح ػػـ  /2211/ػػلحي  1002/3/25هايلو ػػش غااء ػػلت حيػ ػ

ها يل

.

هة ػػل ني ها يظي ػػؼ

 بالنسبة لممنشآت السياحية الواقعة داخل المخطط التنظيمي وغير الحاصبمة ىمبص رخصبة إشباد أو
توظيف سياحي ي ـ غاءلت ها أيؿ نيها وتيؼ نيها حيي

ها يل

اهل ف غ ى ها لا يف ها لاي يف :

 -2غغالؽ هامت
 -1ءييح وفش هال ي هـ.
 الثبوتيات المطموبة لإللغاء :-2طلب غل ـ ول ب هاعال ش ةاءلت ها أيؿ ني ها وتيؼ نيها حيي

ها يل

غلال ثملح هاممتيح اه

محفؽ معه ويح عف هاهييش ها يويش .
-1غيلف ي عقلحي ييضح ملكيش هاعقلح مع غيلف عال ش ول ب هاعال ش غه ني يثيقش ثغت ه ئجلحه ني
ه ثملحه العقلح.
 -3عه مف غؿ ول ب هاعال ش غع ـ ه ثملح هامت
هاكل ب غلاع ؿ .
 -4يعت حغغش ول ب هاعال ش غ ءييح وفش هال ي هـ المت
ها لا هاج ي المت

هاـ

.ف

يل يلً مو ؽ نويالً غ لحي
ي ـ ق يـ حيي

يث ا ى

غ هحي يغيف ها يظيؼ

 اإلجراءات التي تقوم بها مديرية السياحة المختصة :-2غجحهت ك ؼ فت مي هت غ لحي

يث على هامت

يغيف يضعهل ها ءيل يها أيل مع هايوؼ

 -1غجحهت ك ؼ فت مي هت غ لحي

يث على هامت

مف غؿ اجتش ها وتيؼ هامي وش يغيف يضع

ها فويل ها يؽ اهل .
هامت

غ كؿ فويل

نيمحيوش غلال ثملح.

يؽ مع غيلف حنيهل يلؿ غاءلت ها وتيؼ يذاؾ ف

موتفش

لؿ كلتت هامت

 -3م هح لش كؿ مف :
ن .م يحيش هاملايش يهاي

هة هحيش اغيلف فيمل غذه ه فل هام حيع مف نيش غعفلتهت ني

ب.هامولحؼ يفحيعهل ها
ج .هاجهلت ها

هيالت .

ـ ها ي ط ا يهل .

ـ ها ي ط ا يهل اال ي هح ني هال جحهح ني غيح ذاؾ .

يا ى ميهفل م يحيش ها يل ش غلاح ي تميز لا يف :
أوالا :ف

لؿ ه فل ول ب هاعال ش مف ي طلت غ تيهعهل قيـ م يحيش ها يل ش هامعتيش غم هح لش

هاجهلت ها

ه فل متهل ول ب هاعال ش المعلاجش يفؽ هألتظمش هاتلفذ ا يهـ نويالً يميهفل هل غلات لئج

ايولح غاى م لغعش هةجحهتهت هاالزمش ةاءلت ها أيؿ يها وتيؼ يها حيي
ثاني ا :ف

لؿ ع ـ ه فل ول ب هاعال ش مف نيش غعفلتهت ني

غل كملؿ غجحهتهت غاءلت ها أيؿ ني ها وتيؼ ني ها حيي

ها يل

هيالت قيـ م يحيش ها يل ش هامعتيش

نويالً .

 -4تظيـ ضغط مف ها حطش ها يل يش غل ـ ول ب هاعال ش مغيتلً ح ـ ي لحي
ها وتيؼ ني ها حيي

ها يل

نويالً.

مع غيلف لحي غغالؽ هامت

ه ملح ها أيؿ ني

ني ءييح وفش هال ي هـ .

 -5غ لاش طلب ول ب هاعال ش مع كلفش هاثغي يلت هامحفقش ي قحيح هاك ؼ هامي هت هامذكيح غاى م يحيش
هامت آت ها يل يش مع غيلف حنيهل يمق ح هل غ كؿ يهضح يوحيح يهأل غلب ها هعيش ةاءلت ها أيؿ

نيها وتيؼ نيها حيي

ها يل

.

 -اإلجراءات التي تقوم بها مديرية المنشآت السياحية:

 قيـ م يحيش هامت آت ها يل يش غ هح ش طلب ول ب هاعال ش يكلفش ثغي يل ه يحفع مذكح عحض عفيه ع هامت

محفؽ معهل كلفش هاثغي يلت يمق حح م يحيش ها يل ش هامي وش غاى ها ي هايزيح.

 ي ـ هاعمؿ يفؽ ل يش ها ي هايزيح على مذكح هاعحض هامذكيح نعاله يفؽ ها لالت ها لايش :ن -ف

لؿ هاميهفقش على غاءلت ها أيؿ ني ها وتيؼ :

يو ح حهح غاءلت مف م يحيش ها يل ش هامي وش غاى ول ب هاعال ش يهاى هاجهلت هامعتيش يفؽ حهح

ها فييضلت ي ضمف غاءلت ها أيؿ ني ها وتيؼ هاممتيح المت
يف ييو ح حهح هةاءلت عف ها ي هايزيح نويالً ف

ف

لؿ كلتت مف ييش ثالث تجيـ فمل

لؿ كلتت هامت ل مف ييش نحغع نييمس تجيـ .

لؿ هاميهفقش على غاءلت ها حيي

ب -ف

المت

ها يل

ي ـ غاءلت ها حيي

غلال ثملح اهل

ها يل

غميجب حهح يو ح عف ها ي هايزيح يي ـ غ لاش حهح هةاءلت غاى اجتش ها وتيؼ هامي وش ايولح فيمل

غع غاى غاءلت وتيؼ هامت
ج -ف

نويالً يغلا لا غاءلت ها أيؿ ها يل

.

لؿ ع ـ هاميهفقش على هةاءلت ـ م هح لش م يحيش ها يل ش هامي وش ةغالغ نو لب هاعال ش

غع ـ غمكلتيش هةاءلت يي ـ هاعمؿ على م لغعش غجحهتهت غو هح ها وتيؼ نيها حيي

هامح لش هايهولش غايهل هامت

ب

ها يل

يذاؾ يفؽ هاقحهحت يهألتظمش هاتلفذ نويالً .
المت آت ها يل يش يفؽ هام هح ؿ هامذكيح نعاله تقوم

 -غع غاءلت ها أيؿ ني ها وتيؼ ني ها حيي

لجان الرقابة بتدقيق الواقع دوري ا يعت ثغيت ع ـ ها زهـ ول ب هاعال ش غلا عه هامق ـ ـ م هح لش

هام لفظش هامي وش اي ـ هامت

يال يعل هف ل هل غال عت ق ـ ول غهل غ حيي

غ هحي ج ي مو ؽ

مف هاجهش هة هحيش هامي وش يغيف وفش هال ي هـ يأتل تميزها لا يف ها لاي يف:
-2

لؿ كلتت وفش هال ي هـ يل

ف

اعلـ  1004ةعل
 -1ف

يطلب ق يـ كلفش هاثغي يلت هايهح ف هةايش /5150/

أيلهل ني وتيفهل يفؽ هاق هححهت يهألتظمش هاتلفذ نويالً .

لؿ كلتت وفش هال ي هـ غيح يل

ها حيي

ـ م هح لش هام لفظش ةعل ف ح هامت

هة هحي هاممتيح مف غؿ هاجهش هة هحيش هامي وش .

مالحظة  :ف

لؿ غيف مف يالؿ جيالت هاح لغش ها يحيش على هامت آت ها يل يش يجي مت

نويالً يفؽ
مءلقش ياـ

يقـ ول غهل غاغالغ هايزهح غاغال هل ي ـ تظيـ ضغط حطش يل يش يهذه غيف نتهل مءلقش ام

ثالثش ن هح يف نف ي ق ـ ول غهل غطلب ةاءلت ها وتيؼ ني ها أيؿ ني ها حيي
هامت

ها يل

زي عف

يـ يـ

يال يعل هف ل هل غال غع ق ـ ول غهل غطلب غذاؾ اي ـ معلاج هل يفؽ هايه ع هاج ي هاذي يحغب

غه ول غهل .

م .نغم السقا أميني

م.فداء قبالن

ر.دائر التأهيل والتصنيف
م.رهف الصباغ

معاون مدير المنشآت السياحية لشؤون الجود

مدير المنشآت السياحية

حسن منور

المهندس هيثم الزرقاوي

شوهد
معاون وزير السياحة
المهندس مهند كمش
نسخة إلص :

ـ .ها ي هايزيح .
ـ .ها ي معليف هايزيح .

م يحيش هامت آت ها يل يش .

ها ييهف .

صدق
وزير السياحة

الدكتور المهندس سعد اهلل آغه القمعة

