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•الصادر بالقرار رقم ( )871وتاريخ 1438/1/12هـ
•المعدلة بالقرار رقم ( )4538وتاريخ 1443/5/29هـ
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•الصادرة بالقرار رقم ( )7/38وتاريخ 1436/8/15هـ
•المعدلة بالقرار رقم ( )4268وتاريخ 1443/5/5هـ،
•والمنشور بجريدة أم القرى العدد رقم ( )4914وتاريخ 1443/5/20هـ

#

الفصل

بيانات الئحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة

أحكام دليل اإلجراءات

رقم
المادة

النص

األولى

الوسائل التقنية :األجهزة اإللكترونية التي
تحددها أدلة اإلجراءات ،وتمثل أحد أشكال محضر
الضبط.

الثانية

يتم اختيار األعضاء ،بما في�هم المستشار
النظامي ،وفق ما تحدده أدلة اإلجراءات

ترشح اإلدارة المختصة عدد من األسماء لعضوية اللجنة من داخل
الوزارة أو خارجها ممن تستعين بهم ،على أن تتوفر في�هم الشروط
التالية:
 .1المختصين المؤهلين عمليً ا وأكاديميً ا بدرجة ال تقل عن البكالوريوس
ً
مستشارا نظاميً ا.
 .2أن يكون أحد األعضاء

3

الرابعة

ً
شهريا ،أو بحسب توافر
تصرف مكافآت األعضاء
االعتمادات المالية المقررة في الوزارة ،وذلك
بعد استكمال المتطلبات المحددة في أدلة
اإلجراءات.

قيام أمانة السر برفع التقارير الشهرية عن عدد الجلسات ،وما صدر
عنها من قرارات عقوبة وفق ما حددته القرارات ذات الصلة المعنية
بعدد محاضر الضبط الواجب دراستها في كل جلسة ،مرفقة بمذكرة
طلب صرف مكافآت أعضاء اللجان حسب قرار الوزير المعتمد بشأن
المكافآت ،ويتم الصرف بشكل شهري ،من بند المقابل المالي
ألعمال الترخيص والتصنيف لألنشطة والمهن السياحية.

4

الخامسة

يعين بقرار من الوزير أمانة سر للجان ،أو لكل
لجنة ،تشكل من أمين سر ،وعدد من موظفي
الوزارة ،ويحدد القرار مدة تكليفهم بالعمل ،ويتم
اختيارهم ،وتحديد عددهم وفق متطلبات أدلة
اإلجراءات.

ترشح اإلدارة المختصة عدد من األسماء لعضوية أمانة السر من
المختصين المؤهلين من منسوبي الوزارة ويعين أمين سر لها،
ويمكن أن يتم تعيين أعضاء أمانة السر من خارج الوزارة.

1

األول
التعريفات

2

الثاني
تشكيل اللجان

إنشاء سجل لقرارات اللجنة ،لقيد منطوق
القرارات وبياناتها؛ وفق ما تحدده أدلة اإلجراءات.

يجوز لرئيس اللجنة ،أو نائبه تأجيل نظر المخالفة
وإعادة اإلخطار ،أو استكمال النظر في المخالفة،
واتخاذ ما يلزم؛ وفق النظام والالئحة.
ج -استدعاء المفتش محرر محضر الضبط ،أو
المخالف ،وفق متطلبات أدلة اإلجراءات ،قبل ()15
ً
يوما من تاريخ انعقاد الجلسة لسماع
خمسة عشر
أقوالهم بشأن المخالفة المعروضة على اللجنة .في
حال تعذر الحضور ألي سبب،

يجوز لرئيس اللجنة استدعاء الشخص المعني عن طريق العناوين
الرسمية ليتم اخذ اقواله فيما يتعلق بالمخالفة المضبوطة.

أمانة السر
5

6

الرابع
اختصاصات اللجنة
وصالحياتها

الثامنة

7

الخامس
8

9

اجتماعات اللجنة
ومداوالتها
وقراراتها

السادس
أحكام عامة

الثامنة
عشر

التاسعة
عشر

 1أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة. 2الهواتف الذكية. 3األجهزة اللوحية (ايباد ،تابلت ..ونحوها). 4-الروبوت.

تقوم أمانة السر بإعداد سجل نموذج قرار عقوبة يحتوي على التالي:
 .1اسم المنشأة.
 .2اسم المشغل.
 .3رقم هوية المشغل أو السجل التجاري (معرف الشركة).
 .4رقم محضر الضبط وتاريخ الضبط.
 .5نوع المخالفة.
 .6أسماء أعضاء اللجنة الحاضرين جلسة المداولة.
 .7قرار اللجنة (رقم القرار) والتاريخ.
 .8عنوان المنشأة.

الثالث

السادسة

هي جمي�ع الوسائل التقنية التي تعتمدها اإلدارة المختصة بمختلف
أنواعها وعلى سبيل المثال ال الحصر:

االستعانة بخبير فني ،أو متخصص من خارج الوزارة،
وفق متطلبات أدلة اإلجراءات والفقرة (ج) من هذه
المادة ،لتقديم تقريره بالرأي ،خالل ( )15خمسة عشر
ً
يوما من تاريخ التكليف عن المخالفة المعروضة على
اللجنة ،أو تقديم المشورة أثناء انعقاد اللجنة دون أن
يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة ،ويتحمل
المخالف جمي�ع التكاليف في حال طلبه ذلك.

يجوز لرئيس اللجنة بالتنسيق مع اإلدارات المختصة لطلب الرأي
ً
سواء كان من خارج الوزارة أو داخلها وفق اآللية التي يتم
من خبير
االتفاق علي�ها مع اإلدارة المالية.

يجــوز للمخالــف التظلــم من قرارات اللجنة أمام
الوزيــر ،وتقوم اإلدارة المختصة بدراســة التظلم
ويرفــع للوزيــر بالتوصية المناســبة؛ وذلك وفقا لما
تحدده أدلة اإلجراءات.

تدرس اإلدارة القانونية التظلم بالتنسيق مع اإلدارة المختصة والرفع
بالرأي النظامي للوزير للنظر في اعتماده ،وتقوم أمانة السر بتبليغه.

يتعيــن علــى رئيــس اللجنة ،ووفق ما تحدده أدلة
اإلجــراءات ،إعداد تقريــر تفصيلي للعرض على
الوزيــر ،بإنجازات اللجنــة والتوصيات المقترحة؛
لتطويــر أدائهــا وتســهيل عملها ،وللوزير اتخاذ ما
ً
مناسبا.
يراه

عما تم إنجازه
يقوم رئيس اللجنة بالتنسيق مع أمين السر بإعداد تقرير ّ
من قبل اللجنة بانتهاء كل دورة يشتمل على:
 1عدد المحاضر التي عرضت على اللجنة. 2عدد الجلسات. 3عدد قرارات العقوبة التي أصدرتها اللجنة. 4المحاضر المحفوظة والمعادة. 5اجمالي مبالغ الغرامات. 6مالحظات اللجنة على المحاضر. 7التوصيات.ويتم عرض التقرير على الوزير ،أو من يفوضه باعتماد القرارات.

نموذج محضر ضبط مخالفات األنشطة السياحية (ورقي)

نموذج محضر ضبط مخالفات األنشطة السياحية (إلكتروني)

