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املادة األولى: 
نة أمام كل منها، ما مل يقتض السياق خالف ذلك:  ي املب�يّ �ي يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية املعا�ن

رفيهية. �ة تراخيص األنشطة ال�ت حة: ال�ئ الال�ئ

رفيه. ة العامة لل�ت ة: الهي�ئ الهي�ئ

ي تهدف إل� التسلية وتكون  �ة وال�ت�ي ة وفقُا أل�كام الال�ئ ي ترخصها الهي�ئ رفيهية: األنشطة ال�ت�ي األنشطة ال�ت
ره يمكن  ي مرفق ترفيهي أو غ�ي �ي من خالل إقامة فعالية أو تقديم م�توى ترفيهي بشكل مس�تمر أو مؤقت �ن

مهور الوصول إليه سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل. ات ال�ج ة من ف�ئ مهور أو ف�ئ لل�ج

رفيهية. رفيهي: أي مرفق – مستقل أو تابع -مخصص ال�تضان األنشطة ال�ت املرفق ال�ت

املرخص له: كل شخص معنوي �اصل عل� رخصة ملمارسة نشاط ترفيهي أو إنشاء مرفق ترفيهي وفقًا 
�ة. أل�كام الال�ئ

�ة. ة وفقًا أل�كام الال�ئ الرخصة: رخصة ممارسة نشاط ترفيهي أو إنشاء مرفق ترفيهي صادرة عن الهي�ئ

ة. ية: وثيقة عدم ممانعة صادرة من الهي�ئ املوافقة املبد�ئ

ي املادة الثامنة عشرة و  �ي زاءات الواردة �ن يس التنفيذي إليقاع ال�ج ب قرار من الر�ئ نة مشكلة بمو�ج نة: ل�ج اللحج
 . �ي ها قانو�ن ي أعضا�ئ �ن يكون من ب�ي

ة مخالفة أ�كام  ة ت�توي عل� األشخاص امل�ظور التعامل معهم نتي�ج مة تعّدها الهي�ئ مة املحظورة: قا�ئ القا�ئ
�ة. الال�ئ

املادة الثانية:
راءات وشروط ال�صول عل� الرخص اآلتية: �ة إل� ت�ديد إ�ج تهدف هذه الال�ئ

1. رخصة ممارسة نشاط ترفيهي.
2. رخصة إنشاء مرفق ترفيهي.
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املادة الثالثة: 
�ة عل� مقدمي طلب ال�صول عل� الرخصة. تسري أ�كام هذه الال�ئ

املادة الرابعة:
ة بدراسة طلب ال�صول عل� الرخصة وإصدارها وفقًا  هات املعنية، تختص الهي�ئ 1. دون إخالل باختصاصات ال�ج

�ة. أل�كام الال�ئ
ي الفقرة )1( من هذه املادة. �ي دمات املشار إليها �ن ي لقاء ال�ن ة است�صال مقابل مال�ي 2. للهي�ئ

امسة: املادة ال�خ
�ة. ة وفقًا أل�كام الال�ئ رط ملمارسة نشاط ترفيهي أو إنشاء مرفق ترفيهي ال�صول عل� رخصة من الهي�ئ يش�ت

املادة السادسة: 
: رط لل�صول عل� رخصة إنشاء مرفق ترفيهي ما يل�ي يش�ت

: ية وفقًا ملا يل�ي 1. الحصول عل� موافقة مبد�ئ
ة. اصة بإنشاء مرفق ترفيهي - املع�تمدة لدى الهي�ئ ميع املواصفات الفنية - ال�ن ام ب�ج رن  أ- أن يتعهد مقدم الطلب باالل�ت
رُا له خالل مدة سريان الرخصة. رفيهي أو مستأ�ج  ب- أن يكون مقدم الطلب مالكًا للعقار الذي سينشأ عليه املرفق ال�ت

ة. دوى االقتصادية وفقًا ملتطلبات الهي�ئ  أ( أن يقدم مقدم الطلب دراسة عن ال�ج
ي املخصص لطلب رخصة إنشاء مرفق ترفيهي وإرفاق كافة املستندات املطلوبة. ة ال�نموذ��  ب( تعب�ئ

رفيهي م�ل طلب الرخصة. ( ت�ديد نوع املرفق ال�ت �� 
مة امل�ظورة. من القا�ئ  د( أال يكون مقدم الطلب �ن

ر�. رفيهي املق�ت م ونوع املرفق ال�ت ة وفقًا لتقديرها ب�سب ��ج  هـ( أي متطلبات أخرى تطلبها الهي�ئ
ة. ي الذي تحدده الهي�ئ هات ذات العالقة، وسداد املقابل املال�ي ميع الحج راخيص الالزمة من �ج 2. الحصول عل� كافة ال�ت
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املادة السابعة:
: رط لل�صول عل� رخصة ممارسة نشاط ترفيهي ما يل�ي يش�ت

: ية وفقًا ملا يل�ي 1. الحصول عل� موافقة مبد�ئ
 أ( أن يتقدم مقدم الطلب قبل تاريخ إقامة النشاط بمدة ال تقل عن )60( يومًا. 

ي ت�ددها  رفيهية وفقًا للمتطلبات ال�ت�ي ال األنشطة ال�ت ي م�ج �ي رة أو قدرة �ن  ب( أن يكون لدى مقدم الطلب خ�ج
ة. الهي�ئ

انية  رن رفيهي م�ل الطلب بشكل مفّصل مرفقًا بها امل�ي ( أن يقدم مقدم الطلب خطة تسويق النشاط ال�ت �� 
ي ال�ملة  �ي ي ستستخدم �ن م اإلعالنية والتسويقية ال�ت�ي مل ذلك كافة التصام�ي ة، وي�ش املرصودة لها إل� الهي�ئ

ي �ملة العالقات العامة  �ي ر� استخدامها �ن رفيهي وكافة املواد اإلعالنية املق�ت اصة بالنشاط ال�ت التسويقية ال�ن
رفيهي. واإلعالم للنشاط ال�ت

ي املخصص لطلب رخصة ممارسة نشاط ترفيهي وإرفاق كافة املستندات املطلوبة. ة ال�نموذ��  د( تعب�ئ
: ّمنة ما يل�ي رفيهي م�ل الرخصة مت�ن  هـ( أن يقدم مقدم الطلب خطة تشغيلية كاملة للنشاط ال�ت

ارية(. يل العالمة الت�ج ود شهادة تس�ج رفيهي )شرط و�ج ر� للنشاط ال�ت 1( الشعار املق�ت
رفيهي. مية ملمارسة النشاط ال�ت 2( خطة تنظ�ي

رفيهي. ر�ة ملمارسة النشاط ال�ت ندة املق�ت 3( األ�ج
اتها وأسعارها. 4( عدد التذاكر املتا�ة للبيع وف�ئ

ة. 5( خطاب تفويض للشخص املخّول بالتوقيع مع الهي�ئ
م  رفيهي ما يخل بثقافة وق�ي مة امل�ظورة، وأال يش�تمل م�توى النشاط ال�ت من القا�ئ  و( أال يكون مقدم الطلب �ن

ة. اململكة ب�سب تقدير الهي�ئ
ة.  ز( أي متطلبات أخرى تطلبها الهي�ئ

ة. ي الذي تحدده الهي�ئ هات ذات العالقة، وسداد املقابل املال�ي ميع الحج راخيص الالزمة من �ج 2. الحصول عل� كافة ال�ت

املادة الثامنة:
اوز )5( أيام  ية، والبت فيها باملوافقة أو الرفض خالل مدة ال تت�ج ة دراسة طلب املوافقة املبد�ئ 1. تتول� الهي�ئ
رفيهي و)90( يوم عمل لرخصة إنشاء مرفق ترفيهي وذلك من تاريخ  عمل لرخصة ممارسة النشاط ال�ت

ب أن يكون مسببًا. ي �ال رفض الطلب ي�ج �ي تقديم الطلب واستكمال شروط الرخصة، و�ن
ي الفقرة )2(  �ي راخيص الواردة �ن ية وال�صول عل� ال�ت 2. ي�صل عل� الرخصة بعد ال�صول عل� موافقة مبد�ئ

ي �ال رفض  �ي اوز )30( يومُا من تاريخ تقديم الطلب، و�ن �ة وذلك خالل مدة ال تت�ج من املادة السابعة من الال�ئ
ب أن يكون مسببًا. الطلب ي�ج

رفيهي،  رفيهي من تاريخ صدورها وتس�تمر باس�تمرار ممارسة النشاط ال�ت 3. تبدأ مدة رخصة ممارسة النشاط ال�ت
ديد ملدة أو مدد مماثلة. وتمتد مدة رخصة إنشاء مرفق ترفيهي ملدة )عشر سنوات( وتكون قابلة للت�ج

ة لهذا الغرض واستيفاء  ه الهي�ئ عّدُ ي الذي �تُ ديد عل� ال�نموذ�� ديد الرخصة تقديم طلب الت�ج رط لت�ج 4. يش�ت
املتطلبات الواردة فيه، وذلك قبل )30( يومًا عل� األقل من تاريخ انتهاء مدة الرخصة.
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املادة التاسعة:
رفيهي و)90( يومُا  ية سارية املفعول ملدة )30( يومًا لرخصة ممارسة النشاط ال�ت 1. تكون املوافقة املبد�ئ

ي �ال انتهاء  �ي ديد، و�ن ر قابلة لل�تمديد أو الت�ج رفيهي وذلك من تاريخ ال�صول عليها، وغ�ي لرخصة إنشاء املقر ال�ت
ديد. ب عليه التقدم بطلب �ج ي استكمال الطلب، يتو�ج �ي رة صال�يتها ورغب مقدم الطلب �ن ف�ت

ي ممارسة أي نشاط ترفيهي وذلك ��ت� ال�صول عل� الرخصة. �ي ية البدء �ن ي املوافقة املبد�ئ رن �ي �ج 2. ال �تُ

املادة العاشرة: 
ميع متطلبات الرخصة وأي متطلبات أخرى  مُا ب�ج رن رط الس�تمرار سريان الرخصة أن يبقى املرخص له مل�ت يش�ت

ة. تطلبها الهي�ئ

املادة الحادية عشرة:
ة. ي بيانات الرخصة إال بعد ال�صول عل� موافقة كتابية من الهي�ئ �ي راء أي تعديل �ن ي�ظر عل� املرخص له إ�ج

املادة الثانية عشرة:
ة بطلب إصدار رخصة بدل فاقد أو تالف. ي �الة فقد أو تلف الرخصة أن يتقدم للهي�ئ �ي ب عل� املرخص له �ن ي�ج

املادة الثالثة عشرة:
ة قبل )5( أيام عمل عل� األقل من التاريخ  1. للمرخص له طلب إلغاء رخصته، عل� أن يتقدم بطلب إل� الهي�ئ

ر� إللغاء الرخصة. املق�ت
ة من أن تقرر ما  من طلب إلغاء الرخصة معلومات وافية عن أسباب اإللغاء؛ لت�تمكن الهي�ئ ب أن يت�ن 2. ي�ج

ر أخرى تراها ضرورية ل�ماية  ل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تداب�ي إذا كان مناسبًا أن توافق عل� اإللغاء، أو تؤ�ج
املستفيدين بشكل عام.

غ مقدم الطلب بأ�د القرارات التالية: بلِّ ة بعد استالم طلب إلغاء الرخصة، أن �تُ 3. للهي�ئ
 أ- قبول طلب اإللغاء.

ي ذلك  �ي  ب- رفض طلب إلغاء الرخصة إذا رأت - بناًء عل� تقديرها املطلق - ضرورة اس�تمرار الرخصة، بما �ن
ي تكون الرخصة فيها الزمًا ألىيٍ من األغراض اآلتية: ال�االت ال�ت�ي

راء أي ت�قيق يتعلق باملرخص له. 1. إل�ج
2. ل�ماية مصالح املستفيدين.

املادة الرابعة عشرة:
�ة. ي الال�ئ �ي امات أو املتطلبات الواردة �ن رن ة وفقًا لتقديرها املطلق إعفاء مقدم الطلب من بعض االل�ت للهي�ئ
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املادة الحخامسة عشرة:
: رفيهي بما يل�ي م املرخص له بممارسة النشاط ال�ت رن يل�ت

ي اململكة. �ي �تماعية �ن م واألخالق اإلسالمية والثقافة اال�ج 1. مراعاة الق�ي
ي اململكة. �ي ح النافذة �ن ام باألنظمة واللوا�ئ رن 2.  االل�ت

اصة بأي شكل من األشكال. هات ال�ن ات ال�كومية أو ال�ج 3.  عدم اإلساءة لألشخاص أو الهي�ئ
رفيهي  مل ذلك التأكد من صيانة املرفق ال�ت رفيهي، وي�ش ي املرفق ال�ت �ي ل األمن والسالمة �ن 4. اتخاذ كافة وسا�ئ
امات األمن والسالمة  رن ر ذلك من ال�ت رفيهي، وغ�ي ي النشاط ال�ت �ي ودة فيه واملستخدمة �ن ي املو�ج �ي واملعدات واملبا�ن

ة. املع�تمدة لدى الهي�ئ
رفيهي. 5. وضع رقم الرخصة عل� أي مادة إعالنية أو تسويقية للنشاط ال�ت

ة من وقت آلخر. ي تقرها الهي�ئ مات واإلرشادات ال�ت�ي ام بالتعل�ي رن 6. االل�ت

املادة السادسة عشرة:
ة  رفيهي وال تعد الهي�ئ ي املرفق ال�ت �ي ي ت�دث �ن ميع ال�وادث واألخطار ال�ت�ي يت�مل املرخص له املسؤولية عن �ج

رفيهي. ي املرفق ال�ت �ي مسؤولة عن أي �وادث أو إصابات ت�دث �ن

املادة السابعة عشرة: 
ي أو توضي�ي إال بعد موافقة  �ي ي أو دعا�ئ �ي م إعال�ن ة عل� أي مادة أو ت�م�ي ال ي�ق للمرخص له استخدام شعار الهي�ئ

ة. كتابية من الهي�ئ

املادة الثامنة عشرة:
نة  �ة، فإنه ي�ق لل�ج ي �ال مخالفة املرخص له ألي من أ�كام الال�ئ �ي هات األخرى، �ن دون االخالل باختصاصات ال�ج

زاءات اآلتية: ر من ال�ج اتخاذ وا�د أو أك�ش
 أ( وقف الدعم عن املرخص له.

�ة أو رأت – ب�سب تقديرها - عدم  ي �ال مخالفة املرخص له أل�كام الال�ئ �ي رفيهي �ن  ب( إيقاف النشاط ال�ت
رفيهي. رفيهي أو النشاط ال�ت اهزية املرفق ال�ت �ج

( تعليق أو إلغاء الرخصة. �� 
مة امل�ظورة. من القا�ئ م ووضعه �ن  د( وقف التعامل مع املخالف بشكل مؤقت أو دا�ئ

املادة التاسعة عشرة:
�ة، ومن�ه  ي املادة الثامنة عشرة من الال�ئ �ي يه إنذار للمخالف قبل اتخاذ أي من العقوبات الواردة �ن ة تو�ج للهي�ئ

مدة مناسبة إلزالة أسباب املخالفة وذلك وفقًا لتقديرها لطبيعة املخالفة. 

املادة العشرون:
ة، ويعمل بها من تاريخ صدورها. لس إدارة الهي�ئ �ة بقرار من م�ج تصدر الال�ئ
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