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نظام السياحة

الفصل األول

)التعريفات واألهداف(

املادة الأولى:
تك���ون للكلمات والعب���ارات الآتية – 
اأينم���ا وردت يف ه���ذا النظ���ام – املعاين 
املو�ضح���ة اأم���ام كل منها، م���ا مل يقت�ض 

ال�ضياق غري ذلك:
الهيئة: الهيئة العام���ة لل�ضياحة والآثار.

تنفي���ذاً  ت�ض���در  اأي لئح���ة  الالئح��ة: 
لأحكام هذا النظام.

الرئي�س: رئي�ض الهيئة.
الأن�س��طة واملهن ال�سياحية:وكالت 
الرتفي���ه  واأن�ضط���ة  وال�ضياح���ة،  ال�ضف���ر 
ال�ضياحي، ومقدم���و اخلدمات ال�ضياحية، 
ومنظم���و الرح���ات ال�ضياحية، ومكاتب 
ال�ضياح���ي  الإي���واء  وح���دات  حج���ز 
وت�ضويقها، واملر�ضدون ال�ضياحيون، وغري 
ذلك من الأن�ضطة وامله���ن الوثيقة ال�ضلة 
بال�ضياح���ة م���ا مل تدخ���ل يف اخت�ضا�ض 

جهات اأخرى.
املرخ���س ل��ه: كل �ضخ����ض طبيعي اأو 
معن���وي حا�ضل عل���ى ترخي����ض �ضاري 
املفعول م���ن الهيئة ملمار�ضة ت�ضغيل مرافق 
وامله���ن  والأن�ضط���ة  ال�ضياح���ي  الإي���واء 
ال�ضياحي���ة وفق���اً لأح���كام ه���ذا النظام.

منظم رحالت �سياحية: كل مرخ�ض له 
يقوم بتنظيم رحات وبرامج �ضياحية وبيعها 
وت�ضويقها داخل اململكة اأو خارجها للعموم 
وب�ض����كل منتظم مبقابل مايل، على اأن ي�ضمل 

ذلك اثنتني اأو اأكرث من اخلدمات الآتية:
وتاأج���ري  النق���ل  خدم���ات  اأ-ترتي���ب 

ال�ضيارات لاأغرا�ض ال�ضياحية.
ب-ترتيب خدم���ات الإقامة والإيواء 

ال�ضياحي.
ج-ترتيب خدمات الإعا�ضة ال�ضياحية.

د-ترتيب خدمات الرتفيه.
ه� - ترتيب خدمات الإر�ضاد ال�ضياحي.

و – ترتي���ب خدمات الأمني لل�ضفر مع 
�رشكات التاأمني املرخ�ضة بعد اخذ موافقة 
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اجلهات املخت�ضة.
ز – اأي خدمة اأخرى تقرها الهيئة.

الإي��واء  وح��دات  حج��ز  مكت��ب 
ال�س��ياحي وت�س��ويقها: كل مرخ�ض 
له يقوم بتزوي���د اأ�ضخا�ض اآخرين بخدمة 
احلجز يف وحدات اإيواء �ضياحي مرخ�ض 
لها داخ���ل اململكة اأو خارجها اأو الت�ضويق 

لها مقابل اأجر.
وكي��ل �س��فر و�س��ياحة: كل مرخ�ض 
له يقوم ب�ضكل منتظ���م بتزويد اأ�ضخا�ض 
اآخري���ن بواح���دة اأو اأكرث م���ن اخلدمات 
املنف�ضل���ة مقاب���ل اأج���ر. وت�ضم���ل ه���ذه 

اخلدمات – على �ضبيل املثال – ما ياأتي:
اأ-بي���ع واإ�ض���دار تذاك���ر ال�ضفر داخل 
اململكة اأو خارجها ع���ر خمتلف و�ضائط 

النقل نيابة عن �رشكات النقل وخدماتها.
ب – بي���ع وت�ضويق برام���ج الرحات 
ال�ضياحي���ة التي يوفره���ا منظم الرحات 

ال�ضياحية.
ج – تنظيم وثائ���ق ال�ضفر اأو تهيئتها اأو 
حفظها، وذل���ك وفقاً لاأنظم���ة واللوائح 

املعتمدة.
د – ترتيب خدم���ات الإقامة والإيواء 

ال�ضياحي.
ه� - ترتيب خدمات الرتفيه.

و – ترتي���ب خدم���ات النق���ل وتاأجري 
ال�ضيارات لاأغرا�ض ال�ضياحية.

ز – تن�ضيق خدمات التاأمني اأثناء ال�ضفر 
مع ����رشكات التاأمني املرخ�ض���ة بعد اأخذ 

موافقة اجلهات املخت�ضة.
مر�س��د �س��ياحي: اأي �ضخ�ض طبيعي 
مرخ�ض له مبمار�ضة اأعمال اإر�ضاد ال�ضياح 
ومرافقته���م يف اأماكن اجل���ذب ال�ضياحي 
باملعلوم���ات  وتزويده���م  اململك���ة،  يف 

وال�رشح عنها، وذلك مقابل اأجر.
مرف��ق الإي��واء ال�س��ياحي: كل مكان 
يوفر خدمة املبيت ب�ضورة رئي�ضة لل�ضياح 
مقاب���ل اأجر �ضواء كان هذا املكان فندقاً اأو 
اأي وحدة �ضكني���ة اأخرى توؤدي الأغرا�ض 

نف�ضها واأي خدمات م�ضاندة.
الأماكن ال�س��ياحية العامة: الأماكن 
الطبيعي���ة العام���ة )غ���ري اململوك���ة ملكية 
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خا�ض���ة( كال�ضواطئ ونحوه���ا، وكذلك 
الأماك���ن التي تقرتحها الهيئ���ة ويعتمدها 

جمل�ض الوزراء.
املادة الثانية:

يهدف هذا النظ���ام اإلى تنظيم العاقة 
ب���ني املراف���ق ال�ضياحي���ة واخلدمات  فيما 
املتعلق���ة بالن�ساط ال�سياح���ي بوجه عام، 
وكل م���ن ميار����س اأي ن�س���اط متعلق بهذا 

النظام اأو من ي�ضتفيد منه.
املادة الثالثة:

1-تق���رتح الهيئ���ة الأماك���ن ال�ضياحية 
العامة بالتن�ضيق مع اجلهات ذات العاقة، 

وحتدد الائحة القواعد املنظمة لذلك.
2-تع���د الأماك���ن ال�ضياحي���ة العام���ة 
م�ضون���ة بحكم النظ���ام، ول يجوز للغري 
ت�ضتثمرها  اأو  الدول���ة  متلكها. وت�ضتغله���ا 
مبا����رشة اأو توؤجرها للقط���اع اخلا�ض عن 

طريق املناف�ضة العامة.
3-للهيئ���ة اق���رتاح بع����ض الأرا�ض���ي 
احلكومي���ة بع���د موافق���ة اجله���ات ذات 
بها لعتماده���ا؛ متهيداً  العاقة، والرف���ع 

ل�ضتثماره���ا �ضياحياً م���ن القطاع اخلا�ض 
عن طريق اجلهة التابعة لها.

املادة الرابعة:
تزود الهيئ���ة اجله���ات ذات العاقة مبا 

ياأتي:
اأ-املعاي���ري الت���ي ترى اأهمي���ة مراعاتها 
لتنظي���م الفعاليات ال�ضياحي���ة، وتطويرها 

وتقدمي الدعم وامل�ضاندة لها.
ب-املعاي���ري الت���ي ت���رى منا�ضبته���ا 
وال�ضياحة  البحري���ة،  ال�ضياحة  لأن�ضطة 
ال�ضح���ة  و�ضياح���ة  الزراعي���ة، 
الأعم���ال،  و�ضياح���ة  وال�ضت�ضف���اء، 
وال�سياح���ة الربية، وغريه���ا من الأمناط 
ال�ضياحية التي يعتمده���ا جمل�ض اإدارة 
الهيئ���ة، وت�ضه���م يف تطوي���ر اخلدمات 

واملنتجات والرامج املرتبطة بها.
ج� - املعاي���ري التي ترى اأهمية مراعاتها 
عند ن����رش اأّي مطبوع���ة اأو م���ادة اإعامية 
اأو كت���اب اأو خريط���ة اأو دلي���ل اأو �ضورة 
اأو مل�ض���ق اأو مادة اإلكرتوني���ة تهدف اإلى 

الرتويج لل�ضياحة.
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الفصل الثاني

)تصنيف األنشطة والخدمات واملهن 

السياحية(

املادة اخلام�سة:
1-يتع���ني عل���ى كل م���ن يرغ���ب يف 
الدخول اإل���ى اململكة لغر�ض ال�ضياحة اأن 
تكون لديه تاأ�ضرية �ضياحية �ضارية املفعول، 
ما مل يكن دخوله ل يتطلب احل�ضول على 

تلك التاأ�ضرية.
2-ت�ض���در الهيئة اأذون���ات التاأ�ضريات 
ال�ضياحية وفق �ضبواب���ط متفق عليها بني 
الهيئ���ة ووزارت���ي الداخلي���ة واخلارجية. 
وتو�ضح الائحة اإجراءات واآليات اإ�ضدار 

اأذونات التاأ�ضريات ال�ضياحية.
املادة ال�ساد�سة:

ت�ضج���ع الهيئة – وفقاً لاأنظمة ال�ضارية 
– اإن�ضاء جمعيات متخ�ض�ضة يف جمالت 
مرافق الإيواء ال�ضياحي والأن�ضطة واملهن 

ال�ضياحية.
املادة ال�سابعة:

1-ل جتوز مزاولة ن�ساط ت�سغيل مرافق 

الإيواء ال�سياحي، اأو مزاولة ن�ساط تنظيم 
ن�س���اط وكالت  اأو  ال�سياحية  الرح���ات 
ال�سفر وال�سياحة، اأو ن�ساط مكاتب حجز 
وحدات الإيواء ال�ضياح���ي وت�ضويقها اأو 
ن�ساط الإر�س���اد ال�سياح���ي اإل باحل�سول 
عل���ى ترخي����ض م���ن الهيئة، بع���د توافر 
ال����روط واملتطلبات وتق���دمي ال�سمانات 

الازمة املحددة يف الائحة.
2-تقوم الهيئة – بالتن�ضيق مع اجلهات 
ذات العاقة – بتحدي���د الأن�ضطة واملهن 
ال�ضياحية الأخرى، التي مل ترد يف الفقرة 
)1( من ه���ذه املادة، وفقاً لل�ضيا�ضة العامة 
لتنمي���ة ال�ضياحة وتطويره���ا. وتطبق على 
هذه الأن�ضطة واملهن ال�ضياحية ما ورد يف 
الفقرة رقم )1( من هذه املادة ما مل تدخل 

يف اخت�ضا�ض جهات اأخرى.
املادة الثامنة:

م���ع مراع���اة اخت�ضا�ض���ات اجله���ات 
الأخرى، تتولى الهيئة ما ياأتي:

اأ-اإ�ض���دار �ضه���ادات الت�ضنيف ملرافق 
الإي���واء ال�ضياح���ي، والأن�ضط���ة وامله���ن 
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معاي���ري  الائح���ة  وحت���دد  ال�ضياحي���ة. 
واإجراءات  تطبيقه���ا،  واآلي���ة  الت�ضني���ف 

العرتا�ض والتظلم.
الوحدات  اأ�ضع���ار  قائم���ة  ب-مراقب���ة 
ال�ضكنية، وعلى امل�ضغل اإعانها ب�ضكل بارز 

وحتدد الائحة اآلية حتديد قوائم الأ�ضعار.
ج-مراقبة قائمة اأ�ضعار خدمات الإيواء 
والأن�ضطة واملهن ال�ضياحي���ة التي يقدمها 
املرخ����ض ل���ه بت�ضغي���ل الأن�ضط���ة واملهن 
ال�ضياحية، وعلى امل�ضغ���ل اإعانها ب�ضكل 
بارز. وحتدد الائحة هذه اخلدمات واآلية 

حتديد قوائم الأ�ضعار.

الفصل الثالث

)الرقابة على مرافق اإليواء السياحي وأماكن 

األنشطة السياحية(

املادة التا�سعة:
1-ملوظفي الهيئ���ة املخت�ضني حق الرقابة 
ودخول مرافق الإي���واء ال�ضياحي والأماكن 
التي متار�ض فيه���ا الأن�ضطة واملهن ال�ضياحية، 

واأن يج���روا  التفتي����ض بعد اإثب���ات هويتهم 
الر�ضمية. ولهم حق الطاع على ال�ضجات 
اخلا�ضة بخدمات ال�ضياحة، وطلب البيانات 
الازم���ة، وال�ضتم���اع اإل���ى ال�ض���كاوى من 
امل�ضتهلك���ني. وعل���ى امل�ضوؤول ع���ن مرافق 
الإيواء ال�ضياحي والأن�ضطة واملهن ال�ضياحية 
اأن يقدم جمي���ع الت�ضهي���ات لتحقيق هذه 
الغاي���ة، ويف حال���ة وجود خمالف���ات فيتم 
�ضبطها واإحالتها اإلى اللجنة املن�ضو�ض عليها 

يف املادة )الرابعة ع�رشة( من هذا النظام.
2-للهيئ���ة اأن ت�ضتعني باأّي جهة فنية اأو 
متخ�ض�ض���ة لإمتام عملي���ات الرقابة مبا ل 

يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�ضارية.
املادة العا�سرة:

التي ت�ضعها  املهني���ة  1-تراعى املعايري 
التدريبية  القطاع���ات  اإقام���ة  الهيئة عن���د 
والتعليمية الأهلي���ة اأي برنامج تاأهيلي اأو 
تدريبي ملرافق الإيواء ال�ضياحي والأن�ضطة 

واملهن ال�ضياحية.
2-تعم���ل الهيئ���ة على اإع���داد املعايري 
املهنية جلميع مه���ن القطاعات ال�ضياحية، 
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والتدري���ب  التعلي���م  قطاع���ات  وت���زود 
احلكومي���ة والأهلي���ة الت���ي تق���دم برامج 
تعليمية �ضياحي���ة بتلك املعايري لا�ضرت�ضاد 
به���ا ولتكون حداً اأدن���ى ملتطلبات املناهج 

املقدمة لتلبية احتياجات �ضوق العمل.
املادة احلادية ع�سرة:

تعم���ل الهيئ���ة – بالتع���اون م���ع وزارة 
الداخلية واجله���ات الأخرى ذات العاقة 
– عل���ى اإن�ضاء مرك���ز معلومات �ضياحي 
ي�ضه���ل تعامل اجلهات املعني���ة مع ال�ضائح 
ويوف���ر كل املعلوم���ات الازم���ة لتل���ك 

اجلهات.
املادة الثانية ع�سرة:

1-يلتزم املرخ����ض له بت�ضجيل بيانات 
جمي���ع من�ضوبي���ه لدى الهيئ���ة، وحتديث 
هذه البيانات يف حال احلذف اأو الإ�ضافة 

خال مدة ل تتجاوز ثاثة اأ�ضهر.
2-يلت���زم املرخ����ض ل���ه ب���اأن يق���دم 
والإح�ضاءات  املعلوم���ات  الهيئ���ة  اإل���ى 

ال�ضياحية، وفقاً ملا تبينه الائحة.

الفصل الرابع

)العقوبات(

املادة الثالثة ع�سرة:
مع عدم الإخال باأي عقوبة من�ضو�ض 
عليها يف نظام اآخ���ر، ودون م�ضا�ض بحق 
املت����رشر يف طلب التعوي����ض عما اأ�ضابه 
م���ن ����رشر نتيجة خمالف���ة اأح���كام هذا 

النظام، تطبق العقوبات الآتية:
اأ-غرام���ة ل تتجاوز مائة األف ريال، اأو 
اإلغ���اء الرتخي�ض، اأو بهم���ا معاً، على كل 
م���ن يخالف اأحكام امل���ادة )ال�ضابعة( من 

هذا النظام.
األف  ب-غرام���ة ل تتج���اوز خم�ضني 
ريال، على كل من يخالف اأحكام الفقرة 
)اأ( م���ن املادة )الثامن���ة( من هذا النظام، 
وعل���ى كل م���ن يخال���ف اأح���كام امل���ادة 

)التا�ضعة( من هذا النظام.
اآلف  ع����رشة  تتج���اوز  ل  ج-غرام���ة 
ريال، على كل من يخالف اأحكام الفقرة 
)ب( اأو الفقرة )ج( م���ن املادة )الثامنة( 

من هذا النظام.
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وجتوز م�ساعفة احل���د الأعلى للعقوبة 
املن�ضو�ض عليها يف هذه املادة عند تكرار 

املخالفة.
املادة الرابعة ع�سرة

1-تكّون – بقرار م���ن رئي�ض جمل�ض 
اإدارة الهيئ���ة – جلنة اأو ع���دة جلان ل يقل 
ع���دد اأع�ضائه���ا عن ثاثة يك���ون اأحدهم 
يف  للنظ���ر  وذل���ك  نظامي���اً؛  م�ضت�ض���اراً 
خمالفات اأحكام ه���ذا النظام ولوائحه، 

واإيقاع العقوبات املن�ضو�ض عليها.
ق���رارات اللجنة  2-يجوز التظلم من 

اأمام املحاكم املخت�ضة.
3-حتدد الائحة اإجراءات عمل اللجنة 

ومكافاآت اأع�ضائها.
املادة اخلام�سة ع�سرة:

تتقا�ضى الهيئة مقابًا مالياً عن اخلدمات 
التي تقدمها مبوجب اأحكام هذا النظام، 
عل���ى اأن ي�ضدر قرار من جمل�ض الوزراء 
بتحديد هذه اخلدمات واملقابل املايل بناًء 
على اقرتاح من الهيئة بالتفاق مع وزارة 

املالية.

الفصل الخامس

)أحكام عامة(

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:
يجب عل���ى ممار�ض���ي ت�ضغي���ل مرافق 
وامله���ن  والأن�ضط���ة  ال�ضياح���ي  الإي���واء 
ال�ضياحية اإعادة تكييف اأو�ضاعهم مبا يتفق 
مع اأحكام هذا النظام، وذلك خال �ضنة 

من تاريخ نفاذه.
املادة ال�سابعة ع�سرة

يحل هذا النظام حم���ل نظام الفنادق 
ال�ض���ادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/27( 
وتاري���خ 1395/4/11ه�، ويلغى كل ما 

يتعار�ض معه من اأحكام.
املادة الثامنة ع�سرة

ي�ض���در جمل����ض اإدارة الهيئ���ة اللوائح 
الازمة لهذا النظام.

املادة التا�سعة ع�سرة
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانني يوماً 

من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�ضمية.


