نظام السياحة
الفصل األول (التعريفات واألهداف)
المادة األولى:

تكون للكلمات والعبارات اآلتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها ،ما لم

يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة  :الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

الالئحة  :أي الئحة تصدر تنفيذاً ألحكام هذا النظام.
الرئيس  :رئيس الهيئة.

األنشطة والمهن السياحية  :وكاالت السفر والسياحة ،وأنشطة الترفيه السياحي ،ومقدمو الخدمات

السياحية ،ومنظمو الرحالت السياحية ،ومكاتب حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها ،والمرشدون

السياحيون ،وغير ذلك من األنشطة والمهن الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل في اختصاص جهات
أخرى.

المرخص له  :كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على ترخيص ساري المفعول من الهيئة لممارسة
تشغيل مرافق اإليواء السياحي واألنشطة والمهن السياحية وفقاً ألحكام هذا النظام.

منظم رحالت سياحية  :كل مرخص له يقوم بتنظيم رحالت وبرامج سياحية وبيعها وتسويقها داخل المملكة

أو خارجها للعموم وبشكل منتظم بمقابل مالي ،على أن يشمل ذلك اثنتين أو أكثر من الخدمات اآلتية.

أ .ترتيب خدمات النقل وتأجير السيارات لألغراض السياحية.
ب .ترتيب خدمات اإلقامة واإليواء السياحي.

ج .ترتيب خدمات اإلعاشة السياحية.
د .ترتيب خدمات الترفيه.

هـ .ترتيب خدمات اإلرشاد السياحي.

و .ترتيب خدمات التأمين للسفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

ز .أي خدمة آخري تقرها الهيئة

مكتب حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها  :كل مرخص له يقوم بتزويد أشخاص آخرين بخدمة الحجز

في وحدات إيواء سياحي مرخص لها داخل المملكة أو خارجها أو التسويق لها مقابل أجر.

وكيل سفر وسياحة  :كل مرخص له يقوم بشكل منتظم بتزويد أشخاص آخرين بواحدة أو أكثر من

الخدمات المنفصلة مقابل أجر .وتشمل هذه الخدمات – على سبيل المثال – ما يأتي :

أ .بيع وإصدار تذاكر السفر داخل المملكة أو خارجها عبر مختلف وسائط النقل نيابة عن شركات النقل
وخدماتها.

ب .بيع وتسويق برامج الرحالت السياحية التى يوفرها منظم الرحالت السياحية.

ج .تنظيم وثائق السفر أو تهيئتها أو حفظها ،وذلك وفقاّ لألنظمة واللوائح المعتمدة.

د .ترتيب خدمات اإلقامة واإليواء السياحي.
هـ .ترتيب خدمات الترفيه.

و .ترتيب خدمات النقل وتأجير السيارات لألغراض السياحية.

ز .تنسيق خدمات التأمين أثناء السفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

مرشد سياحي  :أي شخص طبيعي مرخص له بممارسة أعمال إرشاد السياح ومرافقتهم في أماكن الجذب
السياحي في المملكة وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها وذلك مقابل أجر.

مرفق اإليواء السياحي  :كل مكان يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسة للسياح مقابل أجر سواء كان هذا

المكان فندقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي األغراض نفسها وأي خدمات مساندة.

األماكن السياحية العامة  :األماكن الطبيعية العامة (غير المملوكة ملكية خاصة) كالشواطئ ونحوها،
وكذلك األماكن التى تقترحها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء.

المادة الثانية :

يهدف هذا النظام إلـى تنظـيم العالقـة فيمـا بـين المرافـق السـياحية والخـدمات المتعلقـة بالنشـا السـياحي بوجـه عـام،
وكل من يمارس أي نشا متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.

المادة الثالثة :
 .1تقترح الهيئة األماكن السياحية العامة  -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقـة  -وتحـدد الالئحـة القواعـد المنظمـة
لذلك.

 .2تعــد األمــاكن الســياحية العامــة مصــونة بحكــم النظــام ،وال يجــوز للغيــر تملكهــا .وتســتغلها الدولــة أو تســتثمرها
مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.

 .3للهيئـــة اقتــراح بعـــض األراضـــي الحكوميـــة بعـــد موافقـــة الجهـــات ذات العالقـــة ،والرفـــع بهـــا العتمادهـــا تمهيـــداً
الستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.

المادة الرابعة :
تزود الهيئة الجهات ذات العالقة بما يأتي :

أ .المعايير التي تري أهمية مراعاتها لتنظيم الفعاليات السياحية ،وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة لها.

ب .المعــايير التــى تــرى مناســبتها ألنشــطة الســياحة البحريــة ،والســياحة الزراةيــة ،وســياحة الصــحة واالستشــفاء،
وســياحة األعمــال ،والســياحة البريــة ،وغيرهــا مــن األنمــا الســياحية التــى يعتمــدها مجلــس إدارة الهيئــة ،وتســهم فــي

تطوير الخدمات والمنتجات والبرامج المرتبطة بها.

ج .المعايير التى ترى أهمية مراعاتها عند نشر أي مطبوعة أو مادة إعالمية أو كتـاب أو خريطـة أو دليـل أو صـورة
أو ملصق أو مادة إلكترونية تهدف إلي الترويج للسياحة.

الفصل الثاني (تصنيف األنشطة والخدمات والمهن السياحية)

المادة الخامسة :

 .1يتعــين علــى كــل مــن يرغــب فــي الدخـــول إلــى المملكـــة لغـــرض الســياحة أن تكــون لديــه تأشــيرة ســياحية
سارية المفعول ما لم يكن دخوله ال يتطلب الحصول على تلك التأشيرة.
 .2تصــدر الهيئــة أذونــات التأشــيرات الســياحية وفــق ض ـوابط متفــق عليهــا بــين الهيئــة ووزارتــي الداخليــة
والخارجية ،وتوضح الالئحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.

المادة السادسة :

تشجع الهيئة  -وفقاً لألنظمة السارية  -إنشاء جمعيات متخصصة في مجاالت مرافق اإليواء السياحي

واألنشطة والمهن السياحية.
المادة السابعة :

 .1ال تجوز مزاولة نشا تشغيل مرافق اإليواء السياحي  ,أو مزاولة نشا تنظيم الرحالت السياحية أو
نشا وكاالت السفر والسياحة ,أو نشا مكاتب حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها أو نشا اإلرشاد

السياحي إال بالحصول على ترخيص من الهيئة ,بعد توافر الشرو والمتطلبات وتقديم الضمانات الالزمة

المحددة في الالئحة.

 .2تقوم الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة – بتحديد األنشطة والمهن السياحية األخرى ,التي لم

ترد في الفقرة ( )1من هذه المادة ,وفقاً للسياسة العامة لتنمية السياحة وتطويرها .وتطبق على هذه

األنشطة والمهن السياحية ما ورد في الفقرة رقم ( )1من هذه المادة ما لم تدخل في اختصاص جهات

أخرى.

المادة الثامنة :

مع مراعاة اختصاصات الجهات األخرى  ,تتولى الهيئة ما يأتي:
أ .إصدار شهادات التصنيف لمرافق اإليواء السياحي  ,واألنشطة والمهن السياحية .وتحدد الالئحة معايير
التصنيف وآلية تطبيقها ,وإجراءات االعتراض والتظلم.

ب .مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية ,وعلى المشغل إعالنها بشكل بارز .وتحدد الالئحة آلية تحديد
قوائم األسعار.

ج .مراقبة قائمة أسعار خدمات اإليواء واألنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل
األنشطة والمهن السياحية ,وعال المشغل إعالنها بشكل بارز .وتحدد الالئحة هذه الخدمات وآلية تحديد

قوائم األسعار.

الفصل الثالث (الرقابة على مرافق اإليواء السياحي وأماكن األنشطة السياحية)
المادة التاسعة :

 .1لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق اإليواء السياحي واألماكن التي تمارس فيها
األنشطة والمهن السياحية ,وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية .ولهم حق االطالع على

السجالت الخاصة بخدمات السياحة ,وطلب البيانات الالزمة ,واالستماع إلى الشكاوى من المستهلكين.

وعلى المسؤول عن مرافق اإليواء السياحي واألنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيالت لتحقيق
هذه الغاية ,وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة

(الرابعة عشر) من هذا النظام.

 .2للهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة إلتمام عمليات الرقابة بما ال يتعارض مع األنظمة
واللوائح السارية.
المادة العاشرة :

 .1تراعى المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية األهلية أي برنـامج
تأهيلي أو تدريبي لم ارفق اإليواء السياحي واالنشطة والمهن السياحية.

 .2تعمــل الهيئــة علــى إعــداد المعــايير المهنيــة لجميــع مهــن القطاعــات الســياحية ,وتــزود قطاعــات التعلــيم

والتـدريب الحكوميــة واألهليـة التــي تقـدم بـرامج تعليميــة سـياحية بتلــك المعـايير لالسترشــاد بهـا ولتكــون حــداً
أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
المادة الحادية عشرة :

تعمــل الهيئــة – بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة والجهــات األخ ـرى ذات العالقــة – علــى إنشــاء مركــز معلومــات
سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات الالزمة لتلك الجهات.

المادة الثانية عشرة :

 .1يلتزم المرخص له تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة ,وتحديث هذه البيانات في حال الحـذف أو
اإلضافة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.

 .2يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات واإلحصاءات السياحية ,وفقاً لما تبينه الالئحة.

الفصل الرابع (العقوبات)

المادة الثالثة عشرة :

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر ,ودون مساس بحق المتضرر في طلب

التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام ,تطبق العقوبات اآلتية :

أ .غرامــة ال تتجــاوز مائــة ألــف ريــال ,أو إلغــاء التــرخيص ,أو بهــا معـاً ,علــى كــل مــن يخــالف أحكــام المــادة
(السابعة) من النظام.

ب .غرامة ال تتجاوز خمسين ألف ريال ,على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المـادة (الثامنـة) مـن هـذا
النظام ,وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ج .غرامــة ال تتجــاوز عشــرة آالف ريــال ,علــى كــل مــن يخــالف أحكــام الفقــرة (ب) أو الفقــرة (ج) مــن المــادة
(الثامنة) من هذا النظام.

وتجوز مضاعفة الحد األعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.

المادة الرابعة عشرة :

 .1تكـ ًـون – بقـرار مــن رئــيس مجلــس إدارة الهيئــة – لجنــة أو عــدة لجــان ال يقــل عــدد أعضــائها عــن ثالثــة
يكــون أح ـدهم مستشــا اًر نظامي ـاً وذلــك للنظــر فــي مخالفــات أحكــام هــذا النظــام ولوائحــه ,وإيقــاع العقوبــات
المنصوص عليها.

 .2يجوز التظلم من ق اررات اللجنة أمام المحاكم المختصة.
 .3تحدد الالئحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

المادة الخامسة عشرة :

تتقاضى الهيئة مقابالً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام ,على أن يصدر قرار من
بناء على اقتراح من الهيئة باالتفاق مع وزارة المالية.
مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي ً

الفصل الخامس (أحكام عامة)

المادة السادسة عشرة :

يجب على ممارسي تشغيل مرافق اإليواء السياحي واألنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما

يتفق مع أحكام هذا النظام ,وذلك خالل سنة من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة عشرة

:

يحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )27/وتاريخ 1395/4/11هـ ،ويلغى

كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة :

يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الالزمة لهذا النظام.

المادة التاسعة عشرة :

يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

