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الف�سل الأول

التعريفات

املادة )الأوىل(:

الالئحة  هذه  يف  وردت  اأينما  االآتية  والعبارات  للكلمات  يكون 

املعاين املو�سحة اأمامها، ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:

النظام: نظام ال�سياحة.

تنفيذًا  ال�سادرة  العامة  ال�سياحية  االأماكن  الئحة  الالئحة: 

للنظام، وما ي�سدر ب�ساأنها.

الهيئة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

جمل�س الإدارة: جمل�ض اإدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س: رئي�ض جمل�ض االإدارة

  الرئي�س: رئي�ض الهيئة. 

الأماكن ال�سياحية العامة: االأماكن الطبيعية العامة )غري 

االأماكن  وكذلك  ونحوها،  كال�سواطئ  خا�سة(  ملكية  مملوكة 

التي تقرتحها الهيئة وفق الالئحة، ويعتمدها جمل�ض الوزراء.

املواقع القابلة للتطوير ال�سياحي: مواقع تقرتحها الهيئة 

وفق معايري و�سوابط ت�سعها، وتكون مهياأة العتمادها كاأماكن 

�سياحية عامة.

املخ�س�سة  غري  الدولة  اأرا�سي  احلكومية:  الأرا�سي 

لال�ستغالل ال�سياحي، وال تعترب من االأماكن ال�سياحية العامة، 

وتقرتح الهيئة ا�ستثمارها �سياحيًا.

مواقع  اقرتاح  اإمكانية  درا�سة  بها  يناط  الفنية:  اللجنة 

لتعتمد كاأماكن �سياحية عامة.

الإدارة املخت�سة: االإدارة العامة لتطوير املواقع ال�سياحية.

اجلهات ذات العالقة: اجلهات احلكومية التي لها �سلطات، اأو 

�سالحيات نظامية على االأماكن ال�سياحية العامة، اأو االأرا�سي 

احلكومية.

اال�ستثمار  اإمكانية  درا�سة  لها  املناط  هي  جلنة ال�ستثمار: 

�ساأن  يف  الراأي  واإبداء  احلكومية،  االأرا�سي  لبع�ض  ال�سياحي 

ا�ستثمار اجلهات ذات العالقة لالأماكن ال�سياحية العامة.

الن�ساط ال�سياحي: اأي عمل، خدمي، اأو جتاري، اأو ترفيهي، 

تتم ممار�سته يف  �سياحية  �سبغة  ذو  ثقايف  تراث  اأو  اأو حريف، 

املواقع  اأو  احلكومية،  االأرا�سي  اأو  العامة،  ال�سياحية  االأماكن 

اململوكة ملكية خا�سة.

النموذج ال�ستثماري: االأ�سلوب اال�ستثماري الذي يتم االتفاق 

عليه بني اجلهة التابع لها االأرا�سي احلكومية والهيئة، ال�ستثمار 

تلك االأرا�سي �سياحيًا بوا�سطة القطاع اخلا�ض.

الف�سل الثاين

الأماكن ال�سياحية العامة

املادة )الثانية(:

ذات  والقرارات  واالأوامر  االأنظمة  به  تق�سي  ما  مراعاة  مع 

ال�سلة، يعترب من �سمن االأماكن ال�سياحية العامة ما يلي: 

االأماكن الطبيعية العامة، كال�سواطئ واجلزر والغابات 	. 

تقع  التي  واالأودية،  وال�سحاري  واملتنزهات  واجلبال 

خارج النطاق احل�سري للمدن، وتكون قابلة للتطوير 

ال�سياحي ملا متتلكه من عنا�سر طبيعية فريدة يجعلها 

مق�سدًا لل�سائح.

االأماكن التي تقرتحها الهيئة بعد التن�سيق مع اجلهات 	. 

ذات العالقة واعتمادها من جمل�ض الوزراء، وهي على 

النحو التايل:

احل�سرية 	.  واملناطق  املدن  داخل  ال�سياحية  االأماكن 

العامة  االأهداف  وحتقق  املعامل  وا�سحة  تكون  التي 

باعتبارها  لزائريها  وتوفر اخلدمات  ال�سياحة  لتنمية 

ومقار  الرتفيهية  كاملدن  للمنطقة،  اقت�ساديًا  رافدًا 

الفعاليات ال�سياحية، والواجهات البحرية.

املواقع القابلة للتطوير ال�سياحي، التي حتددها الهيئة 	. 

وفق معايري و�سوابط ي�سدر ب�ساأنها قرار من الرئي�ض.

الف�سل الثالث

قواعد اقرتاح الأماكن ال�سياحية العامة

املادة )الثالثة(: 

تراعي الهيئة عند حتديد اجلهات ذات العالقة املقرر التن�سيق 

معها يف حال اقرتاح مواقع كاأماكن �سياحية عامة مايلي:

االأنظمة . 1 وفق  جهة  لكل  املخولة  وال�سالحيات  ال�سلطات 

واالأوامر والقرارات املعمول بها.

موافقة اجلهات املعنية بالنواحي االأمنية اأو الطبيعية على . 2

ا�ستخدام وا�ستغالل هذه املواقع.

تبعية املواقع املجاورة اأو القريبة من هذه املواقع.  . 3
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لئ املادة )الرابعة(:

ي�سكل بقرار من الرئي�ض، جلنة اأو عدة جلان فنية، بع�سوية . 1

النحو  على  وذلك  العالقة،  ذات  واجلهات  الهيئة  ممثلي 

االآتي:

االخت�سا�ض 	.  ذوي  من  الهيئة  من  اأع�ساء  اأربعة   )4(

واخلربة.

)3( ثالثة اأع�ساء من اجلهات ذات العالقة.	. 

يحدد القرار رئي�ض اللجنة ونائبه ومدة عملها.. 2

املادة )اخلام�سة(:

تخت�ض اللجنة الفنية بدرا�سة املواقع املقرتحة كاأماكن �سياحية 

عامة، وفق معايري و�سوابط الهيئة، وي�سمل اخت�سا�سها ما يلي:

حتديد منا�سبة املواقع املقرتحة لتكون اأماكن �سياحية عامة . 1

وفق ال�سوابط التي ت�سعها الهيئة.

معايري . 2 واأي  اإقامتها،  املقرتح  ال�سياحية  االأن�سطة  درا�سة 

اأو �سوابط للتطوير ال�سياحي توؤثر على ا�ستدامة االأماكن 

ال�سياحية العامة واملحافظة عليها.

عامة . 3 �سياحية  كاأماكن  املقرتحة  املواقع  اأو�ساع  معاجلة 

اأحكام النظام  يف حال ا�ستثمارها بطريقة ال تتما�سى مع 

والالئحة.

املادة )ال�ساد�سة(:

االأع�ساء، . 1 اأغلبية  بح�سور  اجتماعاتها  الفنية  اللجنة  تعقد 

على اأن يكون من بينهم رئي�ض اللجنة، وت�سدر تو�سياتها 

باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين، ويف حال الت�ساوي، 

يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�ض اللجنة.

اأداء . 2 يف  مل�ساعدتها  تراه  مبن  اال�ستعانة  الفنية  للجنة 

مهامها، ودعوته حل�سور اجتماعاتها دون اأن يكون له حق 

الت�سويت.

اعتمادها . 3 يف  للنظر  الرئي�ض  اإىل  تو�سياتها  اللجنة  ترفع 

التخاذ ما يلزم من اإجراءات.

املادة )ال�سابعة(:

تعر�ض تو�سيات اللجنة الفنية، عن طريق الرئي�ض، على جمل�ض االإدارة، 

ويف حالة املوافقة عليها ترفع الهيئة بقائمة اإىل جمل�ض الوزراء، عن 

املوقع اأو املواقع املقرتحة كاأماكن �سياحية عامة العتمادها.

الف�سل الرابع

حماية وا�ستثمار الأماكن ال�سياحية العامة

املادة )الثامنة(:

وال . 1 النظام،  بحكم  م�سونة  العامة  ال�سياحية  االأماكن  تعد 

يجوز للغري متلكها.

ت�سرتك الهيئة مع اجلهات ذات العالقة يف املحافظة على . 2

اأو  التعديات  من  وحمايتها  العامة،  ال�سياحية  االأماكن 

وذلك  لها،  املخ�س�ض  ال�سياحي  الغر�ض  لغري  ا�ستغاللها 

على  تتم  تعديات  باأي  املخت�سة  اجلهة  اإبالغ  طريق  عن 

االأنظمة  وفق  يلزم  ما  التخاذ  العامة  ال�سياحية  االأماكن 

واللوائح ال�سارية. 

املادة )التا�سعة(:

والتاأجري  لال�ستثمار  املنظمة  االآلية  احلكومية  اجلهات  تطبق 

طويل االأجل لالأماكن ال�سياحية العامة املتفق عليه بني كل من 

وزارة املالية، ووزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة 

لل�سياحة والرتاث الوطني، ووزارة الزراعة.

املادة )العا�سرة(:

خالل . 1 الهيئة  مع  التن�سيق  العالقة  ذات  اجلهات  تراعي 

العامة،  ال�سياحية  االأماكن  ا�ستثمار  اأو  ا�ستغالل  متطلبات 

وفق االأنظمة واللوائح ال�سارية وما تقرره اللجنة الفنية يف 

هذا ال�ساأن.

املجاالت . 2 على  العامة  ال�سياحية  االأماكن  ا�ستثمار  يقت�سر 

التي تخدم الن�ساط ال�سياحي اأو تنميه.

ا�ستثمارها . 3 اأو  العامة،  ال�سياحية  االأماكن  ا�ستغالل  يتم 

به  تق�سي  ملا  وفقًا  اخلا�ض  للقطاع  تاأجريها  اأو  مبا�سرة، 

االأنظمة واللوائح. 

املادة )احلادية ع�سرة(:

اإذا كان املوقع املقرتح اعتماده كاأماكن �سياحية عامة مملوكًا 

للهيئة، فيتم عر�ض نتائج درا�سة الهيئة لهذا املقرتح على جمل�ض 

االإدارة التخاذ ما يلزم وفق املتطلبات املحددة بالالئحة.



الف�سل اخلام�س

ا�ستثمار الأرا�سي احلكومية يف الأن�سطة 

ال�سياحية

املادة )الثانية ع�سرة(:

يجوز  التي  احلكومية  االأرا�سي  اقرتاح  عند  الهيئة  على  يتعني 

ا�ستثمارها �سياحيًا مراعاة ما يلي:

توافر اأحد عنا�سر اأو مقومات اجلذب ال�سياحي.. 1

موافقة اجلهة التابعة لها االأرا�سي احلكومية على طرحها . 2

لال�ستثمار ال�سياحي.

املادة )الثالثة ع�سرة(:

مع مراعاة ما ورد يف املادة )الثانية ع�سرة( من الالئحة، . 1

اجلهة  مع  الهيئة  تن�سيق  بعد  الرئي�ض  من  بقرار  ت�سكل 

التابعة لها االأرا�سي احلكومية املقرتح طرحها لال�ستثمار 

وهذه  الهيئة  ممثلي  بع�سوية  اال�ستثمار  جلنة  ال�سياحي، 

اجلهة، وتخت�ض مبا يلي:

درا�سة امل�ساحة املنا�سبة والنموذج اال�ستثماري الإقامة 	. 

امل�سروع ال�سياحي.

خالل 	.  مراعاتها  الواجب  واملعايري  االأ�س�ض  حتديد 

مراحل تنمية وتطوير هذه االرا�سي �سياحيًا.

تناق�ض الهيئة، بناًء على تو�سيات جلنة اال�ستثمار، ما يتم . 2

اإليه وفق الفقرة )1( من هذه املادة مع اجلهات  التو�سل 

ذات العالقة.

الرئي�ض . 3 على  وتو�سياتها  اأعمالها  نتائج  اللجنة  تعر�ض 

املتطلبات  الوزراء - وفق  للرفع ملجل�ض  لالعتماد، متهيدًا 

الالئحة -العتماد مقرتح  )ال�سابعة( من  باملادة  املحددة 

الهيئة.

املادة )الرابعة ع�سرة(:

اعتماد  حال  يف  احلكومية،  االأر�ض  لها  التابعة  اجلهة  تتوىل 

جمل�ض الوزراء ملقرتح الهيئة، البدء يف متطلبات طرح ا�ستثمار 

ما  ومبراعاة  اخلا�ض  القطاع  على  �سياحيًا  احلكومية  االأر�ض 

يلي:

ا�ستكمال االإجراءات املطلوبة نظامًا.. 1

تو�سيات جلنة اال�ستثمار ب�ساأن خطط و�سوابط التطوير.. 2

تطبيق النموذج اال�ستثماري املعتمد من جلنة اال�ستثمار.. 3

الف�سل ال�ساد�س

الأحكام العامة

املادة )اخلام�سة ع�سرة(:

وتن�سر يف اجلريدة  املجل�ض،  رئي�ض  بقرار من  الالئحة  ت�سدر 

الر�سمية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ ن�سرها.

املادة )ال�ساد�سة ع�سرة(:

كل مامل يرد به ن�ض يف هذه الالئحة ي�سدر ب�ساأنه قرار من . 1

الرئي�ض بناًء على تو�سية االإدارة املخت�سة.

ملجل�ض االإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.. 2



لئحة املر�سدين ال�سياحيني
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الف�سل الأول

التعريفات

املادة )الأوىل(:

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�سحة اأمام كل منها، 

ما مل يقت�ِض ال�سياق خالف ذلك:

النظام: نظام ال�سياحة. 

الالئحة: الئحة املر�سدين ال�سياحيني تنفيذًا الأحكام النظام، 

وما ي�سدر ب�ساأنها.

الهيئة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

جمل�س الإدارة: جمل�ض اإدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س: رئي�ض جمل�ض االإدارة

الرئي�س: رئي�ض الهيئة.

من  اأيا  اأو  للرتاخي�ض  العامة  االإدارة  املخت�سة:  الإدارة 

االإدارات ذات العالقة بالهيئة، اأو فروع الهيئة مبناطق اململكة، 

العامة  الهيئة  اأو  البلدية  اأو  االأمانة  مكتب  يف  الهيئة  اأو ممثل 

لال�ستثمار )حال تفوي�سهم( وفق ما حتدده ادلة االجراءات.

اال�سرتاطات  ا�ستيفاء  مراحل  تت�سمن  عملية  الرتخي�س: 

�سهادة  على  للح�سول  الالئحة  يف  املو�سحة  واملتطلبات 

الرتخي�ض.

الهيئة،  من  معتمدة  ت�سدر  املدة،  وثيقة حمددة  الرخ�سة: 

با�سم املر�سد ال�سياحي ملمار�سة اأعمال االإر�ساد ال�سياحي وفق 

اأحكام النظام والالئحة. 

املرخ�س له: كل �سخ�ض طبيعي، حا�سل على رخ�سة و�سهادة 

االإر�ساد  ن�ساط  ملمار�سة  الهيئة  من  املفعول  �سارية  الت�سنيف 

ال�سياحي وفق الالئحة.

الت�سنيف: عملية تت�سمن تعريفًا وو�سفًا وتقييمًا للعمل املقدم 

من املرخ�ض له، مع تق�سيمها لفئات حمددة وفق الالئحة.

من  معتمدة  ت�سدر  املدة،  وثيقة حمددة  �سهادة الت�سنيف: 

الهيئة، با�سم املر�سد ال�سياحي، حمددًا فيها الت�سنيف.

معايري الت�سنيف: ال�سروط واملتطلبات الواجب توافرها يف 

وفق  الت�سنيف  على  للح�سول    ال�سياحي،  املر�سد  عمل  نطاق 

الالئحة.

اأي �سخ�ض طبيعي مرخ�ض له مبمار�سة  املر�سد ال�سياحي: 

ال�سياحي  اأماكن اجلذب  ومرافقتهم يف  ال�سياح  اإر�ساد  اأعمال 

مقابل  وذلك  عنها،  الالزمة  باملعلومات  وتزويدهم  اململكة  يف 

اأجر.

منظم الرحالت ال�سياحية: املرخ�ض له الذي يقوم بتنظيم 

اأو  اململكة،  داخل  وت�سويقها  وبيعها،  �سياحية،  وبرامج  رحالت 

مالية حمددة،  مبالغ  مقابل  منتظم،  وب�سكل  للعموم،  خارجها 

اخلدمات  من  اأكرث  اأو  خدمتني،  تقدمي  ذلك  ي�سمل  بحيث 

املحددة يف النظام والئحة منظمي الرحالت ال�سياحية. 

ممار�سو اأعمال مهنة الر�ساد ال�سياحي: املرخ�ض له وغري 

املرخ�ض له.

قائمة الأ�سعار: بيان يحتوي على املبالغ املالية التي يح�سل 

من  لهم  يقدم  ما  مقابل  عمالئه  من  ال�سياحي  املر�سد  عليها 

خدمات. 

عليها  حت�سل  التي  املعتمدة،  املالية  املبالغ  املايل:  املقابل 

الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها، وفق النظام والالئحة.

اخلا�سة  واملعايري  واالإر�سادات  الوثائق  الإجراءات:  اأدلة 

مبتطلبات ممار�سة اأعمال مهنة االر�ساد ال�سياحي وفق اأحكام 

النظام والالئحة والتعليمات والتعميمات ال�سادرة من الهيئة.

اجلمعية: اجلمعية ال�سعودية للمر�سدين ال�سياحيني.

الالئحة،  اأو  النظام  اأحكام  مع  يتعار�ض  عمل  اأي  املخالفة: 

ويتم �سبطها عن طريق املوظف املخت�ض.

االأفعال  �سبيل احل�سر  على  يحدد،  بيان  قائمة املخالفات: 

التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة.

اأدلة  حتددها  التي  االإلكرتونية  االأجهزة  التقنية:  الو�سائل 

االإجراءات، ومتثل اأحد اأ�سكال حم�سر ال�سبط.

اللجنة املخت�سة: جلنة النظر يف خمالفات اأحكام النظام 

والالئحة، واإيقاع العقوبات املن�سو�ض عليها يف النظام.

العنوان  فيها  مبا  التوا�سل-  و�سائل  الر�سمية:  العناوين 

اأو  والت�سنيف  الرتخي�ض  طالب  يحددها  التي  الوطني- 

املرخ�ض له وفق اأدلة االإجراءات، والالزمة الإبالغه مبكاتبات، 

وقرارات الهيئة، واللجنة املخت�سة.

املعايري املهنية: وثيقة تعدها الهيئة، تو�سح املهارات والعلوم 

لتاأدية  ال�سياحي؛  املر�سد  يف  املطلوبة  وال�سلوكيات  واملعارف 

املهام  وامل�سوؤوليات مب�ستوى احرتايف، وتكون قابلة للقيا�ض.

واأدلة  الالئحة  يف  املحددة  واالإجراءات،  االأعمال  الرقابة: 
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لئ االإجراءات، وتطبقها الهيئة، للتاأكد من التزام املر�سد ال�سياحي 

باأحكام النظام والالئحة. 

املفت�س: كل �سخ�ض خمول بقرار من الرئي�ض اأو من يفو�سه 

بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ض على ممار�سي ن�ساط 

االإر�ساد ال�سياحي.

التفتي�س: املعاينات والزيارات التي يقوم بها املفت�ض، الأماكن 

النظام  اأحكام  تطبيق  من  للتاأكد  ال�سياحي،  املر�سد  عمل 

والالئحة. 

حم�سر ال�سبط: االأداة التي ت�ستخدمها الهيئة، اأثناء عملية 

الرقابة والتفتي�ض ل�سبط املخالفات، ح�سب االآلية التي تقرها 

االإدارة املخت�سة.

خطاب ال�سمان: تعهد نهائي، غري م�سروط، ي�سدر من اأحد 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  املرخ�سة  امل�سارف  اأو  البنوك، 

الرخ�سة  طالب  اأو  له،  املرخ�ض  طلب  على  بناًء  ال�سعودي 

و�سهادة الت�سنيف، بدفع قيمتها ل�سالح الهيئة حال طلبها.

اأو اعتبارية يح�سل  امل�ستهلك: كل �سخ�ض ذي �سفة طبيعية 

حلاجاته  اإ�سباعًا  مقابل  اأو دون  مبقابل  خدمة  اأو  �سلعة  على 

ال�سخ�سية اأو حاجات االخرين. 

املادة )الثانية(: 

اإر�ساد . 1 خدمة  ُيقدم  الذي  املمار�ض  على  الالئحة  تطبق 

ال�سياح ومرافقتهم يف اأماكن اجلذب ال�سياحي يف اململكة 

وتزويدهم باملعلومات وال�سرح عنها.

قرار . 2 املخت�سة،  االإدارة  عر�ض  على  بناًء  الرئي�ض،  ي�سدر 

النظام  وفق  تعترب  اأخرى  خدمات  اأو  اأعمال،  اأي  بتحديد 

والالئحة �سمن ممار�سة ن�ساط االإر�ساد ال�سياحي.

الف�سل الثاين

الرتخي�ص

املادة )الثالثة(:

ال يجوز ممار�سة اأعمال مهنة االر�ساد ال�سياحي وتقدمي اأي من 

اخلدمات املن�سو�ض عليها يف املادة )الثانية( من الالئحة، اإال 

بعد احل�سول على �سهادتي الرتخي�ض والت�سنيف، جمتمعتني، 

وفق اأحكام النظام والالئحة، وي�سمل ذلك املمار�سة عن طريق 

االإنرتنت اأو التعامالت االإلكرتونية.

املادة )الرابعة(:  

يقدم طلب احل�سول على الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف ملمار�سة 

وفق  املخت�سة،  االإدارة  اإىل  ال�سياحي  االإر�ساد  مهنة  اأعمال 

اال�سرتاطات وال�سوابط التالية:  

اأوًل: متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�س:

تعبئة طالب الرتخي�ض النموذج اخلا�ض بطلب الرتخي�ض . 1

على  ال�سياحي  االإر�ساد  مهنة  اأعمال  ملمار�سة  والت�سنيف 

املحددة يف  واالآلية  النموذج  وفق  للهيئة  االإلكرتوين  املوقع 

اأدلة االإجراءات.

ما . 2 وتقدمي  الرتخي�ض،  طالب  يف  التالية  ال�سروط  توافر 

يثبت ذلك، ووفق ما حتدده اأدلة االإجراءات:

تقدمي  ● وقت  عمره  يقل  وال  اجلن�سية،  �سعودي  يكون  اأن 

الطلب عن )21( واحد وع�سرين عامًا هجريًا.

اأن يكون الئقًا طبيًا و�سليمًا من االأمرا�ض والعاهات التي  ●

متنعه من اأداء عمله كمر�سد �سياحي.

اأن يكون من امل�سموح لهم مبزاولة اأعمال مهنة االإر�ساد  ●

ال�سياحي طبقًا لالأنظمة واللوائح ال�سارية.

ال�سخ�سية  ● واملقابالت  التحريرية  االختبارات  اجتياز   

والدورات التدريبية والتاأهيلية لالإر�ساد ال�سياحي.

جهة  ● من  االأولية  االإ�سعافات  يف  دورة  على  احل�سول 

معتمدة.

اأال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خمله بال�سرف  ●

اأو االأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

ان ال يكون قد �سبق �سدور قرار او حكم باإلغاء الرتخي�ض  ●

ولوائحه، ما مل  النظام  الرتخي�ض ملخالفة  �سد طالب 

مي�سي على �سدور القرار او احلكم )5( �سنوات عند 

تقدمي الطلب. 

ت�سجيل العنوان الوطني وفق االأنظمة واللوائح ال�سارية. ●

تقدمي طالب الرتخي�ض امل�ستندات التالية اإىل االإدارة املخت�سة:. 3

طلب  ● ومراجعة  ال�ستقبال  للهيئة  املايل  املقابل  �سداد 

الرتخي�ض.

اجلمعية  ● لع�سوية  لالن�سمام  املقدم  الطلب  من  ن�سخة 

ال�سعودية للمر�سدين ال�سياحيني.
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املحددة . 4 املتطلبات  الرتخي�ض  طالب  ا�ستيفاء  حال  يف 

بالفقرة )اأواًل/1، 2 ،3( من هذه املادة و�سداد املرخ�ض له 

الغرامات ال�سادر بحقه ان وجدت، تقوم االإدارة املخت�سة 

البيانات  �سحة  من  والتاأكد  وم�ستنداته  الطلب  بدرا�سة 

املقدمة والبت فيه خالل )10( ع�سرة اأيام عمل من تاريخ 

تقدميه. 

يف حالة عدم وجود اأي مالحظات، ت�سدر االإدارة املخت�سة . 5

املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ض، وفق النموذج املو�سح 

مدتها  له،  الر�سمية  العناوين  على  االإجراءات،  اأدلة  يف 

اإ�سدار  متطلبات  باقي  ال�ستكمال  يومًا  ثالثون   )30(

الرتخي�ض املحددة يف الالئحة.

يجوز لالإدارة املخت�سة، بناًء على طلب طالب الرتخي�ض، . 6

اأدلة  متطلبات  وفق  اأكرث،  اأو  ملرة  املبدئية  املوافقة  جتديد 

االإجراءات، حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ض من 

مربرات واأ�سباب تدعم طلبه.

الرتخي�ض . 7 طالب  قيام  االأحوال،  من  حال  باأي  يجوز،  ال 

مبمار�سة اأعمال مهنة االإر�ساد ال�سياحي يف مرحلة املوافقة 

املبدئية وحلني اإ�سدار �سهادة الرتخي�ض والت�سنيف وفق 

اأحكام الالئحة.

املخت�سة طلب الرتخي�ض، فيجب . 8 االإدارة   يف حالة رف�ض 

لطالب  الر�سمية،  العناوين  على  وير�سل،  م�سببًا  يكون  اأن 

له  ويجوز  االإجراءات،  اأدلة  متطلبات  وفق  الرتخي�ض 

تاريخ  من  يومًا  �ستني   )60( خالل  الرئي�ض  اأمام  التظلم 

علمه بالرف�ض، ويراعى ما يلي:

الرتخي�ض،  ● طالب  ويخطر  التظلم،  يف  الرئي�ض  ينظر 

اأدلة  حتدده  ما  وفق  بالرد  الر�سمية،  العناوين  على 

االإجراءات.

 يف حالة الرف�ض اأو عدم الرد، يجوز لطالب الرتخي�ض  ●

التظلم اأمام ديوان املظامل وفق نظامه.

للهيئة حق طلب تقدمي ال�سمانات املالية الالزمة لها متى . 9

ما طلبت ذلك.

ثانيًا: متطلبات مرحلة اإ�سدار الرخ�سة:

امل�ستندات . 1 بتقدمي  االلتزام  الرتخي�ض  طالب  على  يتعني 

التالية، اإىل االإدارة املخت�سة، وذلك خالل املهلة املحددة 

باملوافقة املبدئية بالفقرة )اأواًل/5( من هذه املادة:

وفق  والت�سنيف  الرتخي�ض  الإ�سدار  املايل  املقابل  �سداد   -

النظام والالئحة.

ال�سعودية  اجلمعية  ع�سوية  يف  االن�سمام  يثبت  ما  تقدمي   -

للمر�سدين ال�سياحيني قبل �سدور الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف، 

وجتديدها �سنويًا.

اأدلة  يف  املحددة  املوا�سفات  وفق  حديثة  فوتوغرافية  �سور   -

االإجراءات.

املحدد يف  النموذج  وفق  التالية،  بال�سوابط  بااللتزام  تعهد   -

اأدلة االإجراءات: 

على  ● للح�سول  املقدمة  وامل�ستندات  البيانات  �سحة 

الرتخي�ض والت�سنيف.

عدم خمالفة اأحكام النظام واللوائح، التي مت االطالع  ●

عليها، وذلك قبل واأثناء ممار�سة اأعمال مهنة االإر�ساد 

ال�سياحي.

 عدم تغيري العناوين الر�سمية قبل اأخطار الهيئة بذلك  ●

وموافقتها ر�سميًا وتعديل ذلك يف �سجالتها.

واخلدمة  ● االأداء  وم�ستوى  وال�سوابط  باملعايري  االلتزام 

اأثناء  وذلك  االإجراءات،  اأدلة  وفق ما حتدده  املطلوبة، 

ممار�سة اأعمال مهنة االإر�ساد ال�سياحي.

املو�سحة . 2 امل�ستندات  الرتخي�ض  طالب  تقدمي  حال  يف 

املحددة،  املهلة  املادة خالل  هذه  من  )ثانيا/1(  بالفقرة 

للمطابقة  املخت�سني،  بتكليف  املخت�سة  االإدارة  تقوم 

من  املقدمة  وامل�ستندات  املعلومات  �سحة  من  والتاأكد 

طالب الرتخي�ض بخ�سو�ض الرتخي�ض والت�سنيف، ويعد 

االإجراءات.  اأدلة  يف  املحدد  منوذج  وفق  بذلك،  تقرير 

ويجوز اال�ستعانة باأي جهة فنية اأو متخ�س�سة، وفق اأحكام 

الالئحة، ال�ستكمال اأعمال املعاينة. 

يف حال تاأكد االإدارة املخت�سة من عدم وجود اأي مالحظات . 3

وفق املتطلبات املذكورة بهذه املادة، يخطر طالب الرتخي�ض 

على العناوين الر�سمية باأن يقدم خالل �سهر من تاريخ الطلب 

- وفقًا للنموذج املحدد يف اأدية االإجراءات - ويتعهد بااللتزام 

بالقيام ما يلي: 

املقدمة  ● وامل�ستندات  البيانات  ب�سحة  تعهد  توقيع 
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لئ للح�سول على الرخ�سة.

تقدمي ما يثبت االن�سمام يف ع�سوية اجلمعية ال�سعودية  ●

و�سهادة  الرخ�سة  �سدور  قبل  ال�سياحيني  للمر�سدين 

الت�سنيف، وجتديدها �سنويًا.

ممار�سة  ● خالل  واللوائح  النظام  اأحكام  خمالفة  عدم 

ن�ساط االر�ساد ال�سياحي.

عدم تغيري العناوين الر�سمية واإخطار االإدارة املخت�سة  ●

يف حال تغيريها.

عدم متكني الغري- باأي �سكل من االأ�سكال- من ممار�سة  ●

والت�سنيف  الرتخي�ض  وفق  ال�سياحي  االر�ساد  ن�ساط 

ال�سادر له.

تاأهيلي . 4 بربنامج  االلتحاق  الرتخي�ض  طالب  على  يتعني 

تقدمه الهيئة وفقا ملا حتدده اأدلة االإجراءات، مامل ي�سبق 

له االلتحاق بها. 

املادة )اخلام�سة(: 

تتوىل االإدارة املخت�سة درا�سة طلب الرتخي�ض والبت فيه، . 1

ال�سروط  كافة  ا�ستيفاء  من  عمل  اأيام  �سبعة   )7( خالل 

واملتطلبات الالزمة وفق اأحكام النظام والالئحة. 

يتم اإبالغ طالب الرتخي�ض، على العناوين الر�سمية، بالرد . 2

على طلبه م�سببًا.

وفق متطلبات . 3 الرئي�ض  اأمام  التظلم  يجوز ملن رف�ض طلبه 

الالئحة،  من  )الرابعة(  املادة  من  )اأواًل/8(  الفقرة 

ويتعني على الهيئة اإعادة املقابل املايل امل�سدد لها الإ�سدار 

الذي  الرتخي�ض  لطالب  وذلك  والت�سنيف،  الرتخي�ض 

رف�ض طلبه.

املادة )ال�ساد�سة(: 

مراعاة  ومع  )الرابعة(،  املادة  متطلبات  الطلب  ا�ستيفاء  حال 

و)الثالثة  ع�سرة(  و)الثانية  ع�سرة(  )احلادية  املواد  اأحكام 

الرخ�سة  املخت�سة،  االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من  ع�سرة( 

و�سهادة الت�سنيف، وفق ال�سوابط التالية:

اأن تكون مدة الرتخي�ض والت�سنيف )ثالث �سنوات(، قابلة . 1

للتجديد ملرة اأو اأكرث وفق اأحكام الالئحة.

تو�سيح بيانات املرخ�ض له، وتاريخ بداية املدة وانتهائها.. 2

حتددها . 3 التي  املوا�سفات  وفق  التالية  امل�ستندات  اإ�سدار 

اأدلة االإجراءات:

ممار�سة  ● اأثناء  )لتعليقها  تعريفية  مهنية  هوية  بطاقة 

اأعمال مهنة االإر�ساد ال�سياحي(.

واخلدمة  ● االأداء  وم�ستوى  وال�سوابط  باملعايري  قائمة 

املطلوب مراعاتها اأثناء ممار�سة اأعمال مهنة االر�ساد 

ال�سياحي.

املادة )ال�سابعة(:

�سجل،  يف  التالية  البيانات  تعبئة  املخت�سة  االإدارة  على  يتعني 

الرخ�سة  اإ�سدار  عند  موا�سفاته،  االإجراءات  اأدلة  حتدد 

االر�ساد  له  املرخ�ض  ممار�سة  واأثناء  الت�سنيف،  و�سهادة 

ال�سياحي:  

البيانات اخلا�سة بالرخ�سة و�سهادة الت�سنيف وفق اأحكام . 1

الالئحة.

العناوين الر�سمية. . 2

ال�سياحية املتعاقد معهم املر�سد . 3 بيانات منظمي الرحالت 

ال�سياحي.

املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ض له.. 4

املادة )الثامنة(:

بطلب . 1 املخت�سة  لالإدارة  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

جتديد الرتخي�ض والت�سنيف قبل )30( ثالثني يومًا من 

املحددة  ال�سروط  الرتخي�ض، ال�ستيفاء  انتهاء مدة  تاريخ 

يف املادة )الرابعة( من الالئحة واأدلة االإجراءات. 

بعد . 2 والت�سنيف  الرتخي�ض  جتديد  طلب  تقدمي  حالة  يف 

تقوم  املادة،  هذه  من   )1( بالفقرة  املحددة  املهلة  انتهاء 

االإدارة املخت�سة باتخاذ ما يلي:

للتاأكد  ● له  املرخ�ض  على  بالتفتي�ض  املفت�سني  تكليف 

انتهاء  بعد  ال�سياحي  االإر�ساد  مهنة  عدم ممار�سة  من 

ال�سبط  ذلك مبح�سر  واإثبات  والت�سنيف،  الرتخي�ض 

وفق اأحكام الالئحة.

الرتخي�ض،  ● �سهادة  من  و�سور  ال�سبط،  اإحالة حم�سر 

النموذج  وفق  التجديد،  وطلب  املنتهية،  والت�سنيف 

اإذا  اأدلة االإجراءات، اإىل اللجنة املخت�سة،  املو�سح يف 
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ثبت خمالفة النظام اأو الالئحة.

مع مراعاة ما ورد بالفقرتني )1(، )2( من هذه املادة،  ●

و�سداد املرخ�ض له الغرامات ال�سادر بحقه، وا�ستيفاء 

والت�سنيف،  الرتخي�ض  لتجديد  الالزمة  املتطلبات 

و�سهادة  الرخ�سة  جتديد  املخت�سة  االإدارة  ت�سدر 

الت�سنيف وفق اأحكام الالئحة.

املادة )التا�سعة(:

ال يجوز للمرخ�ض له التنازل عن الرتخي�ض والت�سنيف اأو . 1

ال�سماح للغري با�ستخدامه اأو ا�ستغالله.

ال يجوز للمرخ�ض له اإيقاف ممار�سة الن�ساط، �سواء ايقافًا . 2

موؤقتًا اأو دائمًا، اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة 

من االإدارة املخت�سة خالل )30( ثالثني يومًا من البدء يف 

تنفيذها، على اأن يتم االعالن يف اإحدى ال�سحف املحلية 

على نفقة املرخ�ض له.

املادة )العا�سرة(:

يف حال فقد، اأو تلف الرتخي�ض، اأو الت�سنيف، على املرخ�ض له 

التقدم بطلب وفق النموذج املو�سح يف اأدلة االإجراءات لالإدارة 

التلف،  اأو  الفقد،  تاريخ  من  اأيام  �سبعة   )7( خالل  املخت�سة 

من  عمل  اأيام  خم�سة   )5( خالل  املخت�سة،  االإدارة  وت�سدر 

تاريخ تقدمي الطلب، للرخ�سة و�سهادة الت�سنيف )بدل الفاقد 

اأو التالف(، حال ا�ستيفاء املرخ�ض له املتطلبات املو�سحة يف 

اأدلة االإجراءات و�سداد املقابل املايل املقرر. 

الف�سل الثالث

الت�سنيف

املادة )احلادية ع�سرة(:

حتدد الهيئة اأنواع ومعايري ومتطلبات الت�سنيف وفئاته يف . 1

اأدلة االإجراءات. 

وفئاته . 2 الت�سنيف،  ومراجعة  تقييم،  باإعادة  الهيئة،  تقوم 

االإر�ساد  ون�ساط  ال�سوق،  متغريات  وفق  التطوير  بغر�ض 

بقرار  وت�سدر  ذلك،  اإىل  احلاجة  دعت  وكلما  ال�سياحي، 

اجلريدة  وتن�سر يف  بها  العمل  تاريخ  يو�سح  الرئي�ض،  من 

الر�سمية، ويف املوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة.

املادة )الثانية ع�سرة(:

بعد  ال�سياحي،  االإر�ساد  مهنة  ممار�سة  اأعمال  الهيئة  ت�سنف 

النظام  اأحكام  مبوجب  عليها،  الرتخي�ض  ا�سرتاطات  انطباق 

الفئات  وح�سب  متار�سه،  الذي  الن�ساط  طبيعة  وفق  ولوائحه، 

املحددة يف اأدلة االإجراءات.  

املادة )الثالثة ع�سرة(:

يتعني على طالب الرتخي�ض عند التقدم بطلب الرتخي�ض . 1

ملمار�سة ن�ساط االإر�ساد ال�سياحي مراعاة ما يلي: 

يف  ● الواردة  وفئاته  الت�سنيف  ا�سرتاطات  على  االطالع 

الالئحة واملوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة.

املادة،  ● هذه  من  )اأ(  بالفقرة  ورد  ما  مراعاة  مع    

ا�ستيفاء طالب الرتخي�ض البيانات اخلا�سة بالت�سنيف 

اإليه  امل�سار  الرتخي�ض  طلب  بنموذج  الواردة  وفئاته 

بالفقرة )اأواًل/1( من املادة )الرابعة( من الالئحة. 

املادة . 2 اأحكام  وفق  الرتخي�ض  متطلبات  ا�ستكمال  حال  يف 

االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من  و)اخلام�سة(  )الرابعة( 

املخت�سة �سهادة الت�سنيف وفق اأحكام املادة )ال�ساد�سة( 

من الالئحة.

املادة )الرابعة ع�سرة(:

الت�سنيف . 1 جتديد  بطلب  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

الت�سنيف  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30( قبل 

ال�ستيفاء ال�سروط وال�سوابط املحددة يف الالئحة.

من . 2 )الثامنة(  املادة  اأحكام  املخت�سة  االإدارة  تراعي 

الالئحة عند النظر يف طلب جتديد الت�سنيف.

يجوز لالإدارة املخت�سة تعديل الت�سنيف ال�سادر للمرخ�ض . 3

اال�سرتاطات  وا�ستيفاوؤه  بذلك،  بطلب  تقدمه  حال  له 

واملتطلبات الالزمة وفق الالئحة.

الف�سل الرابع

العرتا�سات والتظلم على الت�سنيف

املادة )اخلام�سة ع�سرة(: 

على . 1 للرئي�ض  اعرتا�ض  تقدمي  الت�سنيف  لطالب  يجوز 

الت�سنيف املمنوح له، واإبالغ طالب الت�سنيف بالراأي م�سببًا 



17

ني
حي

يا
�س

ال
ن 

دي
�س

ملر
 ا

ة
ح

لئ خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ ت�سلم االعرتا�ض، ويف 

حال املوافقة على قبول االعرتا�ض، تقوم االإدارة املخت�سة 

باإعادة  االإبالغ  تاريخ  من  يومًا  ع�سر  خم�سة   )15( خالل 

متطلبات  وفق  اآخر،  مفت�ض  طريق  عن  الت�سنيف  عملية 

معايري الت�سنيف.

الرد . 2 بقرار  الت�سنيف  طالب  يفو�سه  من  اأو  الرئي�ض،  يبلغ 

على تظلمه.

الت�سنيف . 3 لطالب  يجوز  م�سببًا،  التظلم  رف�ض  حال  يف 

التظلم من قرار الهيئة اأمام ديوان املظامل.

الر�سمية . 4 العناوين  على  الت�سنيف  طالب  اإبالغ  يراعى   

الواردة  والتظلم  بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض،  املحددة 

يف هذه املادة.

الف�سل اخلام�س

قوائم الأ�سعار

املادة )ال�ساد�سة ع�سرة(:

منه، . 1 املقدمة  اخلدمات  نوع  اإعالن  له  املرخ�ض  على 

وب�سورة  واالإجنليزية،  العربية  باللغة  واأ�سعارها  وفئاتها، 

الر�سمي  االلكرتوين  املوقع  على  بارز  مكان  ويف  وا�سحة، 

للرتاخي�ض  العامة  االإدارة  التي حتددها  بالو�سائل  اأو  له، 

لالطالع عليها.

حتدده . 2 ما  وفق  االأ�سعار  مراقبة  اآلية  بتحديد  الهيئة  تقوم 

اأدلة االإجراءات.

املادة )ال�سابعة ع�سرة(:   

يقدم املرخ�ض له لالإدارة املخت�سة قائمة باأ�سعار اخلدمات . 1

املقدمة عند االإر�ساد ال�سياحي. 

املرخ�ض له بالتقيد بقائمة االأ�سعار ملدة )�سنة(، ويف حالة . 2

التعديل  تاريخ  قبل  الهيئة  اإ�سعار  يجب  بتعديلها  الرغبة 

بثالثة اأ�سهر على االأقل. 

على . 3 للخدمة  اإ�سافية  ر�سوم  له  املرخ�ض  يفر�ض  اأال  يجب 

اأ�سعار اخلدمات املقدمة، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

تعلن الهيئة اأ�سعار اخلدمات املقدمة يف االإر�ساد ال�سياحي . 4

على موقعها االإلكرتوين.

املحددة . 5 العنوانني  على  الت�سنيف  �ساحب  اإبالغ  يراعى 

هذه  يف  الواردة  والتظلم  االعرتا�ض  حاالت  يف  بوا�سطته 

املادة. 

الف�سل ال�ساد�س

التزامات املرخ�ص له

املادة )الثامنة ع�سرة(:   

يلتزم املرخ�ض له، قبل ممار�سة اأعمال مهنة االر�ساد ال�سياحي 

وفق  ال�سياحية،  الرحالت  منظمي  مع  بالتعاقد  االلتزام 

مع  يتعار�ض  ال  ومبا  االإجراءات،  اأدلة  يف  املو�سحة  املتطلبات 

الالئحة واالأنظمة واللوائح ال�سارية. 

املادة )التا�سعة ع�سرة(:

اأدلة  حتدده  ما  ووفق  التالية،  بال�سوابط  له  املرخ�ض  يلتزم 

االإجراءات، اأثناء ممار�سة اأعمال مهنة االر�ساد ال�سياحي:

الت�سنيف  ● ومعايري  الرتخي�ض  با�سرتاطات  التقيد 

واأحكام النظام والالئحة. 

ال�سدر،  ● على  والت�سنيف  الرتخي�ض  �سهادة  اإبراز 

من  والعمالء  االخت�سا�ض  وجهات  الهيئة  لتتمكن 

االطالع عليها.

اإىل  ● واإر�سالها  املنفذة  الرحالت  عن  تقارير  اإعداد 

هذه  على  تغيريات  اأي  وجود  متطلبات  وتنفيذ  الهيئة، 

الرحالت.

التقيد باأنظمة الدولة وتعليماتها ومتطلبات املهنة. ●

املخت�سة  ● اجلهات  وتعليمات  الدولة  باأنظمة  التقيد 

واالإ�سعاف،  ال�سالمة،  وو�سائل  االأمنية،  النواحي  ب�ساأن 

واالإخالء، وح�سن التعامل معهم.

تطبيق الربامج والرحالت ال�سياحية املتعاقد عليها مع  ●

منظم الرحالت ال�سياحية، وبخا�سة ما يتعلق مبواعيد 

هذه الربامج. 

القيام باملهام املتعاقد عليها اثناء مرافقة ال�سياح. ●

مثل:  ● معلومات  من  تطلبه  مبا  املخت�سة  االإدارة  تزويد 

املنفذة،  والرحالت  الربامج  واالإح�ساءات،  )الن�سب 

ال�سياحيني،  باملر�سدين  ال�سلة  ذات  االأ�سعار(  معدل 
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وفق االآلية التي حتددها اأدلة االإجراءات. 

التقيد - اإن اأمكن- بالزي الر�سمي ال�سعودي. ●

مراعاة اأال يزيد عدد اأفراد املجموعة ال�سياحية التي تقع  ●

له عن )25( خم�سة وع�سرين  املرخ�ض  اإ�سراف  حتت 

يرافق  كان  اإذا  حال  ويف  ال�سياحي،  املوقع  يف  �سخ�سًا 

املجموعة  اأفراد  عدد  يزيد  اأال  يتعني  فاإنه  نقل،  و�سيلة 

ال�سياحية عن �سعة و�سيلة النقل التي يرافقها. 

اأو اللغات املعتمدة يف �سهادة  ● االلتزام با�ستخدام اللغة 

مهنة  ممار�سة  اثناء  للتحدث،  والت�سنيف  الرتخي�ض 

اللغة  اأو  العربية  اللغة  كانت  �سواء  ال�سياحي  االر�ساد 

اأدلة  يف  حمدد  هو  ما  ووفق  غريها،  اأو  االإجنليزية 

االجراءات.

من خالل  ● اإال  �سياحية  رحالت  اأو  برامج،  تنظيم  عدم 

برنامج �سياحي ملنظم الرحالت ال�سياحية.

اململكة  ● الإبراز  ال�سادقة  واملواطنة  باالأخالق  التحلي 

بال�سورة اجليدة.

عنا�سر  ● يف  تغيري  الأي  معادلة  بديلة  خدمات  تقدمي 

ال�سياحية  الرحالت  منظم  موافقة  �سريطة  الرحلة 

اأدلة  املو�سحة يف  املتطلبات  وفق  والعميل  معه  املتعاقد 

االإجراءات.

لت�سهيل  ● الالزمة  ال�سياحية  املعلومات  على  احل�سول 

ال�سياحية  املعلومات  مراكز  من  ال�سياح  مع  التعامل 

املعتمدة من الهيئة، واملعلومات الالزمة املتعلقة بتاريخ 

اململكة املعتمدة من دارة امللك عبد العزيز. 

جتارية  ● اأو  �سخ�سية،  الأغرا�ض  مهنته  ا�ستغالل  عدم 

تخالف النظام والالئحة.

اأو ت�سر مب�سالح  ● عدم ذكر معلومات تخالف احلقائق 

اململكة.

االإر�ساد  ● مهنة  اأثناء ممار�سة  النقل  و�سيلة  قيادة  عدم 

ال�سياحي.

اأو  ● الع�سكرية،  املناطق  اإىل  زيارات  تنظيم  عدم 

احلدودية، اأو اجلمركية، دون احل�سول على اإذن م�سبق 

يف  الت�سوير  تعليمات  مت�سمنًا  املخت�سة،  اجلهات  من 

تلك املواقع.

اأو خدمة  ● اإكراميات،  اأو  مكافئه،  اأو  عمولة،  عدم طلب 

اأعمال  ممار�سة  اأثناء  معها  يتعامل  التي  املن�ساآت  من 

مهنة االر�ساد ال�سياحي.

مدة  ● انتهاء  بعد  والت�سنيف  الرتخ�ض  �سهادة  اإعادة 

الرتخي�ض اأو يف حال تركه العمل.

احرتام مبادئ وقواعد املناف�سة، وفق االأنظمة واللوائح  ●

االأن�سطة  ت�سغيل  مبمار�سي  االإ�سرار  وعدم  ال�سارية، 

واملهن ال�سياحية املرخ�ض لهم.

عدم رف�ض تقدمي اخلدمة دون �سبب مربر. ●

قبل  ● من  املعتمدة  ال�سياحية  والربامج  الرحالت  تنفيذ 

منظمي الرحالت ال�سياحية املرخ�سة.

املادة )الع�سرون(:   

املعايري  تراعي  تدريبية،  بااللتحاق بربامج  له  املرخ�ض  يلتزم 

طلبها  عند  الهيئة  يزود  اأن  على  الهيئة،  ت�سعها  التي  املهنية 

ب�سور �سهادات عن تلك الربامج. 

الف�سل ال�سابع

الرقابة والتفتي�ص وال�سكاوى

املادة )احلادية والع�سرون(:

اال�ستعانة . 1 الرئي�ض،  موافقة  بعد  املخت�سة،  لالإدارة  يجوز 

باأي جهة فنية اأو متخ�س�سة الإمتام اأعمال الرقابة ح�سب 

التعليمات املنظمة لذلك، يف احلاالت التالية: 

تقدمي اخلدمات من املر�سد ال�سياحي ح�سب الرتخي�ض والت�سنيف. ●

 اإعالن، وتطبيق قوائم االأ�سعار. ●

ال�سكاوى وما يرتبط بها من اإجراءات. ●

يجوز لالإدارة املخت�سة حتديد اأي اأعمال اأخرى ذات �سلة . 2

ال  مبا  االإجراءات،  اأدلة  يحدد  ما  وفق  الرقابة،  باأعمال 

يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�ض اأن متنح مكافاأة ت�سجيعية . 3

من مقدار الغرامة امل�ستحقة، ملن ي�ساعد من غري املفت�سني 

يف الك�سف عن خمالفات للنظام والالئحة، التي توؤدي اإىل 

�سبط املخالفني واإدانتهم ويكون �سرف املكافاأة وفق اآلية 

حمددة يف اأدلة االجراءات. 
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لئ املادة )الثانية والع�سرون(: 

حتددها  التي  االآلية  وفق  التن�سيق،  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

واجلمعية  واملراكز  واملعاهد  اجلامعات  مع  االإجراءات،  اأدلة 

القطاعات  من  وغريها  ال�سياحيني  للمر�سدين  ال�سعودية 

التدريبية والتعليمية االأهلية ب�ساأن تطبيق االأعمال التالية:

الربامج . 1 اإقامة  عند  املهنية  املعايري  تنفيذ  مدى  متابعة 

االأعمال  من  وغريها  العمل  وور�ض  واملوؤمترات  والدورات 

مهنة  اأعمال  مبمار�سة  املت�سلة  التاأهيلية  اأو  التدريبية، 

االر�ساد ال�سياحي.

يت�سل . 2 ما  كل  عن  دورية  بتقارير  املخت�سة  االإدارة  موافاة 

باالأعمال امل�سار اإليها بالفقرة )اأ( من هذه املادة لدرا�ستها 

وتقييمها.

اليها . 3  تقوم االإدارة املخت�سة بعر�ض نتائج االأعمال امل�سار 

بالفقرة ال�سابقة )1( من هذه املادة على الرئي�ض التخاذ 

واللوائح  االأنظمة  مع  يتعار�ض  ال  مبا  منا�سبًا  يراه  ما 

ال�سارية. 

املادة )الثالثة والع�سرون(:

يف . 1 املحددة  وال�سوابط  املعايري  وفق  املفت�سني  اختيار  يتم 

الرئي�ض،  من  قرار  بت�سميتهم  وي�سدر  االإجراءات،  اأدلة 

النظامية  القواعد  وفق  املقررة  البدالت  لهم  وي�سرف 

املطبقة بالهيئة. 

وفق . 2 والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  ممار�سة  املفت�سون  يتوىل 

والالئحة  النظام  تطبيق  من  للتاأكد  والالئحة،  النظام 

ول�سبط املخالفات.

فيها . 3 مو�سحًا  ر�سمية،  تعريفية  بطاقة  للمفت�ض  يكون 

املعلومات االأ�سا�سية وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة )الرابعة والع�سرون(:

حم�سر . 1 بيانات  مناذج  اإعداد  املخت�سة  االإدارة  تتوىل 

ال�سبط، وتو�سح اأدلة االإجراءات كيفية ا�ستعماله وحفظه. 

الرقابة . 2 عملية  اأثناء  ال�سبط،  توفر حم�سر  عدم  حالة  يف 

مبا  اأخرى،  و�سيلة  الأي  اللجوء  للمفت�ض  يجوز  والتفتي�ض، 

واإثبات  لر�سد  ال�سارية،  واللوائح  االأنظمة  مع  يتعار�ض  ال 

املخالفة، طاملا اأن التاأخري قد يوؤدي اإىل زوال، اأو اإخفاء، اأو 

تغيري كامل معاملها، اأو جزء منها، ويذكر املفت�ض مربرات 

قيامه بهذا االإجراء. 

املادة )اخلام�سة والع�سرون(: 

ال�ساعات . 1 خالل  والتفتي�ض  الرقابة،  عملية  املفت�ض  يبا�سر 

التي حتددها االإدارة املخت�سة يف اأدلة االإجراءات.

وفق جداول . 2 املفت�ض  قبل  من  والتفتي�ض  الرقابة  عملية  تتم 

�سهرية اأو اأ�سبوعية معتمدة من االإدارة املخت�سة، حمددًا 

الرحالت  ومنظمي  ال�سياحيني  املر�سدين  بيانات  فيها 

ويجوز  املفت�ض،  عمل  ونطاق  معهم  املتعاقدين  ال�سياحية 

وفق  والتفتي�ض خارج هذه اجلداول  الرقابة  عملية  اإجراء 

االإدارة  وموافقة  االإجراءات  اأدلة  حتددها  التي  احلاالت 

املخت�سة.  

يلتزم املفت�ض باالإف�ساح - كتابة - لالإدارة املخت�سة وقبل . 3

�سواء  له،  اأي عالقة  عن  والتفتي�ض  الرقابة  بعملية  القيام 

اأو  )ا�ستثمار  م�سلحة  اأو  الرابعة(  الدرجة  )حتى  قرابة 

ال�سياحي، وعلى  اأعمال مهنة االر�ساد  جتارة(، مبمار�سي 

عملية  نزاهة  ل�سمان  يلزم  ما  اتخاذ  املخت�سة  االإدارة 

الرقابة والتفتي�ض و�سحة اإجراءاتهما.

املادة )ال�ساد�سة والع�سرون(: 

والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  ممار�سة  اأثناء  للمفت�ض،  يكون 

ال�سلطات وال�سالحيات االآتية:

اأعمال . 1 ممار�سة  فيها  امل�سموح  واملكاتب  لالأماكن  الدخول 

مهنة االإر�ساد ال�سياحي بعد التعريف بنف�سه واإبراز بطاقته 

التعريفية ملمار�سي اأعمال مهنة االر�ساد ال�سياحي.

املطبقة، . 2 وال�سيا�سات  والت�سنيف  الرتخي�ض  على  االطالع 

مبا يف ذلك االأوراق وامللفات واأ�سول االإثباتات ال�سخ�سية 

مبمار�سة  �سلة  ذات  وثيقة  وكل  ال�سياحيني،  للمر�سدين 

اأعمال مهنة االر�ساد ال�سياحي وفق النظام والالئحة.

امل�ستندات . 3 من  م�ستخرجات  اأو  �سور،  اأي  على  احل�سول 

املحددة بالفقرة )2( من هذه املادة، للتاأكد من مطابقتها 

الأحكام النظام والالئحة.

�سوؤال ممار�سي اأعمال مهنة االر�ساد ال�سياحي عن اأية اأمور . 4

تتعلق بتطبيق، اأو خمالفة اأحكام النظام والالئحة، واإثبات 
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ذلك مبح�سر ال�سبط.

املقدمة . 5 اخلدمات  م�ستوى  عن  امل�ستهلكني  من  اال�ستف�سار 

واإثباتها، وفق ما حتدده  اأي �سكاوى،  اإىل  لهم، واال�ستماع 

الالئحة، واأدلة االإجراءات.

املادة )ال�سابعة والع�سرون(: 

مبرافقة . 1 ال�سياحي  االر�ساد  مهنة  اأعمال  ممار�سو  يلتزم 

جميع  وتقدمي  والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  اأثناء  املفت�ض 

عدم  وحال  عمله،  اأداء  من  لتمكينه  الالزمة  الت�سهيالت 

وجوده، فاإنه يتم اإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط. 

يحول . 2 اأن  �ساأنه  من  عمل  باأي  ال�سياحي  املر�سد  قام  اإذا 

بني املفت�ض واأداء عمله، يتعني على املفت�ض اإثبات ذلك يف 

حم�سر ال�سبط.

املادة )الثامنة والع�سرون(: 

يتوىل املفت�ض قيد ما ير�سده، اأثناء عملية الرقابة والتفتي�ض، . 1

من املخالفات يف حم�سر ال�سبط.   

بتوقيع . 2 ويذيل  ن�سختني،  ال�سبط من  املفت�ض حم�سر  يحرر 

املفت�ض وممار�ض اأعمال مهنة االر�ساد ال�سياحي، ويف حالة 

املفت�ض  يذكر  وجوده،  اأو عدم  التوقيع،  االأخري عن  امتناع 

ذلك يف حم�سر ال�سبط.

ال�سياحي . 3 االإر�ساد  مهنة  اأعمال  ممار�سي  املفت�ض  ي�سلم 

على  اإر�ساله  اأو  ال�سبط،  حم�سر  من  �سورة  اأو  ن�سخة، 

العناوين الر�سمية حال ا�ستخدام الو�سائل التقنية.

مراجعة . 4 ال�سياحي  االإر�ساد  مهنة  اأعمال  ملمار�سي  يجوز 

اإفادته حيال املخالفة امل�سبوطة  االإدارة املخت�سة وتقدمي 

حم�سر  حترير  تاريخ  من  عمل  اأيام  خم�سة   )5( خالل 

ال�سبط. 

املادة )التا�سعة والع�سرون(: 

اإذا ات�سح للمفت�ض اأثناء عملية الرقابة والتفتي�ض وجود اأعمال 

قد متثل خمالفات، اأو جرائم مبوجب اأنظمة، اأو تعليمات اأخرى، 

فاإنه يتعني عليه اثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط، وعلى االإدارة 

االإجراءات  التخاذ  املخت�سة  اجلهة  اىل  اإحالتها  املخت�سة 

النظامية الالزمة.

املادة )الثالثون(: 

االإدارة . 1 اإىل  ومرفقاته  ال�سبط  حم�سر  املفت�ض  ي�سلم 

املخت�سة خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ حتريره.

الرقابة . 2 عملية  متطلبات  مبراجعة  املخت�سة  االإدارة  تقوم 

والتفتي�ض التي متت وفق اأدلة االإجراءات، وحال ر�سد اأي 

ق�سور، اأو نق�ض، يتم اإثبات ذلك بتقرير موقع من امل�سوؤول 

باالإدارة املخت�سة.

مع مراعاة اأحكام املادة )احلادية والثالثني( من الالئحة، . 3

ومرفقاته  ال�سبط  باإحالة حم�سر  املخت�سة  االإدارة  تقوم 

امل�سار اليها بالالئحة، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة )احلادية والثالثون(:

ت�سغيل . 1 ممار�سي  اأو  امل�ستهلكني،  قبل  من  ال�سكوى،  تقدم 

اإىل  ال�سياحيني  املر�سدين  ال�سياحية �سد  واملهن  االأن�سطة 

الهيئة، عن طريق اأي من الو�سائل التالية:

خالل  ● ال�سبط  مبح�سر  املثبتة  امل�ستهلكني  مالحظات 

عملية الرقابة والتفتي�ض، اأو املوجودة باملكان املخ�س�ض 

ال�سكاوى  )�سندوق  واملقرتحات  ال�سكاوى  لتلقي 

الرئي�ض/الفرع(  )املكتب  مقر  داخل  واملقرتحات( 

ملنظمي الرحالت ال�سياحية.

القنوات االلكرتونية التي حتددها الهيئة.  ●

مناولة للهيئة اأو االإدارة املخت�سة. ●

مناولة للجمعية ال�سعودية للمر�سدين ال�سياحيني. ●

اأي و�سيلة اأخرى تعتمدها الهيئة، وفق اأدلة االإجراءات،  ●

ال�ستقبال ال�سكاوى.

باإخطار . 2 اليها،  ال�سكوى  ورود  املخت�سة، حال  االإدارة  تقوم 

املر�سد ال�سياحي امل�سكو يف حقه، على العناوين الر�سمية، 

عليها  للرد  وجد(  )اإن  ومرفقاتها  ال�سكوى  من  ب�سورة 

اأيام عمل من تاريخ االإخطار، ويجوز  خالل )10( ع�سرة 

الإبداء  ال�سياحيني  للمر�سدين  ال�سعودية  اجلمعية  اإخطار 

راأيها يف هذه ال�سكوى خالل املهلة املذكورة.

بالفقرة )2( من . 3 املحددة  املهلة  الرد خالل  ورود  يف حال 

تتبع  وجود خمالفة،  املخت�سة  لالإدارة  وتبني  املادة،  هذه 

االإدارة املخت�سة ما يلي:



21

ني
حي

يا
�س

ال
ن 

دي
�س

ملر
 ا

ة
ح

لئ ●  - لذلك  �سرورة  ارتاأت  ما  املفت�سني-اإذا  تكليف 

بالتفتي�ض على امل�سكو يف حقه، للتاأكد من تطبيق النظام 

والالئحة، وال�سوؤال عن ال�سكوى، واإثبات ذلك مبح�سر 

ال�سبط وفق اأحكام الالئحة.

اإحالة ال�سكوى وحم�سر ال�سبط اإىل اللجنة املخت�سة. ●

املادة )الثانية والثالثون(:

املوقع . 1 على  وتن�سر  املخالفات،  قائمة  اإعداد  الهيئة  تتوىل 

االلكرتوين للهيئة. 

يجوز حتديث قائمة املخالفات، باإتباع املتطلبات امل�سار اإليها . 2

بالفقرة )1( من هذه املادة، كلما دعت احلاجة لذلك.

الف�سل الثامن

اأحكام عامة

املادة )الثالثة والثالثون(: 

من . 1 بقرار  وت�سدر  االإجراءات،  اأدلة  اإعداد  الهيئة  تتوىل 

الرئي�ض، وتن�سر يف املوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة.

يجوز حتديث اأدلة االإجراءات، باتباع املتطلبات امل�سار اإليها . 2

بالفقرة )1( من هذه املادة، كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة )الرابعة والثالثون(:

ت�سدر الالئحة بقرار من رئي�ض املجل�ض، وتن�سر يف اجلريدة . 1

الر�سمية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ ن�سرها.

يجب على املرخ�سني احلاليني ملزاولة هذا الن�ساط اإعادة . 2

والالئحة  النظام  اأحكام  مع  يتفق  مبا  اأو�ساعهم  تكييف 

خالل �سنة من تاريخ نفاذ النظام.

املادة )اخلام�سة والثالثون(:

كل مامل يرد به ن�ض يف هذه الالئحة ي�سدر ب�ساأنه قرار من . 1

الرئي�ض بناًء على تو�سية االإدارة املخت�سة.

ملجل�ض االإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.. 2





لئحة جلنة النظر يف خمالفات نظام ال�سياحة
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الف�سل الأول

التعريفات

املادة )الأوىل(:

يكون للكلمات والعبارات االآتية املعاين املو�سحة اأمام كل منها 

ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك: 

النظام: نظام ال�سياحة. 

اللوائح: اللوائح ال�سادرة تنفيذًا للنظام.

ولوائحه  النظام  يف خمالفات  النظر  جلنة  الئحة  الالئحة: 

واإيقاع العقوبات املن�سو�ض عليها، وما ي�سدر ب�ساأنها. 

الهيئة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

جمل�س الإدارة: جمل�ض اإدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س: رئي�ض جمل�ض االإدارة

الرئي�س: رئي�ض الهيئة.

من  اأيًا  اأو  للرتاخي�ض  العامة  االإدارة  املخت�سة:  الإدارة 

االإدارات ذات العالقة بالهيئة، اأو فروع الهيئة مبناطق اململكة، 

العامة  الهيئة  اأو  البلدية  اأو  االأمانة  مكتب  يف  الهيئة  اأو ممثل 

لال�ستثمار )حال تفوي�سهم( وفق ما حتدده ادلة االجراءات.

الالئحة،  اأو  النظام  احكام  مع  يتعار�ض  عمل  اأي  املخالفة: 

ويتم �سبطها عن طريق املوظف املخت�ض.

اللجنة: اللجنة امل�سار اليها يف النظام، وتخت�ض بالنظر يف 

املخالفات واإيقاع العقوبات املن�سو�ض عليها يف النظام.

�سده  قدم  من  وي�سمل  املخالفة،  ارتكب  من  كل  املخالف: 

�سكوى.

الع�سو/الأع�ساء: اأع�ساء اللجنة.

العناوين الر�سمية: و�سائل التوا�سل التي يحددها ممار�سو 

فيها  مبا   - االإجراءات  اأدلة  وفق  ال�سياحية  واملهن  االأن�سطة 

العنوان الوطني- والالزمة الإبالغهم مبكاتبات وقرارات الهيئة 

واللجنة.

اأدلة  حتددها  التي  االإلكرتونية  االأجهزة  التقنية:  الو�سائل 

االإجراءات، ومتثل اأحد اأ�سكال حم�سر ال�سبط.

حم�سر ال�سبط: االأداة التي ت�ستخدمها الهيئة، اأثناء عملية 

الرقابة والتفتي�ض، ل�سبط املخالفات، وتكون ح�سب االآلية التي 

تقرها الهيئة وتعتمد بقرار من الرئي�ض.

قائمة املخالفات: بيان يحدد، على �سبيل املثال االأفعال التي 

والعقوبات  واللوائح،  النظام  وفق  مراعاتها خمالفة  عدم  يعد 

املرتتبة عليها وفق ما هو من�سو�ض عليها يف النظام. 

الأن�سطة واملهن ال�سياحية: مرافق االإيواء ال�سياحي، وكاالت 

ال�سفر ال�سياحية، واأن�سطة الرتفيه ال�سياحي، ومقدمو اخلدمات 

ال�سياحية، ومنظمو الرحالت ال�سياحية، ومكاتب حجز وحدات 

االإيواء ال�سياحي وت�سويقها، واملر�سدون ال�سياحيون، وغري ذلك 

تدخل يف  ما مل  بال�سياحة  ال�سلة  الوثيقة  واملهن  االأن�سطة  من 

اخت�سا�ض جهات اأخرى.

اخلا�سة  واملعايري  واالإر�سادات  الوثائق  الإجراءات:  اأدلة 

اأحكام  وفق  ال�سياحية  واملهن  االأن�سطة  ممار�سة  مبتطلبات 

النظام واللوائح.

الف�سل الثاين

ت�سكيل اللجنة

املادة )الثانية(:

اللجان بقرار من رئي�ض املجل�ض، وال يقل . 1 اأو  اللجنة  ت�سكل 

عدد االأع�ساء يف كل منها عن )3( ثالثة اأحدهم م�ست�سارًا 

نظاميًا، ويحدد يف القرار االأن�سطة واملهن ال�سياحية حمل 

االخت�سا�ض ورئي�ض اللجنة ونائبه ومقرها. 

يتم اختيار االأع�ساء، مبا فيهم امل�ست�سار النظامي، وفق ما . 2

حتدده اأدلة االإجراءات.

مدة ع�سوية اللجنة )�سنة واحدة(، ويجوز لرئي�ض املجل�ض . 3

جتديدها ملرة واحدة، اأو اأكرث، وي�ستمر الع�سو يف من�سبه، 

بعد انتهاء هذه املدة، حلني جتديدها اأو تعيني خلفًا له.

املادة )الثالثة(:

اإذا اعتذر اأحد االأع�ساء عن اال�ستمرار يف ع�سوية اللجنة، . 1

اأو  متتالية،  جل�سات  خم�ض   )5( احل�سور  عن  تغيب  اأو 

دون  الع�سوية،  مدة  خالل  متفرقة  جل�سات  ثماين   )8(

اللجنة  رئي�ض  يقوم   ، نائبه،  اأو  اللجنة،  رئي�ض  يقبله  عذر 

اأو نائبه بالعر�ض على رئي�ض جمل�ض االإدارة للموافقة على 

اإنهاء ع�سوية الع�سو املعتذر، اأو املتغيب وتعيني ع�سٍو جديٍد 

للجنة وفق متطلبات املادة )الثانية( من الالئحة. 
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اللجنة  نائب رئي�ض  ، يقوم  اللجنة،  املادة - رئي�ض  من هذه 

اإنهاء  على  للموافقة  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  على  بالعر�ض 

ع�سويته وتعيني ع�سٍو اٍ اآخر واإعادة ت�سمية رئي�ض اللجنة من 

بني االأع�ساء ، وفق متطلبات املادة )الثانية( من الالئحة.

اإذا اعتذر اأكرث من ع�سو، اأو تغيب - ح�سب الفقرة )1( من . 3

هذه املادة - واأ�سبح عدد االأع�ساء ال يتجاوز ع�سوان، يتم 

اإعادة ت�سكيل اللجنة وفق الالئحة.

اإن . 4 ــ  اللجنة  رئي�ض  نائب  فيحل  اللجنة  رئي�ض  تغيب  اإذا 

ت�سمنه قرار الت�سكيل ـــ حمل رئي�ض اللجنة، يف كل ما يلزم 

لت�سيري عمل اللجنة.

تطبق . 5  ، اعتذر  اأو  اللجنة،  اأع�ساء  من  اأي  وفاة  حالة  يف 

اأحكام هذه املادة.

املادة )الرابعة(:

تكون . 1 املخت�سة،  اجلهات  وتعليمات  قواعد  مراعاة  مع 

مكافاآت اأع�ساء اللجنة بقرار ي�سدر من الرئي�ض.

توافر . 2 بح�سب  اأو  �سهريًا،  االأع�ساء  مكافاآت  ت�سرف 

االعتمادات املالية املقررة يف الهيئة، وذلك بعد ا�ستكمال 

املتطلبات املحددة يف اأدلة االإجراءات.

الف�سل الثالث

اأمانة �سر اللجنة

املادة )اخلام�سة(:

يعني بقرار من الرئي�ض اأمانة �سر للجان، اأو لكل جلنة، ت�سكل 

مدة  القرار  ويحدد  الهيئة،  موظفي  من  وعدد  �سر  اأمني  من 

تكليفهم بالعمل، ويتم اختيارهم وحتديد عددهم وفق متطلبات 

اأدلة االإجراءات.

املادة )ال�ساد�سة(: 

الإجناز  واالإدارية  الفنية  اخلدمات  تقدمي  ال�سر  اأمانة  تتوىل 

وجه  وعلى  اللجنة،  رئي�ض  يحدده  ما  وفق  اللجنة  اأعمال 

اخل�سو�ض ما يلي:

قيد ما يحال للجنة من حما�سر ال�سبط وال�سكاوى وتقارير . 1

االإدارة املخت�سة.

وحفظ . 2 وحفظها  وقراراتها  اللجنة  جل�سات  كتابة حما�سر 

اأحكام ديوان املظامل ال�سادرة ب�ساأنها.

وتبليغ . 3 اجتماعاتها  وتنظيم  اللجنة  اأعمال  جدول  متابعة 

االأع�ساء باجلل�سات.

اإعداد املكاتبات واالإخطارات املتبادلة بني اللجنة واجلهات . 4

االأخرى ومتابعتها.

االإخطارات . 5 متطلبات  ب�ساأن  املخت�سة  االإدارة  مع  التن�سيق 

والقرارات املتعلقة باأعمال اللجنة.

اإعداد مناذج وتقارير اللجنة وم�ساريع قراراتها. . 6

القرارات . 7 منطوق  لقيد  اللجنة،  لقرارات  �سجل  اإن�ساء 

وبياناتها وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات. 

الف�سل الرابع

اخت�سا�سات اللجنة و�سالحياتها

املادة )ال�سابعة(:

العقوبات  واإيقاع  املخالفات،  يف  بالنظر  اللجنة  تخت�ض 

املن�سو�ض عليها يف النظام، وتكون قراراتها نافذة من تاريخ 

امل�سادقة عليها، واإبالغ املخاطبني بها وفق متطلبات الالئحة.

املادة )الثامنة(:

وفق . 1 اللجنة،  اإىل  املخت�سة  االإدارة  من  املخالفة  حتال 

االأع�ساء  بدعوة  اللجنة    رئي�ض  ويقوم  اللوائح،  متطلبات 

لالجتماع للنظر فيها واإيقاع العقوبات املن�سو�ض عليها يف 

النظام حال ثبوت تعار�سها مع اأحكام النظام واللوائح.

يجوز لرئي�ض اللجنة، اأو نائبه القيام باالأعمال، اأو املتطلبات . 2

التي ت�ساعد اللجنة على اإجناز مهامها-مامل تتعار�ض مع 

االنظمة واللوائح ال�سارية-مثل االإجراءات التالية:

اأو 	.  واإداراتها،  الهيئة  قطاعات  من  االإفادة  طلب 

اأو  بيانات،  اأو  وثائق،  اأي  عن  االأخرى  اجلهات  من 

املعرو�سة  باملخالفة  �سلة  ذات  درا�سات  اأو  معلومات، 

اأمام اللجنة.

اأو 	.  هيئتها،  بكامل  للجنة  املعاينة  اإجراء  مهمة  اإ�سناد 

بندب واحد، اأو اأكرث من اأع�سائها، على اأن يعد تقريرًا 

بالنتائج ي�سلم للجنة خالل )5( خم�سة اأيام عمل من 

التاريخ املحدد للمعاينة.
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ا�ستدعاء املفت�ض حمرر حم�سر ال�سبط، اأو املخالف، 	. 

وفق متطلبات اأدلة االإجراءات، قبل )15( خم�سة ع�سر 

ب�ساأن  اأقوالهم  ل�سماع  اجلل�سة  انعقاد  تاريخ  من  يومًا 

املخالفة املعرو�سة على اللجنة. يف حال تعذر احل�سور 

الأي �سبب، يجوز لرئي�ض اللجنة، اأو نائبه تاأجيل نظر 

يف  النظر  ا�ستكمال  اأو  االإخطار،  واإعادة  املخالفة 

املخالفة واتخاذ ما يلزم وفق النظام والالئحة.

اال�ستعانة بخبري فني، اأو متخ�س�ض من خارج الهيئة، 	. 

وفق متطلبات اأدلة االإجراءات والفقرة )ج( من هذه 

خم�سة  خالل)15(  بالراأي،  تقريره  لتقدمي  املادة، 

التكليف عن املخالفة املعرو�سة  ع�سر يومًا من تاريخ 

اللجنة  انعقاد  اأثناء  امل�سورة  تقدمي  اأو  اللجنة،  على 

اللجنة،  الت�سويت على قرارات  له حق  يكون  اأن  دون 

ويتحمل املخالف جميع التكاليف يف حال طلبه ذلك.

املادة )التا�سعة(:

اأكرث  اأو  واقعة،  وجود  املخالفة  النظر يف  اأثناء  للجنة  تبني  اإذا 

تدخل يف اخت�سا�ض جهة اأخرى، فيتعني عليها اإحالتها - عن 

طريق رئي�ض اللجنة - اإىل هذه اجلهة. واإذا تبني للجنة تعذر 

الواقعة، يجوز  النظر يف املخالفة دون الف�سل م�سبقًا يف هذه 

على  بناًء  اإفادة،  ورود  التاأجيل حلني  نائبه  اأو  اللجنة،  لرئي�ض 

طلب اللجنة، من هذه اجلهة.

الف�سل اخلام�س

اجتماعات اللجنة ومداولتها وقراراتها

املادة )العا�سرة(:

الفقرة )1( . 1 وفق  املحدد  اللجنة جل�ساتها يف مقرها  تعقد 

غالبية  وبح�سور  الالئحة،  هذه  من  الثانية  املادة  من 

االأع�ساء، على اأن يكون من بينهم رئي�ض اللجنة، اأو نائبه.

يجوز لرئي�ض اللجنة تنظيم اأعمالها بني االأع�ساء، وحتديد . 2

عدد املخالفات التي ينظر فيها بكل جل�سة ومدى انعقادها 

حال عدم اكتمال العدد.

املادة )احلادية ع�سرة(:

تكون املداوالت بني االأع�ساء �سرية، وال يجوز اإف�ساوؤها، اأو . 1

مع  يتفق  مبا  اال  اأخرى  جهة  اأو  فرد،  الأي  عنها  االإف�ساح 

االأنظمة واللوائح ال�سارية.

املعرو�سة . 2 املخالفة  يف  النظر  يف  امل�ساركة  للع�سو  يجوز  ال 

على اللجنة اإذا كان له عالقة، �سواء قرابة )حتى الدرجة 

مع  نزاع  اأو  جتارة(  اأو  )ا�ستثمار  م�سلحة  اأو  الرابعة(، 

املخالف، اأو ممار�سي ت�سغيل االن�سطة واملهن ال�سياحية.

ينطبق . 3 النظامي ممن  امل�ست�سار  اأو  اللجنة  رئي�ض  كان  اإذا 

هذه  من   )2( بالفقرة  املذكورة  احلاالت  من  اأي  عليهم 

رئي�ض  على  يتعني  فاإنه  الت�سكيل  يف  بديل  له  ولي�ض  املادة، 

اللجنة، اأو نائبه اإحالة املخالفة للجنة اأخرى.

وتاريخ . 4 احلا�سرين  االأع�ساء  يبني  جل�سة حم�سر  لكل  يعد 

واالإجراءات  انعقادها،  ومكان  اجلل�سة  افتتاح  ووقت 

والوقائع التي مت مداولتها اأثناء اجلل�سة وقراراتها.

يوقع على حم�سر اجلل�سة رئي�ض اللجنة واالأع�ساء احلا�سرين . 5

ويكتفى  للجل�سة،  حا�سرًا  كان  اإذا  واملخالف  ال�سر  واأمني 

بالتوقيع االإلكرتوين حال ا�ستخدام الو�سائل التقنية.

املادة )الثانية ع�سرة(:  

اأي  النظر يف  ولها  املخالفات،  بقائمة  اال�سرت�ساد  للجنة  يجوز 

اأفعال اأخرى

املادة )الثالثة ع�سرة(: 

تراعي اللجنة عند تقدير العقوبة املقرر اإيقاعها وفق النظام، 

مدى م�ساحبة اأي من الظروف التالية للمخالفة من عدمها: 

تكرار املخالفة.	. 

 تعدد املخالفات. 	. 

 االإ�سرار بالنظام العام )ال�سحة العامة /االأمن العام 	. 

/ال�سكينة العامة( اأو باملمتلكات اأو تهديد الأي منها.

عرقلة عمليات التفتي�ض، اأو عدم التعاون مع املفت�ض. 	. 

 وجود تعمد، اأو اإهمال. 	. 

الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة.	. 

اأية حاالت اأخرى تعتربها اللجنة من الظروف املخففة اأو امل�سددة. 	. 

املادة )الرابعة ع�سرة(:

االأع�ساء . 1 اأ�سوات  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  ت�سدر 

وتنفذ  يفو�سه  اأو من  الرئي�ض  وي�سادق عليها  احلا�سرين 

فور �سدورها.
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رئي�ض اللجنة، ويجوز ملن يتبنى من االأع�ساء راأيًا خمالفا 

اأن يثبته يف حم�سر اجلل�سة مدعمًا باالأ�سباب.

املادة )اخلام�سة ع�سرة(:

اأو  املخالفة  ب�ساأن  قرارها  من  ن�سخه  للمخالف  اللجنة  ت�سلم 

املخالفات التي مت النظر فيها خالل )اأ�سبوع( من تاريخ جل�سة 

النطق بالقرار، ويتعني اأن يكون القرار م�ستوٍف للعنا�سر االآتية، 

واأية عنا�سر اأخرى حتددها اأدلة االإجراءات:

ورقم . 1 وقوعها  تاريخ  املخالفة،  و�سف  املخالف،  بيانات 

القرار،  ومنطوق  فيها،  النظر  وقائع  وملخ�ض  املح�سر، 

واأ�سبابه وبيانات اخلبري اإذا وجد، وملخ�ض تقريره.

يلي:)الرقم-التاريخ . 2 ما  القرار  بيانات  �سمن  من  يكون 

 - االأع�ساء  ال�سر-توقيع  اأمني  ا�سم   - االأع�ساء  اأ�سماء   -

توقيع اأمني ال�سر(. 

املادة )ال�ساد�سة ع�سرة(:

يبلغ املخالف، عن طريق العناوين الر�سمية، بقرار اللجنة . 1

مبوجب مذكرة ت�سليم ر�سمية مت�سمنة بيانات امل�ستلم. 

عن . 2 تبليغه  يتم  اللجنة،  بقرار  املخالف  اإبالغ  تعذر  حال 

طريق اجلهات التنفيذية يف املنطقة التابعة ملقر الن�ساط، 

اأو جمعية املهنة ال�سياحية للمخالف اأو �سكنه.

املادة )ال�سابعة ع�سرة(:

ال يخل قرار اللجنة املخت�سة بحق املت�سرر يف طلب التعوي�ض 

نتيجة  �سرر  من  اأ�سابه  ملا  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  اأمام 

خمالفة اأحكام النظام واللوائح.

املادة )الثامنة ع�سرة(:

الرئي�ض . 1 امام  اللجنة  قرارات  التظلم من  للمخالف  يجوز   

للرئي�ض  ويرفع  التظلم  بدرا�سة  املخت�سة  االإدارة  وتقوم 

بالتو�سية املنا�سبة، وذلك وفقا ملا حتدده ادلة االإجراءات.

يف حال رف�ض التظلم اأو عدم الرد، يجوز للمتظلم التظلم . 2

اأمام ديوان املظامل وفقا لنظامه.

الف�سل ال�ساد�س

اأحكام عامة

املادة )التا�سعة ع�سرة(:

االإجراءات،  اأدلة  حتدده  ما  ووفق  اللجنة،  رئي�ض  على  يتعني 

االإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  على  للعر�ض  تف�سيلي  تقرير  اإعداد 

باإجنازات اللجنة والتو�سيات املقرتحة لتطوير اأدائها وت�سهيل 

عملها، وملجل�ض االإدارة اتخاذ ما يراه منا�سبًا.

املادة )الع�سرون(:

وتن�سر يف اجلريدة  املجل�ض،  رئي�ض  بقرار من  الالئحة  ت�سدر 

الر�سمية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ ن�سرها.

املادة )احلادية والع�سرون(:

كل مامل يرد به ن�ض يف هذه الالئحة ي�سدر ب�ساأنه قرار من . 1

الرئي�ض بناًء على تو�سية االإدارة املخت�سة.

ملجل�ض االإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.. 2





لئحة مرافق الإيواء ال�سياحي
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الف�سل الأول

التعريفات

املادة )الأوىل(:

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�سحة اأمام كل منها، 

ما مل يقت�ِض ال�سياق خالف ذلك:

النظام: نظام ال�سياحة. 

الأحكام  تنفيذًا  ال�سياحي  االإيواء  مرافق  الئحة  الالئحة: 

النظام، وما ي�سدر ب�ساأنها.

الهيئة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

جمل�ض االإدارة: جمل�ض اإدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س: رئي�ض جمل�ض االإدارة.

الرئي�س: رئي�ض الهيئة.

من  اأيًا  اأو  للرتاخي�ض  العامة  االإدارة  املخت�سة:  الإدارة 

االإدارات ذات العالقة بالهيئة، اأو فروع الهيئة مبناطق اململكة، 

العامة  الهيئة  اأو  البلدية  اأو  االأمانة  مكتب  يف  الهيئة  اأو ممثل 

لال�ستثمار )حال تفوي�سهم( وفق ما حتدده ادلة االجراءات.

اال�سرتاطات  ا�ستيفاء  اإجراءات  تت�سمن  عملية  الرتخي�س: 

واملتطلبات املو�سحة يف الالئحة للح�سول على الرخ�سة.

الهيئة،  من  معتمدة  ت�سدر  املدة،  وثيقة حمددة  الرخ�سة: 

با�سم املرخ�ض له ملمار�سة ت�سغيل مرافق االإيواء ال�سياحي وفق 

اأحكام النظام والالئحة. 

املرخ�س له: كل �سخ�ض طبيعي اأو معنوي حا�سل على رخ�سة 

ت�سغيل  ملمار�سة  الهيئة  من  املفعول  �سارية  ت�سنيف  و�سهادة 

واإدارة مرافق االإيواء ال�سياحي. 

مل�ستوى  وتقييمًا  وو�سفًا  تعريفًا  تت�سمن  عملية  الت�سنيف: 

اخلدمة املقدمة مبرافق االإيواء ال�سياحي، مع تق�سيمها لفئات 

حمددة وفق الالئحة.

من  معتمدة  ت�سدر  املدة،  وثيقة حمددة  الت�سنيف:  �سهادة 

الهيئة، با�سم مرفق اإيواء �سياحي، وحمددًا فيها الت�سنيف.

معايري الت�سنيف: ال�سروط واملتطلبات الواجب توافرها يف 

مرافق االإيواء ال�سياحي للح�سول على الت�سنيف املنا�سب وفق 

الالئحة.

تاأهيل اإدارة وت�سغيل مرافق الإيواء ال�سياحي: التاأكد من 

مرافق  وت�سغيل  اإدارة  لن�ساط  املمار�سة  اجلهات  وكفاءة  قدرة 

دليل  ح�سب  املعتمدة  التاأهيل  ملعايري  وفقًا  ال�سياحي  االإيواء 

االإجراءات.

مرفق الإيواء ال�سياحي: كل مكان يوفر خدمة املبيت ب�سورة 

رئي�سة )للنزالء/ لل�سياح( مقابل اأجر، �سواء اأكان هذا املكان 

فندقًا، اأو اأي وحدة �سكنية اأخرى توؤدي االأغرا�ض نف�سها، واأي 

خدمات م�ساندة، وتنق�سم اإىل نوعني:

1- مرافق اخلدمة الكاملة: وهي التي ت�سنف بالنجوم اأو 

بالدالل )للمباين الرتاثية(، وتقدم خدمة املبيت مبقابل مايل، 

واملاأكوالت،  اال�ستقبال،  مثل:  اأخرى،  خدمات  اإىل  باالإ�سافة 

الت�سنيف  فئات  ح�سب  اخلدمات،  من  وغريها  وامل�سروبات، 

موحدة.   اإدارة  قبل  من  وتدار  االإجراءات،  دليل  يف  املو�سحة 

ويندرج حتتها ما يلي:

مدخل  ● ذات  املباين،  من  اأو جمموعة  مبنى،  الفنادق: 

)الغرف  ن�سبة  تكون  اأن  فيها  ي�سرتط  م�ستقل  عام 

من   %60 عن  تقل  ال  مياه(  دورة  بداخلها  امل�ستقلة 

اإجمايل الوحدات.

الفنادق الرتاثية: وهي تنق�سم اىل ق�سمني: ●

فنادق تراثية: مبنى، اأو جمموعة من املباين الرتاثية اأو  ●

التاريخية ذات مدخل عام م�ستقل وحتمل طابع الرتاث 

القدمي للمنطقة التي يقع فيها، وال يعترب املبنى تراثيًا 

اإال بعد اأن يح�سل على موافقة من الهيئة كمبنى تراثي. 

»فندق ذو طابع تراثي » يحاكي الطراز العمراين املحلي  ●

ومواد البناء القدمية امل�ستخدمة يف املنطقة.

 املنتجعات: مبنى اأو جمموعة من املباين حماطة ب�سور  ●

املنتجعات  وت�ستمل  م�ستقل،  عام  مدخل  ذات  واحد 

مب�ساحات  خ�سراء  وم�سطحات  ترفيهية،  مرافق  على 

خمتلفة ح�سب فئة الت�سنيف. 

من  ● جمموعة  اأو  مبنى،  )املوتيالت(:  الطرق  فنادق 

ال�سفر  تقع على طرق  م�ستقل  املباين ذات مدخل عام 

ن�سبة  تكون  اأن  فيها  ي�سرتط  املحافظات،  اأو  املدن  بني 

)الغرف امل�ستقلة بداخلها دورة مياه( ال تقل عن %60 

من اإجمايل الوحدات.

ذات  ● املباين  من  جمموعة  اأو  مبنى  الفندقية:  ال�سقق 

امل�ستقلة  الوحدات  من  ت�سم عددًا  م�ستقل  عام  مدخل 
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وحدة  كل  يف  االأقل  على  ت�سمل  الوحدات  اإجمايل 

)غرفة نوم واحدة م�ستقلة بباب، ودورة مياه، و�سالون 

ا�ستقبال، ومطبخ(.

عام  ● مدخل  ذات  وحدات  جمموعة  الفندقية:  الفلل 

االأخرى،  عن  متاما  م�ستقلة  وحدة  كل  وتكون  م�ستقل، 

ومبدخل خا�ض بها، وت�ستمل كل وحدة على االأقل على 

معي�سة،  وغرفة  مياه،  ودورتني  واحدة،  نوم  )غرفة 

و�سالون ا�ستقبال، ومطبخ(.

2- مرافق اخلدمة الذاتية: التي ت�سنف بالدرجات وتقدم 

خدمات املبيت فقط، ويندرج حتتها مايلي:

من  ● جمموعة  اأو  مبنى  املفرو�سة:  ال�سكنية  الوحدات 

املباين ذات مدخل عام م�ستقل ت�سم عددًا من الوحدات 

امل�ستقلة مبدخل خا�ض، بحيث ي�سرتط اأال يقل عن %60 

وحدة  كل  يف  االأقل  على  ت�سمل  الوحدات  اإجمايل  من 

)غرفة نوم واحدة م�ستقلة بباب، ودورة مياه، و�سالون 

ا�ستقبال، ومطبخ(.

ذاتية  ● خدمة  تقدم  مباين  جمموعة  ال�سياحية:  النزل 

وتدار  م�ستقل،  عام  مدخل  ذات  جميعها  تكون  بحيث 

من ِقبل اإدارة موحدة، والبد اأن تكون كل وحدة م�ستقلة 

متامًا، وتوفر املبيت، وت�ستمل كل وحدة على االأقل على 

)غرفة نوم واحدة م�ستقلة بباب، ودورة مياه، و�سالون 

ا�ستقبال، ومطبخ(

يف  ● يقام  خميم  كل  هي  ال�سياحية:  البيئية  املخيمات 

وفقًا  ال�ساحلية،  اأو  اجلبلية،  اأو  ال�سحراوية،  املناطق 

املعتمدة من اجلهات  وال�سوابط  وال�سروط،  لالأنظمة، 

املعنية بغر�ض اال�ستثمار ال�سياحي، وممار�سة االأن�سطة 

الرتفيهية ال�سياحية. 

 النزل البيئية والزراعية: املباين التي تقام يف مزرعة  ●

بيئي  موقع  يف  اأو  الزراعية(،  )اال�سرتاحات  قائمة 

)النزل البيئية( حماطة ب�سور واحد وذات مدخل عام 

م�ستقل، وت�ستخدم يف مبانيها مواد منا�سبة لنف�ض البيئة 

املقامة عليها، ويتم ت�سغيلها بطريقة ال توؤثر على احلياة 

الطبيعية، والنباتية، واحليوانية فيها، وتراعى املجتمع 

اأو  النزيل    موحدة.  باإدارة  وتدار  بها،  املحيط  املحلى 

ال�سائح: ال�سخ�ض الطبيعي امل�ستفيد من اخلدمات التي 

يقدمها مرفق االإيواء ال�سياحي.  

من�سوبو مرفق الإيواء ال�سياحي: االأ�سخا�ض الذين يعملون 

يف املرفق، ويرتبطون بعالقة عمل نظامية مع املرخ�ض له يف 

ال�سياحي،  االإيواء  مرفق  ت�سغيل  مبمار�سة  �سلة  ذات  وظيفة 

اأو  ال�سيانة(،  مدير  اال�ستقبال،  موظف  املرفق،  مثل:)مدير 

غريها من الوظائف ذات العالقة.

�سخ�ض  كل  ال�سياحي:  الإيواء  مرفق  ت�سغيل  ممار�سو 

ما  وفق  �سياحي  اإيواء  مرفق  بت�سغيل  يقوم  اعتباري  اأو  طبيعي 

ورد يف هذه الالئحة �سواء كان مرخ�ض له اأو غري مرخ�ض.

الذي  الطبيعي،  ال�سخ�ض  مدير مرفق الإيواء ال�سياحي: 

يقوم  من  اأو  ال�سياحي،  االإيواء  مرفق  وت�سغيل  اإدارة  يتوىل 

مقامه، وتنطبق عليه �سروط املدير. 

قائمة الأ�سعار: بيان مقدم للهيئة من املرخ�ض له، يحتوي 

ال�سياحي  االإيواء  مرفق  عليها  يح�سل  التي  املالية  املبالغ  على 

من عمالئه مقابل ما يقدم لهم من خدمات. 

عليها  حت�سل  التي  املعتمدة،  املالية  املبالغ  املايل:  املقابل 

الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها، وفق النظام والالئحة.

اخلا�سة  واملعايري  واالإر�سادات  الوثائق  الإجراءات:  اأدلة 

وفق  �سياحي  اإيواء  مرفق  ت�سغيل  ن�ساط  ممار�سة  مبتطلبات 

من  ال�سادرة  والتعاميم  والتعليمات  والالئحة  النظام  اأحكام 

الهيئة.

اجلمعية: اجلمعية ال�سعودية ملرافق االإيواء ال�سياحي.

والالئحة  النظام  اأحكام  مع  يتعار�ض  عمل  اأي  املخالفة: 

واالأدلة االإجرائية يتم �سبطها عن طريق املوظف املخت�ض.

االأفعال  �سبيل احل�سر  على  يحدد  ببيان  قائمة املخالفات: 

التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة واالأدلة 

االإجرائية، وحمدد فيها العقوبة املن�سو�ض عليها يف النظام. 

اأدلة  حتددها  التي  االإلكرتونية  االأجهزة  التقنية:  الو�سائل 

االإجراءات، ومتثل اأحد اأ�سكال حم�سر ال�سبط.

اللجنة املخت�سة: جلنة النظر يف خمالفات اأحكام النظام 

والالئحة، واإيقاع العقوبات املن�سو�ض عليها يف النظام.

العنوان  فيها  مبا   - التوا�سل  و�سائل  الر�سمية:  العناوين 
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اأو  والت�سنيف  الرتخي�ض  طالب  يحددها  التي  الوطني- 

مبكاتبات  الإبالغه  الالزمة  االإجراءات  اأدلة  ومن  له  املرخ�ض 

وقرارات الهيئة، واللجنة املخت�سة.

املعايري املهنية: وثيقة تعدها الهيئة، تو�سح املهارات والعلوم 

االإيواء  مرفق  من�سوبي  يف  املطلوبة  وال�سلوكيات  واملعارف 

لتاأدية املهام  وامل�سوؤوليات مب�ستوى احرتايف، وتكون  ال�سياحي؛ 

قابلة للقيا�ض.

واأدلة  الالئحة  يف  املحددة  واالإجراءات،  االأعمال  الرقابة: 

االإيواء  مرفق  التزام  من  للتاأكد  الهيئة،  وتطبقها  االإجراءات، 

ال�سياحي باأحكام النظام والالئحة. 

املفت�س: كل �سخ�ض خمول بقرار من الرئي�ض اأو من يفو�سه 

االيواء  والتفتي�ض على مرافق  والرقابة  املعاينة  بعملية  بالقيام 

ال�سياحي.

اإىل  املفت�ض  بها  يقوم  التي  والزيارات  املعاينات  التفتي�س: 

النظام  اأحكام  تطبيق  من  للتاأكد  ال�سياحي،  االإيواء  مرافق 

والالئحة. 

حم�سر ال�سبط: االأداة التي ت�ستخدمها الهيئة، اأثناء عملية 

الرقابة والتفتي�ض ل�سبط املخالفات، ح�سب االآلية التي تقرها 

االإدارة املخت�سة. 

خطاب ال�سمان: تعهد نهائي، غري م�سروط، ي�سدر من اأحد 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  املرخ�سة  امل�سارف  اأو  البنوك، 

الرخ�سة  طالب  اأو  له،  املرخ�ض  طلب  على  بناًء  ال�سعودي 

و�سهادة الت�سنيف، بدفع قيمتها ل�سالح الهيئة حال طلبها.

الوطني،  املعلومات  ل�سبكة  اآيل مركزي  نظام  نظام �سمو�س: 

تنقل من خالله املعلومات اإىل مركز املعلومات الوطني بوزارة 

االت�ساالت  هيئة  من  لها  املرخ�ض  ال�سبكات  عرب  الداخلية 

وتقنية املعلومات.

املادة )الثانية(: 

ي�سدر الرئي�ض، بناًء على عر�ض االإدارة املخت�سة، قرار بتحديد 

اأية اأعمال، اأو خدمات اأخرى تعترب وفق النظام والالئحة �سمن 

ممار�سة ت�سغيل مرافق االإيواء ال�سياحي.

الف�سل الثاين

الرتخي�ص

املادة )الثالثة(:

ال يجوز ممار�سة ت�سغيل اأي مرفق اإيواء �سياحي اإال بعد حتقيق 

ال�سياحي،  االإيواء  مرافق  وت�سغيل  الإدارة  التاأهيل  متطلبات 

الأحكام  وفقًا  الت�سنيف  و�سهادة  الرخ�سة  على  واحل�سول 

النظام والالئحة واأدلة االإجراءات.

املادة )الرابعة(:  

يقدم طلب احل�سول على الرخ�سة ملرافق االإيواء ال�سياحي اإىل 

االإدارة املخت�سة وفق اال�سرتاطات وال�سوابط التالية:

اأوًل: متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�س:

ت�سغيل . 1 ملمار�سة  الرخ�سـة  بطلب  اخلا�ض  النموذج  تعبئة 

وفـق  للهيئة،  االإلكرتوين  املوقع  على  �سـياحي  اإيواء  مرفق 

النموذج واالآلية املحددة يف اأدلة االإجراءات.

ما . 2 وتقــدمي  الرتخي�ض،  طالب  يف  التالية  ال�سـروط  توافر 

يثبت ذلك:

  اأن يكون �سعودي اجلن�سية �سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأو  ●

اعتباريًا، اأو م�ستثمرا اأجنبيًا حا�سال على ترخي�ض وفق 

االأنظمة واللوائح ال�سارية.

اأن يكون ال�سخ�ض الطبيعي كامل االأهلية، واإال تعني على  ●

من ينوب عنه احل�سول على االأذن ال�سرعي من اجلهة 

املخت�سة.

اأن يكون من امل�سموح لهم مبزاولة ن�ساط ت�سغيل مرافق  ●

االإيواء ال�سياحي طبقًا لالأنظمة واللوائح ال�سارية.

ال�سعودية  ● اجلمعية  يف  انت�ساب  �سهادة  على  احل�سول 

ملرافق االإيواء ال�سياحي.

اأو  ● اأن ال يكون قد حكم عليه يف جرمية خملة بال�سرف 

االأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

ان ال يكون قد �سبق �سدور قرار او حكم باإلغاء الرتخي�ض  ●

ولوائحه، ما مل  النظام  الرتخي�ض ملخالفة  �سد طالب 

مي�سي على �سدور القرار او احلكم )5( �سنوات عند 

تقدمي الطلب. 

  تقدمي ما يفيد ا�سرتاك مقدم الطلب يف نظام �سمو�ض.   ●
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االإدارة املخت�سة:

االإيواء  ● مرفق  م�سروع  ملبنى)مكان(  ملكيته  �سند   

على  املوؤجر  موافقة  مت�سمنًا  اإيجار  عقد  اأو  ال�سياحي 

اإيواء  مرفق  ن�ساط  ملمار�سة  وا�ستغالله  ا�ستخدامه 

�سياحي.

اأ�سل املخططات املعتمدة من مكتب هند�سي معتمد. ●

املحددة . 4 املتطلبات  الرتخي�ض  طالب  ا�ستيفاء  حالة  يف 

بالفقرة )اأواًل/1، 2 ،3( من هذه املادة، و�سداد الغرامات 

املخت�سة  االإدارة  تقوم   ،- وجدت  -ان  بحقه  ال�سادرة 

بدرا�سة الطلب.

يف حالة عدم وجود اأي مالحظات، ت�سدر االإدارة املخت�سة . 5

املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ض، وفق النموذج املوحد، 

 )30( مدتها  مهلة  ومتنحه  له،  الر�سمية  العناوين  على 

واملوافقات  الرتاخي�ض  متطلبات  ال�ستكمال  يومًا  ثالثون 

واالأمانات/ مثل:)البلديات  العالقة،  ذات  اجلهات  من 

الدفاع املدين(، وفق النموذج املو�سح يف اأدلة االإجراءات.

يجوز لالإدارة املخت�سة، بناًء على طلب طالب الرتخي�ض، . 6

االإجراءات،  اأدلة  متطلبات  وفق  املبدئية،  املوافقة  جتديد 

مربرات  من  الرتخي�ض  طالب  يقدمه  مبا  قناعتها  حال 

واأ�سباب تدعم طلبه.

الرتخي�ض . 7 طالب  قيام  االأحوال،  من  حال  باأي  يجوز،  ال 

مبمار�سة ت�سغيل اأي مرفق اإيواء �سياحي قبل احل�سول على 

الرتخي�ض النهائي.

يجب . 8 الرتخي�ض،  طلب  املخت�سة  االإدارة  رف�ض  حالة  يف   

لطالب  الر�سمية  العناوين  على  وير�سل  م�سببًا  يكون  اأن 

له  ويجوز  االإجراءات،  اأدلة  يف  ورد  ما  وفق  الرتخي�ض 

تاريخ  من  يوما  �ستني   )60( خالل  الرئي�ض  اأمام  التظلم 

علمه بالرف�ض، ويراعى ما يلي:

يف . 9 بالنظر  الرئي�ض  يحددها  التي  املخت�سة  االإدارة  قيام 

بالنتائج  والرفع  �سالحيته  مبوجب  والتظلم  االعرتا�سات 

للرئي�ض لالعتماد، ويخطر طالب الرتخي�ض على العناوين 

الر�سمية بالرد.

اأو عدم الرد، يجوز لطالب الرتخي�ض . 10 يف حالة الرف�ض، 

التظلم اأمام ديوان املظامل، وفق نظامه.

ثانيًا: متطلبات مرحلة اإ�سدار الرخ�سة:

يتعني على طالب الرتخي�ض االلتزام بتقدمي امل�ستندات  ●

التالية اإىل االإدارة املخت�سة:

اإرفاق  ● مع  البلدية  من  له  ال�سادر  الرتخي�ض  �سورة 

االأ�سل للمطابقة.

الن�ساط  ● مزاولة  ملوقع  )كروكي(  تو�سيحي  ر�سم   

)مبنى/اأر�ض( مو�سحًا عليه املكان واملنطقة. 

دفع املقابل املايل للرتخي�ض. ●

توفر متطلبات و�سائل االأمن وال�سالمة يف املبنى، واإرفاق  ●

امل�ستندات املوؤيدة لذلك من الدفاع املدين.

ا�ست�سداره  ● بعد  ال�سركة  اأو  للموؤ�س�سة  التجاري  ال�سجل 

من  كتاب  على  بناًء  وال�سناعة  التجارة  وزارة  من 

الهيئة، مت�سمنًا اال�سم التجاري املقرر اإ�سدار الرخ�سة 

)بالن�سبة  التاأ�سي�ض  وعقد  به،  الت�سنيف  و�سهادة 

لل�سركة( اإن وجد.

العالمة التجارية )ال�سعار( اإن وجد. ●

نظام  ● ح�سب  ال�سياحي  االإيواء  ملرفق  الوطني  العنوان 

الربيد ال�سعودي )بريد وا�سل(.

وتوافر  ● التاأثيث  ناحية  من  )املكان(  املبنى  جاهزية 

اإيواء  التجهيزات الالزمة ملمار�سة ت�سغيل مرفق  جميع 

امل�ستندات  الرتخي�ض  طالب  تقدمي  حال  �سياحي، 

خالل  املادة  هذه  من  )ثانيا/1(  بالفقرة  املو�سحة 

املهلة املحددة، تقوم االإدارة املخت�سة بتكليف املفت�سني 

اإيواء  مرفق  ت�سغيل  ممار�سة  حمل  املبنى  ملعاينة 

هذه  تقدمي  تاريخ  من  اأيام  �سبعة   )7( خالل  �سياحي 

املعلومات  �سحة  من  والتاأكد  للمطابقة  امل�ستندات، 

وامل�ستندات املقدمة من طالب الرتخي�ض، ويعد تقرير 

بذلك، ويجوز اال�ستعانة باأي جهة فنية اأو متخ�س�سة، 

ال�ستكمال اأعمال املعاينة والرقابة. 

اأي  ● وجود  عدم  من  املخت�سة  االإدارة  تاأكد  حال 

مالحظات وفق املتطلبات املذكورة بهذه املادة، يخطر 

طالب الرتخي�ض، على العناوين الر�سمية، خالل )30( 
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يومًا من تاريخ تقدمي الطلب 

على املرخ�ض له االلتزام باالآتي: ●

املقدمة  ● وامل�ستندات  البيانات  ب�سحة  تعهد  توقيع 

للح�سول على الرخ�سة.

ممار�سة  ● خالل  واللوائح  النظام  اأحكام  خمالفة  عدم 

ت�سغيل مرفق اإيواء �سياحي.

عدم تغيري العناوين الر�سمية واإخطار االإدارة املخت�سة  ●

يف حال تغيريها.

باأي �سكل من االأ�سكال من ممار�سة  ● عدم متكني الغري 

الرتخي�ض  وفق  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  ت�سغيل 

والت�سنيف ال�سادر له.

ال  ● مبا  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  م�سمى  يكون  اأن  يجب 

يتعار�ض مع النظام العام، واالأنظمة والتقاليد باململكة 

ومعتمد من وزارة التجارة وال�سناعة اأو اأحد فروعها.

الهيئة  ● املالية الالزمة متى ما طلبت  ال�سمانات  تقدمي 

ذلك.

تاأهيلي  ● يتعني على طالب الرتخي�ض االلتحاق بربنامج 

وفقا ملا حتدده اأدلة االإجراءات، مامل ي�سبق له االلتحاق 

بها.

املادة )اخلام�سة(: 

يجوز ملن رف�ض طلبه التظلم اأمام الرئي�ض وفق متطلبات الفقرة 

)اأواًل/8( من املادة )الرابعة( من الالئحة، ويتعني على الهيئة 

اإعادة املقابل املايل امل�سدد لها الإ�سدار الرتخي�ض والت�سنيف، 

وذلك لطالب الرتخي�ض الذي رف�ض طلبه.

املادة )ال�ساد�سة(: 

مراعاة  ومع  )الرابعة(،  املادة  متطلبات  الطلب  ا�ستيفاء  عند 

الرخ�سة، وفق  االإدارة املخت�سة  الالئحة، ت�سدر  اأحكام هذه 

ال�سوابط التالية:

تكون مدة الرخ�سة )ثالث �سنوات(، قابلة للتجديد.

واال�سم  )�سركة/موؤ�س�سة(،  له  املرخ�ض  بيانات  تو�سيح 

اأخرى  معلومات  واأي  وانتهائها  املدة  بداية  وتاريخ  التجاري، 

ح�سب احلاجة. 

املادة )ال�سابعة(:

�سجل،  يف  التالية  البيانات  تعبئة  املخت�سة  االإدارة  على  يتعني 

حتدده اأدلة االإجراءات، عند اإ�سدار الرخ�سة، واأثناء ممار�سة 

ت�سغيل مرفق االإيواء ال�سياحي:  

البيانات اخلا�سة بالرخ�سة وفق اأحكام الالئحة.. 1

موقع مرفق االإيواء ال�سياحي والعناوين الر�سمية له وعنوان . 2

املكتب اخلا�ض باإدارة وت�سغيل مرفق االإيواء ال�سياحي. 

املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ض له.. 3

املادة )الثامنة(:

يجوز ملرفق االإيواء ال�سياحي اأن يكون داخل مبنى مت�سل مبباين 

واملطارات،  احلكومية،  والدوائر  مثل:)امل�ست�سفيات،  اأخرى، 

�سريطة مراعاة طالب  م�ستقل،  التجارية( مبدخل  واملجمعات 

الرخ�سة ال�سوابط التالية:

من  ● ن�سخة  به  مرفقًا  املخت�سة،  لالإدارة  طلب  تقدمي   

العقد املربم مع اجلهة االإدارية امل�ستفيدة.

الرخ�سة  ● الإ�سدار  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط  تنفيذ 

و�سهادة الت�سنيف وفق متطلبات املادة )الرابعة( من 

الالئحة.  

املادة )التا�سعة(:

بطلب . 1 املخت�سة  لالإدارة  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

جتديد الرخ�سة قبل )90( ت�سعني يومًا من تاريخ انتهاء 

املادة  يف  املحددة  ال�سروط  ال�ستيفاء  الرخ�سة  مدة 

)الرابعة( من الالئحة. 

النظام . 2 يف  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  بيانات  جميع  حتديث 

االإلكرتوين لرتخي�ض مرافق االإيواء ال�سياحي.

املهلة . 3 انتهاء  بعد  الرخ�سة  جتديد  طلب  تقدمي  حال  يف 

االإدارة  تقوم  املادة،  هذه  من   )1( بالفقرة  املحددة 

املخت�سة باتخاذ ما يلي:

لر�سد  ● له  املرخ�ض  على  بالتفتي�ض  املفت�سني  تكليف 

ممار�سة ت�سغيل مرفق اإيواء �سياحي بعد انتهاء الرخ�سة، 

واإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط وفق اأحكام الالئحة.

اإحالة حم�سر ال�سبط، و�سور من الرخ�سة، و�سهادة  ●  

اأدلة  يف  املو�سح  النموذج  وفق  املنتهية،  الت�سنيف 
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بعد ا�ستيفاء املتطلبات الالزمة لتجديد الرخ�سة، و�سداد . 4

ت�سدر  وجدت،  ان  بحقه  ال�سادر  الغرامات  له  املرخ�ض 

االإدارة املخت�سة جتديد الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف وفق 

اأحكام الالئحة واأدلة االجراءات.

املادة )العا�سرة(:

بعد  اإال  التالية  االأعمال  من  باأي  القيام  له  للمرخ�ض  يجوز  ال 

احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من االإدارة املخت�سة:

التنازل عن الرخ�سة، اأو ال�سماح للغري با�ستخدامها، اأو  ●

ا�ستغاللها، مع مراعاة اأن تتوافر يف املتنازل له ال�سروط 

النظام  اأحكام  وفق  للرتخي�ض  الالزمة  واملتطلبات 

والالئحة واالأدلة االإجرائية.

تعديل اال�سم التجاري. ●

عناوين  ● اأو  اأو�ساًف،  اأو  ت�سنيًف،  اأو  اأ�سماء،  ا�ستخدام 

غري ما هو مبني يف الرخ�سة املمنوح لها.

اإغالق مرفق االإيواء ال�سياحي اإغالقا موؤقتا اأو دائما اأو  ●

اأو التغيري على املخططات املعتمدة من الهيئة  التعديل 

عند تقدمي الطلب.

املادة )احلادية ع�سرة(:

يف حالة وفاة املرخ�ض له، اأو فقدانه االأهلية، متنح االإدارة . 1

من  اأ�سهر  �ستة   )6( عن  تزيد  ال  مهلة  الورثة  املخت�سة 

تاريخ الوفاة اأو فقد االهلية، الإنهاء اإجراءات تعديل �سفة 

ال�سروط  باقي  وال�ستكمال  ال�سياحي،  االإيواء  مرفق  مالك 

واملتطلبات الالزمة لتعديل الرخ�سة، وفق اأحكام الالئحة، 

ويجوز للهيئة - بناًء على مايقدم لها من مربرات - متديد 

املهلة بحد اأق�سى )6( �ستة اأ�سهر اأخرى. 

له، . 2 للمرخ�ض  االعتبارية  ال�سخ�سية  انق�ساء  حالة  يف   

متنح االإدارة املخت�سة القائمني على االإدارة مهلة ال تزيد 

لتعديل  االنق�ساء؛  ثبوت  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة   )6( عن 

ال�سفة القانونية للمرخ�ض له، وال�ستكمال باقي ال�سروط 

اأحكام  وفق  الرخ�سة،  الإ�سدار  الالزمة  واملتطلبات 

الالئحة، ويجوز للهيئة - بناًء على ما يقدمه القائمني على 

االإدارة من مربرات- متديد املهلة بحد اأق�سى )6( �ستة 

اأ�سهر اأخرى. 

من . 3 و)2(  بالفقرتني )1(  املحددة  املدة  انق�ساء  حالة  يف 

النظام  اأحكام  وفق  االأو�ساع،  توفيق  دون  املادة،  هذه 

وفق  املو�سوع،  باإحالة  املخت�سة  االإدارة  تقوم  والالئحة، 

اإذا  املخت�سة  للجنة  االإجراءات،  اأدلة  املحدد يف  النموذج 

تبني وجود خمالفة.

املادة )الثانية ع�سرة(:

يف حال فقد، اأو تلف الرخ�سة، اأو �سهادة الت�سنيف، يجب على 

املرخ�ض له التقدم بطلب لالإدارة املخت�سة خالل )7( �سبعة 

بدل  ترخي�ض  الإ�سدار  التلف،  اأو  الفقد،  تاريخ  من  عمل  اأيام 

�سهادة  اأو  الرخ�سة  املخت�سة  االإدارة  وت�سدر  تالف،  اأو  فاقد 

الت�سنيف املذكور حال ا�ستيفاء املرخ�ض له املتطلبات و�سداد 

املقابل املايل املقرر. 

الف�سل الثالث

الت�سنيف

املادة )الثالثة ع�سرة(:

اأنواع الت�سنيف وطريقته، وفئاته، . 1 حتدد االإدارة املخت�سة 

لها  ويجوز  االإجراءات  اأدلة  �سمن  ومتطلباته،  ومعايريه، 

اإعادة التقييم، كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

تقوم االإدارة املخت�سة باإعادة تقييم، ومراجعة الت�سنيف، . 2

ون�ساط  ال�سوق،  متغريات  وفق  التطوير  بغر�ض  وفئاته 

مرافق االإيواء ال�سياحي، وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك. 

يجوز لالإدارة املخت�سة بعد موافقة الرئي�ض اال�ستعانة باأي . 3

جهة فنية اأو متخ�س�سة للقيام باأعمال الت�سنيف وتقييم 

اخلدمة.

الرئي�ض، . 4 بقرار من  الت�سنيف  اإ�سدار وتطبيق معايري  يتم 

االإلكرتوين  املوقع  ويف  الر�سمية،  اجلريدة  يف  وتن�سر 

الر�سمي للهيئة، ويتم العمل به من تاريخ ن�سرها. 

املادة )الرابعة ع�سرة(:

ا�سرتاطات  تطبيق  بعد  ال�سياحي،  االإيواء  مرافق  الهيئة  ت�سنف 

طبيعة  وفق  ولوائحه،  النظام  اأحكام  مبوجب  عليها،  الرتخي�ض 

الن�ساط الذي متار�سه، وح�سب الفئات املحددة يف اأدلة االإجراءات.
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املادة )اخلام�سة ع�سرة(:

يتعني على املرخ�ض له عند طلب الت�سنيف مراعاة ما يلي: . 1

ومعايريه  ● وفئاته  الت�سنيف  ا�سرتاطات  على  االطالع 

الواردة يف الالئحة ودليل االإجراءات واملوقع االإلكرتوين 

الر�سمي للهيئة.

ا�ستيفاء طالب الت�سنيف والبيانات اخلا�سة بالت�سنيف  ●

اإليه  امل�سار  الرخ�سة  طلب  بنموذج  الواردة  وفئاته 

بالفقرة )اأواًل/1( من املادة )الرابعة( من الالئحة. 

وفق . 2 والت�سنيف  الرتخي�ض  متطلبات  ا�ستكمال  حالة  يف 

اأحكام املادة )الرابعة( و)اخلام�سة( و )الرابعة ع�سرة( 

الت�سنيف،  �سهادة  املخت�سة  االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من 

وفقًا  للتجديد،  قابلة  �سنوات(  )ثالث  مدتها  وتكون 

لل�سوابط واال�سرتاطات املو�سحة يف اأدلة االإجراءات. 

املادة )ال�ساد�سة ع�سرة(:

�سهادة . 1 جتديد  بطلب  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

مدة  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30( قبل  الت�سنيف 

املحددة  وال�سوابط  ال�سروط  ال�ستيفاء  الت�سنيف  �سهادة 

يف الالئحة.

من . 2 )العا�سرة(  املادة  اأحكام  املخت�سة  االإدارة  تراعي 

الالئحة عند النظر يف طلب جتديد �سهادة الت�سنيف.

ال�سادر . 3 الت�سنيف  درجة  تعديل  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

ملرفق االإيواء ال�سياحي، يف حالة تقدم املرخ�ض له بطلب 

وفق  الالزمة  واملتطلبات  اال�سرتاطات  وا�ستيفاوؤه  ذلك، 

الالئحة.

الف�سل الرابع

 العرتا�سات والتظلم على الت�سنيف

املادة )ال�سابعة ع�سرة(:

يجوز لطالب الت�سنيف االعرتا�ض على الت�سنيف املمنوح . 1

له اأمام الرئي�ض.

اإذا �سدر ب�ساأن االعرتا�ض القرار بقبوله واإلغاء الت�سنيف . 2

اأو تعديله، فتندب االإدارة املخت�سة مفت�سًا اآخر غري املعد 

للت�سنيف امللغى ليبا�سر الت�سنيف وفقًا للقرار وملتطلبات 

معايري الت�سنيف، وذلك خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ 

االإبالغ باإلغاء الت�سنيف ال�سابق.

اإذا �سدر القرار برف�ض االعرتا�ض وتاأييد الت�سنيف حمل . 3

االعرتا�ض فيجب اأن يكون م�سببًا، ويجوز لطالب الت�سنيف 

التظلم من هذا القرار اأمام ديوان املظامل.

ب�ساأن . 4 ال�سادر  بالقرار  الت�سنيف  طالب  الهيئة  تبلغ 

من  يومًا  ثالثني   )30( خالل  االأحوال  كل  يف  اعرتا�سه 

تاريخ تقدميه لالعرتا�ض.  

تراعي الهيئة اإبالغ طالب الت�سنيف على العناوين الر�سمية . 5

الواردة  والتظلم  بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض،  املحددة 

يف هذه املادة.

الف�سل اخلام�س

قوائم الأ�سعار

املادة )الثامنة ع�سرة(:

وفئاتها . 1 املقدمة  اخلدمات  نوع  اإعالن  له  املرخ�ض  على 

وا�سحة،  وب�سورة  واالإجنليزية،  العربية  باللغة  واأ�سعارها 

ويف مكان بارز يف اال�ستقبال داخل مرفق االإيواء ال�سياحي، 

التي  بالو�سائل  اأو  له،  الر�سمي  االإلكرتوين  املوقع  وعلى 

حتددها االإدارة املخت�سة لالطالع عليها.

حتدده . 2 ما  وفق  االأ�سعار  مراقبة  اآلية  بتحديد  الهيئة  تقوم 

اأدلة االإجراءات.

املادة )التا�سعة ع�سرة(:   

يقدم املرخ�ض له لالإدارة املخت�سة قائمة باأ�سعار اخلدمات . 1

املقدمة يف مرفق االإيواء ال�سياحي.  

يلتزم املرخ�ض له التقيد بقائمة االأ�سعار التي قدمها للهيئة . 2

ملدة )�سنة(، ويف حالة الرغبة بتعديلها يجب اإ�سعار الهيئة 

قبل تاريخ التعديل بثالثة ا�سهر على االأقل.

اإ�سافية للخدمة على . 3 اأال يفر�ض املرخ�ض له ر�سوم   يجب 

الطعام  قوائم  مثل:  املقدمة،  واخلدمات  الوحدات  اأ�سعار 

للماأكوالت، وامل�سروبات، وخدمة الوحدات.
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التزامات املرخ�ص له 

املادة )الع�سرون(:

ت�سغيل  ممار�سة  اأثناء  التالية،  بال�سوابط  له  املرخ�ض  يلتزم 

مرفق االإيواء ال�سياحي:

التقيد با�سرتاطات الرتخي�ض ومعايري الت�سنيف، واأحكام . 1

النظام والالئحة واالأدلة واالإجراءات.

ت�سجيل البيانات اخلا�سة بالنزيل وال�سائح )نظام �سمو�ض( . 2

و�سجالت مرفق االإيواء ال�سياحي، وتزويد االإدارة املخت�سة 

قبل  وحداتهم  واأرقام  النزالء  باأ�سماء  الطلب-  -عند 

و�سولهم.

درجة . 3 تتطلبها  التي  اخلدمات  بح�سب  اخلدمات  توفري   

ت�سنيف املرفق.

لذوي . 4 الهيئة  معايري  ح�سب  ال�سرورية  املتطلبات  توفري 

الوارد  الت�سنيف  معايري  ح�سب  اخلا�سة  االحتياجات 

ذكرها يف دليل االإجراءات.

العثور عليه من . 5 يتم  االأمنية مبا  النزالء واجلهات  اإخطار   

اإدارة  لدى  بها  واالحتفاظ  بالنزالء  اخلا�سة  املفقودات 

املرفق لردها اإىل اأ�سحابها.

عدم تنفيذ برامج الرحالت ال�سياحية يف اململكة اأو ت�سويقها . 6

�سياحية  مكاتب  اأو  �سركات،  مع  التعاقد  طريق  عن  اإال 

متخ�س�سة ومرخ�سة من الهيئة.

اإتباع االأنظمة املقررة، وتعليمات اجلهات املخت�سة املتعلقة . 7

واالإخالء  واالإ�سعاف  ال�سالمة  وو�سائل  االأمنية  بالنواحي 

وال�سحة والبيئة، واتخاذ كافة التدابري واالحتياطات التي 

حتقق ذلك.

وعقودهم . 8 النزالء،  اأ�سماء  قائمة  من  بن�سخة  االحتفاظ 

مت�سمنة ا�سم النزيل، وجن�سيته، وعنوانه، واأرقام هواتفه 

مبدة ال تقل عن خم�ض �سنوات.

مثل: . 9 معلومات  من  تطلبه  مبا  املخت�سة  االإدارة  تزويد 

االأ�سعار،  معدل  االإ�سغال،  ن�سب  الربامج،  )االإح�ساءات، 

القوائم املالية( ذات ال�سلة مبرفق االيواء ال�سياحي. وفق 

االآلية التي حتددها اأدلة االإجراءات. 

مرافق . 10 يف  العامة  ال�سحية  وال�سروط  القواعد  مراعاة 

واالهتمام  فيها،  والعاملني  وخدماتها،  ال�سياحي،  االإيواء 

بالنظافة العامة داخل وخارج املرفق، مبا يف ذلك االهتمام 

باملظهر العام، والنظافة ال�سخ�سية للعاملني.

ليايل . 11 ليلة واحدة من عدد  اأكرث من قيمة  عدم احت�ساب 

احلجز يف حالة عدم التزام النزيل بتاريخ الو�سول املحدد.

يف . 12 املودعة  حتى  ومقتنياته  النزيل  واأمن  �سالمة  �سمان 

اال�ستقبال طوال تواجده مبرفق االيواء ال�سياحي.

�سالمة املركبات يف املواقف اخلا�سة باملرفق.. 13

احلر�ض على �سالمة النزالء من االأخطار مثل:)احلريق، . 14

اأو ت�سرب الغاز، ونحو ذلك( واحلر�ض على �سحة النزالء 

من اأية اأطعمة، اأو م�سروبات فا�سدة، اأو منتهية ال�سالحية.

من . 15 والرتاخي�ض  والت�ساريح  املوافقات  على  احل�سول 

اجلهات املخت�سة نظامًا ب�ساأن:

اإقامة اأي جتمعات مثل:)املوؤمترات واملعار�ض وامللتقيات  ●

والندوات(.

االإيواء  ● مرفق  داخل  املوجودة  التجارية  االأن�سطة 

ال�سياحي.

التحكم يف القنوات الف�سائية من قبل اإدارة مرفق االإيواء . 16

ميكن  للقنوات  ا�ستقبال  اأجهزة  و�سع  وعدم  ال�سياحي، 

التحكم بها من داخل الوحدات.

االإيواء . 17 مرفق  داخل  العامة  االأماكن  يف  التدخني  منع 

وحتديد  ذلك(  ونحو  املطاعم،  )البهو،  مثل:  ال�سياحي 

غرف اأو اأدوار خا�سة للمدخنني.

االإلكرتوين . 18 االإدارة املخت�سة بربيد وا�سل بالربيد  تزويد 

للمرفق، ورقم هاتف امل�سوؤول، ورقم هاتف امل�سغل.

اإدخال خدمة اإظهار رقم املت�سل مع تاأمني اأجهزة ت�سجيل، . 19

وتخزين املعلومات للرجوع اإليها وقت احلاجة.

املراقبة . 20 )كامريات  مثل:  االأمنية،  االحتياطات  توفري 

واحلرا�سات  بها،  الت�سجيل اخلا�سة  واأجهزة  التلفزيونية، 

موافقة  بعد  الداخلية(  وزارة  ا�سرتاطات  ح�سب  االأمنية، 

اجلهات املخت�سة.

عدم رفع اأي علم اأعلى ارتفاعًا من العلم ال�سعودي بح�سب . 21



38

التعليمات النظامية. 

عدم االمتناع عن اإ�سكان املراأة بدون حمرم، �سواء كانت . 22

مواطنة، اأو اأجنبية �سريطة مراعاة ما يلي:

نظاما  ● به  املعرتف  الهوية  اإثبات  اأ�سل  املراأة  تقدمي 

قبول  ويجوز  لالأجنبيات(  الوطنية/االإقامة  )الهوية 

جواز ال�سفر يف احلاالت التي ال تتطلب اإ�سدار ت�سريح 

اإقامة لها.

)العمة،  ● هوية  اإثبات  لها  لي�ض  التي  املراأة  اإ�سكان 

كفالة  على  لي�ست  التي  واخلادمة  والقريبة،(  واخلالة، 

برفقة عائلة غري عائلتها، مع  اإذا كانت  ال�سكن  طالب 

مراعاة ت�سجيل جميع البيانات عن رب العائلة املرافقة 

لهم.

 اإذا مل يكن لدى املراأة اإثبات هوية مقبول نظاما يجوز  ●

اإ�سكانها، وذلك وفق االإجراءات املبينة يف الفقرة اأعاله. 

منع النزالء ومرتادي الفنادق من اإح�سار املواد الغذائية . 23

ال�سياحي  االإيواء  مرفق  اإىل  طهي  تتطلب  التي  االأولية 

االأطعمة  باإح�سار  ال�سماح  وعدم  الكاملة،  اخلدمة  ذات 

اإخ�ساعها  بعد  اإال  جاهزة/م�سروبات(،  )ماأكوالت 

ال�سياحي،  االإيواء  مبرفق  اخلا�سة  االأمنية  لالإجراءات 

وعدم ال�سماح بتناولها يف االأماكن العامة يف مرفق االإيواء 

هذه  اإعالن  ويتم  ذلك(،  ونحو  )البهو،  مثل:  ال�سياحي، 

ت�سجيل  قبل  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  لنزالء  التعليمات 

الدخول، واإبرازها يف دليل خدمات الغرف بالوحدة، اأدلة 

االإجراءات. 

وحفالت . 24 واملوؤمترات،  االأن�سطة،  ا�ستمرار  اأو  قبول،  عدم 

الزواج اإىل �ساعات متاأخرة وتنتهي قبل �سالة الفجر دون 

جتاوز ذلك. 

اإدارة موحدة جلميع اخلدمات التي تقدم مبرفق االإيواء . 25

ال�سياحي.

جميع . 26 يف  الهجري  والتاريخ  العربية،  اللغة  ا�ستخدام 

باأ�سماء  التعريف  وبطاقات  واملطبوعات،  التعامالت 

العاملني، وتزويد كل نزيل باإي�سال باللغة العربية، اأو اللغتني 

وموؤرخ  املرفق،  بختم  خمتومًا  معًا،  واالإجنليزية  العربية 

بالتاريخ الهجري وامليالدي، وموقع تدرج فيه بنود اخلدمة 

التي قدمت، وقيمة كل منها، والرد على الهاتف با�ستخدام 

اللغة العربية، ويف حال كون املت�سل ال يتحدث اللغة العربية 

يتم التحدث باللغة االجنليزية، اأو اأي لغة اأخرى.  

يف . 27 ممار�ستها  واآداب  املهنة،  اأخالقيات  على  املحافظة 

التعامالت اخلدمية والتجارية ملرفق االإيواء ال�سياحي.

عند . 28 االأ�سلوب  ونف�ض  وب�سا�سة،  برتحاب،  اال�ستقبال 

املغادرة، ومطالبة النزيل عند القدوم مبا يثبت �سخ�سيته 

ت�سجيل  بطاقة  وا�ستيفاء  النظاميــة،  التعليمات  وفـــــق 

معلومات النزيل. 

منفردين . 29 ع�سرة  الـثامنة  �سن  دون  نزالء  ا�ستقبال  عدم 

احلاالت  يف  اأو  ال�سرعي،  العائل  اأو  اأ�سرهم،  ب�سحبة  اإال 

الطارئة واأن يكون ذلك عن طريق اجلهات االأمنية. 

واإىل . 30 من  ال�سيوف  وحقائب  اأمتعة،  حمل  يف  امل�ساعدة 

الوحدة، وت�سليمهم مفاتيح الوحدات املخ�س�سة لهم.

امل�سغول . 31 العقار  ببيع  املالك  قيام  عند  له  املرخ�ض  على 

مبرفق االإيواء ال�سياحي، وعلمه بالبيع اإبالغ الهيئة خالل 

مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يومًا، وتقدمي ما يثبت موافقة 

عدت  واإال  املرفق،  ت�سغيل  ا�ستمرار  على  اجلديد  املالك 

الرخ�سة الغية مامل تر الهيئة بناًء على ما يقدمه املرخ�ض 

له من مربرات منحه مهله اإ�سافية ال تتجاوز مدتها )6( 

�ستة اأ�سهر لرتتيب اأو�ساعه.

مع . 32 البيئة،  على  للمحافظة  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ 

املحافظة على البيئة املحيطة.

جتهيز الوحدات بكل ما يلزم لراحة النزيل ح�سب معايري . 33

الت�سنيف.

 تزويد النزالء باملعلومات الالزمة عن اخلدمات املقدمة . 34

يف مرفق االإيواء ال�سياحي، والرد على ا�ستف�ساراتهم باأدب 

ولباقة.

على . 35 بناًء  الهيئة،  من  ت�سدر  التي  التعليمات  مراعاة 

التن�سيق امل�سرتك بني الهيئة واجلهات املخت�سة يف الدولة، 

ب�ساأن �سوابط العمل مبرافق االإيواء ال�سياحي.

الت�سنيف . 36 على  بناًء  اخلدمات  م�ستوى  على  املحافظة 

املمنوح للمرفق والعمل على حت�سني جودتها با�ستمرار.



39

ي
ح

يا
�س

ال
ء 

وا
لإي

 ا
ق

ف
را

م
ة 

ح
لئ ال�سياحي . 37 االإيواء  مرفق  يف  املقدمة  اخلدمة  ربط  عدم 

اأو  الوجبات،  تناول  اأو  اخلدمات،  ال�ستهالك  �سرط  باأي 

امل�سروبات ما مل يكن ذلك مبوافقة ورغبة النزيل.

 عدم تقدمي اأي معلومات عن هوية النزيل، ورقم الوحدة . 38

التي تخ�سه للغري.

 وجود زي موحد ملوظفي مرفق االإيواء ال�سياحي.. 39

املر�سلة . 40 والتعاميم  واال�سعارات  الن�سية  الر�سائل 

للمرخ�ض على عناوينه املحددة عند طلبه للرتخي�ض يف 

يحق  وال  ر�سميًا،  بالغًا  يعد  االإلكرتوين  الرتاخي�ض  نظام 

للمرخ�ض له تغيري اأرقام وعناوين التوا�سل املقدمة للهيئة 

اإال بعد اإبالغ الهيئة بذلك.

 توفري وحدة بديلة للنزيل يف حال عدم توفر مكان �ساغر . 41

يف املرفق يف حالة وجود حجز موؤكد، وتكون بنف�ض امل�ستوى 

مع عدم حتميل النزيل اأي قيمة زائدة عن قيمة احلجز. 

النزالء . 42 اآراء  ملعرفة  احلديثة  التقنية  و�سائل  ا�ستخدام   

جتاه م�ستوى اخلدمة املقدمة يف املرفق.

اأو . 43 للنزالء،  الر�سمية  الوثائق  ب�سور  االحتفاظ  عدم 

وبيانات  الرباعي  اال�سم  بت�سجيل  واالكتفاء  ت�سويرها، 

حتقيق ال�سخ�سية )ال�سجل املدين/االإقامة/جواز ال�سفر( 

ومرافقيهم.

�سكنية . 44 وحدات  وجود  حالة  يف  عمومًا  النزالء  ا�ستقبال 

الليايل  من  اأدنى  بحد  النزالء  اإلزام  عدم  مع  �ساغرة، 

وعدم االمتناع عن تقدمي خدمة املبيت واخلدمات االخرى 

املرخ�ض له بها دون �سبب مقبول نظامًا. 

وقت . 45 يكون  للنزالء حيث  واملغادرة  الدخول  بوقت  التقييد 

دخول مرفق االإيواء ال�سياحي ال�ساعة الثانية بعد الظهر، 

اليوم  من  ظهرًا  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  املغادرة  ووقت 

اأو اليوم االأخري ملدة بقاء النزيل، ويف حالة تاأخر  التايل، 

اإدارة املرفق ال�سياحي يف ت�سليم مفتاح الوحدة املحجوزة 

حقائب  بت�سلم  تلتزم  ظهرًا  الثانية  ال�ساعة  عن  للنزيل 

النزيل، وحفظها، وتوفري مكان، وخدمة منا�سبة لراحته، 

ت�سليم  عدم  حالة  ويف  وجبات،  من  ذلك  يلزم  ما  وتقدمي 

يلتزم   م�ساًء،  الرابعة  ال�ساعة  قبل  الوحدة  مفتاح  النزيل 

مرفق االإيواء ال�سياحي بتوفري وحدة بديلة يف مرفق اإيواء 

�سياحي اأخر بنف�ض م�ستوى وت�سنيف الوحدة املحجوزة من 

قبل النزيل مع تقدمي خ�سم للنزيل يعادل قيمة املدة التي 

ق�ساها باالنتظار. 

الوفاء بكافة االلتزامات التعاقدية جتاه النزالء.. 46

الغرف، . 47 داخل  النزالء  يحتاجها  التي  املعلومات  و�سع 

والوحدات ال�سكنية باللغتني العربية واالإجنليزية.

اجلهات . 48 باإبالغ  فورًا  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  مدير  قيام 

اأو  النزالء،  و�سالمة  باأمن  يتعلق  حادث  اأي  عن  املخت�سة 

املوظفني، اأو املباين. 

تزويد االإدارة املخت�سة يف بداية كل عام بخطط وبرامج . 49

االيواء  مرفق  ملن�سوبي  والتخ�س�سية  االإدارية  التدريب 

ال�سياحي. 

اإعادة . 50 اأو  والت�سنيف  امل�ستوى  بنف�ض  بديل  �سكن  توفري 

اإغالق  حالة  يف  خ�سم  دون  لليلة  املدفوعة  املالية  املبالغ 

مرفق االإيواء ال�سياحي ب�سبب حريق اأو انقطاع الكهرباء.

واجلهات . 51 الهيئة  مفت�سي  لزيارات  ب�سجل  االحتفاظ 

الرقابية املخت�سة وفقا ملا تبينه ادلة االإجراءات.

املادة )احلادية والع�سرون(:

مع مراعاة اأحكام املادة )الع�سرون( من هذه الالئحة، يلتزم 

املرخ�ض له مبتطلبات حجز اأماكن املبيت داخل مرفق االإيواء 

ال�سياحي التالية:

عن . 1 ال�سياحي  االإيواء  مبرفق  للوحدة  احلجز  طلب  اإثبات 

طريق اأي من الو�سائل التالية: )ممار�سي االأن�سطة واملهن 

ال�سياحية املرخ�ض لهم من الهيئة، اأو اجلهات املخت�سة/

مبختلف  التقنية  للزائر/االت�ساالت  ال�سخ�سي  احل�سور 

اأنواعها(، ويعترب احلجز موؤكد يف حالة الرد باملوافقة على 

احلجز من مرفق االإيواء ال�سياحي.

اإبالغ طالب احلجز باأ�سعار االنتفاع باخلدمة وكيفية الدفع، . 2

واخلدمات املقدمة.

حتقيق . 3 اإثبات  اأ�سل  باإبراز  احلجز  طالب  على  التنبيه 

للمقيم/ للمواطن/االإقامة  الوطنية  )الهوية  ال�سخ�سية 

�سجل  وتقدمي  ال�سائح(  اأو  االأجنبي،  للزائر  ال�سفر  جواز 
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اأو حتقيق �سخ�سية االأ�سرة )اإذا كان برفقته عائلته( عند 

بطاقة  وتعبئة  اال�ستقبال،  �سجالت  يف  للت�سجيل  القدوم 

الت�سجيل املعتمدة. 

ذلك . 4 ويعد  احلجز،  طالب  ل�سالح  حجز  م�ستند  اإ�سدار 

مبنزلة عقد - ملزم لطرفيه -يت�سمن اخلدمات املقدمة 

واأ�سعارها، ويجوز لطالب احلجز اإلغاء احلجز كتابيًا كليًا، 

اأو جزئيًا خالل 24 �ساعة قبل تاريخ دخول النزيل. 

قيد جميع طلبات احلجز يف �سجل خم�س�ض لذلك تدون . 5

حيث  من  احلجز  طالب  عن  ال�سرورية  املعلومات  فيه 

تاريخ الطلب ونوع مكان املبيت )غرفة مفردة/مزدوجة/

بدء  وتاريخ  ال�سخ�سية  وبياناته  النزيل  وا�سم  جناح( 

املطلوبة  واخلدمات  املبيت  ليايل  وعدد  واملغادرة  احلجز 

وطريقة ال�سداد، وكذلك بقية اخلدمات املقدمة من مرفق 

/فعاليات/ مثل:)حفالت/اجتماعات/  ال�سياحي  االإيواء 

مطاعم(.

توفري نظام اآيل و�سجالت يومية تو�سح الوحدات امل�سغولة، . 6

يف  والتي  املحجوزة،  وغري  واملحجوزة،  امل�سغولة،  وغري 

مرحلة ال�سيانة اأو النظافة.

االإيواء . 7 مبرفق  اخلالية  الوحدات  حجز  عن  االمتناع  عدم 

ة اإال اإذا امتنع  ال�سياحي بح�سب الطلب من حيث عدد االأ�سرَّ

طالب احلجز عن تقدمي ال�سمان املطلوب لتاأكيد حجزه.

يف حالة قيام طالب احلجز بالتنازل عن احلجز ل�سخ�ض . 8

اآخر، يكون للمرخ�ض له ال�سالحية يف مدى املوافقة على 

ذلك من عدمه.

الإخطار . 9 الالزمة  املهلة  على  احلجز  طالب  مع  االتفاق 

املرخ�ض له بتعديل احلجز اأو تغيريه قبل موعد بداأ �سريان 

احلجز، وخالف ذلك، يجوز للمرخ�ض له مطالبة طالب 

يتجاوز  ال  ومبا  اإلغاوؤه  اأو  احلجز،  تعديل  بتعوي�ض  احلجز 

ليلة واحدة.

ال�سياحي . 10 االإيواء  مبرفق  االإقامة  ب�سوابط  النزيل  اإعالم 

حقوق  و�سالماتها/احرتام  مكوناته  على  مثل:)املحافظة 

وحريات باقي النزالء/التقييد باالأنظمة العامة(، ويف حال 

ثبوت خمالفته يجوز للمرخ�ض له ف�سخ عقد اخلدمة.

امل�ستحقة . 11 املبالغ  �سداد  طريقة  على  النزيل  مع  االتفاق 

اخلدمات  وتقدمي  ال�سياحي  االيواء  مبرفق  االإقامة  نظري 

له، باأن تكون نقدًا، اأو باالآجل )مقدمًا، اأو يوميًا، اأو نهاية 

م�سوؤولية  ثبت  تلفيات  اأي  ت�سمل  املبالغ  هذه  واأن  املدة(، 

النزيل عنها، وكذلك مبلغ تاأمني حتى اإغالق الفاتورة.

االيواء . 12 ملرفق  باجلملة  التاأجري  عن  له  املرخ�ض  ميتنع 

ال�سياحي )allotment( وفق ملا حتدده اأدلة االإجراءات.

اأو . 13 املطالبة،  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  اإدارة  على  يحظر 

اإغالق  بعد  االئتمانية  النزيل  بطاقة  ح�ساب  من  خ�سم 

الفاتورة، واملغادرة.

املادة )الثانية والع�سرون(:

ال�سياحي  االإيواء  مرفق  يف  ي�سع  باأن  له  املرخ�ض  يلتزم 

امل�ستندات التالية يف مكان بارز وبحجم منا�سب، وفق ما حتدده 

اأدلة االإجراءات، ميكن جلهات االخت�سا�ض والعمالء االطالع 

عليها ب�سهولة وو�سوح:

اأ�سل الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف �سارية املفعول.. 1

قائمة االأ�سعار ح�سب نوع اخلدمات املقدمة. . 2

الف�سل ال�سابع

من�سوبو مرفق الإيواء ال�سياحي

املادة )الثالثة والع�سرون(:

مع مراعاة ما ورد يف املادة الرابعة والع�سرون: 

�سعودي . 1 ال�سياحي  االإيواء  مرفق  مدير  يكون  اأن  يتعني 

اجلن�سية، ومتفرغ، ويتمتع بال�سالحيات الالزمة لالإدارة 

والت�سغيل، وي�سرتط توفر ال�سروط واملوؤهالت التالية:

موؤهل علمي ال يقل عن الدبلوم يف تخ�س�ض الفندقة،  ●

جمال  يف  االأقل  على  �سنوات   )10( عملية  خربة  مع 

مرافق االيواء ال�سياحي، اأو ح�سب ما تراه الهيئة.

بال�سرف  ● بعقوبة خملة  �سبق احلكم عليه  يكون قد  اأال   

واالأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

اإجادة اللغة االإجنليزية حتدثًا وكتابة. ●

يجوز تقدمي طلب لالإدارة املخت�سة للموافقة على ا�ستثناء . 2

واحد، اأو اأكرث من ال�سروط املن�سو�ض عليها يف الفقرة )1( 

من هذه املادة، على اأن ي�سدر بذلك قرار من الرئي�ض.
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يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سروط  فيه  توفرت  اإذا  والت�سغيل، 

من  اال�ستفادة  مراعاة  مع  املادة،  هذه  من   )1( الفقرة 

اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة.

املادة )الرابعة والع�سرون(:  

فيجب  �سعودي،  غري  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  مدير  كان  اإذا 

على املرخ�ض له تعيني م�ساعد له من ال�سعوديني املوؤهلني وفقًا 

لل�سروط الواردة يف املادة )الثالثة والع�سرون( من الالئحة - 

عدا �سرط اخلربة - ويقوم بتعني مدير �سعودي خالل مدة ال 

ال  ومبا  الرخ�سة،  �سدور  تاريخ  من  �سنوات  اأربع  تتجاوز )4( 

يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة )اخلام�سة والع�سرون(:

روؤ�ساء  من  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  من�سوبو  يكون  اأن  يجب 

املوؤهلني، على  ال�سعوديني  واالإدارات من  والوحدات،  االأق�سام، 

اأنه يجوز �سغل هذه االأعمال من غري ال�سعوديني وملدة ال تزيد 

و�سهادة  الرخ�سة  �سدور  تاريخ  من  �سنوات  ثالث   )3( عن 

الت�سنيف، ومبا ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية. 

املادة )ال�ساد�سة والع�سرون(:

التاأمينات  يف  من�سوبيه  بيانات  بت�سجيل  له  املرخ�ض  يلتزم 

املوظفني،  جلميع  �سمو�ض  ونظام  )لل�سعوديني(،  االجتماعية 

التغيري الأي منهم، خالل  اأو  التعيني،  باأول حني  اأواًل  وحتديثها 

مهلة ال تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ التعيني اأو التغيري.

املادة )ال�سابعة والع�سرون(:

يلتزم املرخ�ض له باإعداد برامج تدريبية ملن�سوبي مرفق االإيواء 

ال�سياحي، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة )الثامنة والع�سرون(:

يلتزم املرخ�ض له ومبا ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح املعمول 

بها مبا يلي:

نظامًا . 1 مزاولتها  املق�سور  للمهن  وفقًا  �سعوديني،  توظيف 

على ال�سعوديني.

واملنا�سبات . 2 االأفراح  قاعات  يف  للعمل  �سعوديات  توظيف 

الن�سائية واالإدارات االأخرى مع االلتزام بتوفري اخل�سو�سية 

التامة لهن.

الف�سل الثامن 

الرقابة والتفتي�ص وال�سكاوى

املادة )التا�سعة والع�سرون(:

اال�ستعانة . 1 الرئي�ض،  موافقة  بعد  املخت�سة،  لالإدارة  يجوز 

يف  الرقابة  اأعمال  الإمتام  متخ�س�سة  اأو  فنية،  جهة  باأي 

احلاالت التالية: 

ال�سياحي  ● االإيواء  مرافق  تطبيق  �سالمة  من  التاأكد 

للنظام وا�سرتاطات الرتخي�ض والت�سنيف وما حددته 

اأدلة االإجراءات.

اإعالن االأ�سعار مبختلف اأنواعها. ●

ال�سكاوى وما يرتبط بها من اإجراءات. ●

يجوز لالإدارة املخت�سة حتديد اأي اأعمال اأخرى ذات �سلة . 2

ال  مبا  االإجراءات،  اأدلة  حتدده  ما  وفق  الرقابة،  باأعمال 

يتعار�ض مع االأنظمة، واللوائح ال�سارية.

يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�ض اأن متنح مكافاأة ت�سجيعية . 3

من مقدار الغرامة امل�ستحقة، ملن ي�ساعد من غري املفت�سني 

يف الك�سف عن خمالفات للنظام والالئحة، التي توؤدي اإىل 

�سبط املخالفني واإدانتهم ويكون �سرف املكافاأة وفق اآلية 

حمددة يف اأدلة االجراءات. 

املادة )الثالثون(:

واملعاهد،  اجلامعات،  مع  التن�سيق،  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

واملراكز، وغريها من القطاعات التدريبية، والتعليمية االأهلية 

ب�ساأن تطبيق االأعمال التالية:

متابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند اإقامة الربامج،  ●

من  وغريها  العمل،  وور�ض  واملوؤمترات،  والدورات، 

مبمار�سة  املت�سلة  التاأهيلية  اأو  التدريبية،  االأعمال 

ت�سغيل مرافق االإيواء ال�سياحي.

موافاة الهيئة بتقارير دورية عن كل ما يت�سل باالأعمال  ●

املادة  هذه  من  )اأ(  ال�سابقة  بالفقرة  اإليها  امل�سار 

لدرا�ستها وتقييمها.

تقوم االإدارة املخت�سة بعر�ض نتائج االأعمال امل�سار اإليها  ●

بالفقرة )1( من هذه املادة على الرئي�ض التخاذ ما يراه 

منا�سبًا مبا ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

 املادة )احلادية والثالثون(:
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يف . 1 املحددة  وال�سوابط  املعايري،  وفق  املفت�سني  اختيار  يتم 

الرئي�ض،  من  قرار  بت�سميتهم  وي�سدر  االإجراءات،  اأدلة 

النظامية  القواعد  وفق  املقررة،  البدالت  لهم  وت�سرف 

املطبقة بالهيئة. 

للتاأكد . 2 والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  املفت�سون ممار�سة  يتوىل 

من تطبيق النظام والالئحة ول�سبط املخالفات.

فيها . 3 مو�سحًا  ر�سمية،  تعريفية  بطاقة  للمفت�ض  يكون 

املعلومات االأ�سا�سية، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة )الثانية والثالثون(:

ال�سبط، . 1 حم�سر  منوذج  اإعداد  املخت�سة  االإدارة  تتوىل 

املفت�سني  قبل  من  لي�ستخدم  االإجراءات،  اأدلة  يف  املو�سح 

اأثناء عملية الرقابة والتفتي�ض. 

الرقابة . 2 عملية  اأثناء  ال�سبط،  توفر حم�سر  عدم  حالة  يف 

مبا  اأخرى،  و�سيلة  الأي  اللجوء  للمفت�ض  يجوز  والتفتي�ض، 

واإثبات  لر�سد  ال�سارية،  واللوائح  االأنظمة  مع  يتعار�ض  ال 

املخالفة ويلتزم املفت�ض اإثبات مربرات قيامه بهذا االإجراء. 

املادة )الثالثة والثالثون(:

يبا�سر املفت�ض عملية الرقابة والتفتي�ض خالل االأوقات التي . 1

حتددها االإدارة املخت�سة.

تتم عملية التفتي�ض على مرافق االإيواء ال�سياحي وفق جداول . 2

مرافق  عدد  فيها  يحدد  املخت�سة،  االإدارة  من  معتمدة 

ويجوز  املفت�ض،  عمل  نطاق  يف  الواقعة  ال�سياحي  االإيواء 

اجلداول  هذه  خارج  والتفتي�ض  الرقابة  عملية  اإجراء  له 

للحاالت، وفق ما تو�سحه اأدلة االإجراءات.   

وقبل . 3 املخت�سة،  لالإدارة   - كتابة   - باالإف�ساح  املفت�ض  يلتزم 

القيام بعملية الرقابة والتفتي�ض عن اأي عالقة له، �سواء قرابة 

اأو  )حتى الدرجة الرابعة( اأو خالف، اأو م�سلحة )ا�ستثمار 

االإيواء  مرفق  م�سغل  اأو  م�سوؤول،  اأو  له  باملرخ�ض  جتارة(، 

ل�سمان  يلزم  ما  اتخاذ  املخت�سة  االإدارة  وعلى  ال�سياحي، 

نزاهة عملية الرقابة، والتفتي�ض، و�سحة اإجراءاتهما.

املادة )الرابعة والثالثون(:

يكون للمفت�ض اأثناء القيام بعملية الرقابة والتفتي�ض على مرفق 

االإيواء ال�سياحي، ال�سلطات وال�سالحيات التالية:

بنف�سه،  ● تعريفه  بعد  ال�سياحي  االإيواء  ملرفق  الدخول 

واإبراز بطاقته التعريفية للمرخ�ض له، اأو م�سوؤول مرفق 

الإيواء ال�سياحي.

وال�سيا�سات  ● والت�سنيف،  الرتخي�ض،  على  االطالع 

املطبقة مبا يف ذلك االأوراق، وامللفات، واأ�سول االإثباتات 

بالن�ساط  عالقة  لها  وثيقة  وكل  للعاملني،  ال�سخ�سية 

ال�سياحي.

 احل�سول على اأي �سور، اأو م�ستخرجات من امل�ستندات  ●

من  للتاأكد  املادة،  هذه  من   )2( بالفقرة  املحددة 

مطابقتها الأحكام النظام والالئحة.

ا�ستخدام الو�سائل التقنية، كاآالت الت�سوير، وما �سابه  ●

ذلك، لر�سد املخالفة، اإذا كانت اأف�سل الأثبات املخالفة 

وحتديدها، ويتم اإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط. 

�سوؤال مدير مرفق االإيواء ال�سياحي /اأو من�سوبوه ب�ساأن اأية خمالفة  ●

الأحكام النظام والالئحة، واإثبات اأقوالهم، واأية ملحوظات.

م�ستوى  ● عن  والنزالء  امل�ستهلكني،  من  اال�ستف�سار 

�سكاوى،  اأية  اإىل  واال�ستماع  لهم،  املقدمة  اخلدمات 

واإثباتها، وفق ما حتدده الالئحة، واأدلة االإجراءات.

املادة )اخلام�سة والثالثون(:

من . 1 يفو�سه  من  اأو  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  مدير  يلتزم 

والتفتي�ض،  الرقابة  اأثناء عملية  املفت�ض  من�سوبيه مبرافقة 

اأداء  ويقدم جميع الت�سهيالت الالزمة لتمكني املفت�ض من 

عمله، ويف حال عدم تواجده يثبت املفت�ض ذلك يف حم�سر 

ال�سبط، وي�ستمر يف ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ض. 

من�سوبيه . 2 اأحد  اأو  ال�سياحي،  االإيواء  مرفق  مدير  قام  اإذا 

باأي عمل من �ساأنه اأن يحول بني املفت�ض، وممار�سة عملية 

الرقابة والتفتي�ض، يثبت املفت�ض ذلك يف حم�سر ال�سبط.

املادة )ال�ساد�سة والثالثون(:

اأثناء عملية الرقابة . 1 يتوىل املفت�ض قيد واإثبات ما ير�سده، 

والتفتي�ض، من املخالفات يف حم�سر ال�سبط.

بتوقيع . 2 ويذيل  ن�سختني،  ال�سبط من  املفت�ض حم�سر  يحرر 

من�سوبيه  اأحد  اأو  ال�سياحي  االإيواء  مرفق  ومدير  املفت�ض، 

اأو  التوقيع،  االأخري عن  امتناع  للمفت�ض، ويف حالة  املرافق 

عدم تواجده، يثبت املفت�ض ذلك يف حم�سر ال�سبط.

االيواء . 3 مرافق  ت�سغيل  ممار�سي  اأو  م�سوؤول  املفت�ض  ي�سلم 
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الن�سخة، اأو اإر�ساله على العناوين الر�سمية حال ا�ستخدام 

الو�سائل التقنية.

مراجعة . 4 ال�سياحي  االإيواء  مرافق  ت�سغيل  ملمار�سي  يجوز 

االإدارة املخت�سة، وتقدمي اإفادته حيال املخالفة امل�سبوطة 

حم�سر  حترير  تاريخ  من  عمل  اأيام  خم�سة   )5( خالل 

ال�سبط.

املادة )ال�سابعة والثالثون(:

اإذا ات�سح للمفت�ض اأثناء عملية الرقابة والتفتي�ض وجود اأعمال 

تعليمات  اأو  اأنظمة،  مبوجب  جرائم  اأو  خمالفات،  متثل  قد 

اأخرى، فاإنه يتعني عليه اإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط، وعلى 

اأو  اجلهة  اإىل  املخالفات  اأو  املخالفة  اإحالة  املخت�سة  االإدارة 

اجلهات املخت�سة.

املادة )الثامنة والثالثون(:

من  جمعه  مت  وما  ومرفقاته  ال�سبط  حم�سر  املفت�ض  ي�سلم 

م�ستندات اإىل االإدارة املخت�سة.

اللجنة  اإىل  ال�سبط  حم�سر  اإحالة  املخت�سة  االإدارة  تتوىل 

)التا�سعة  املادة  اأحكام  املخت�سة  االإدارة  وتراعى  املخت�سة، 

والثالثون( من الالئحة اإذا ت�سمن حم�سر ال�سبط �سكوى من 

امل�ستهلكني قبل االحالة للجنة املخت�سة.

املادة )التا�سعة والثالثون(:

تقدم ال�سكوى من قبل النزالء اأو ال�سياح، اأو اأي من مقدمي . 1

االإيواء  مرفق  �سد  ال�سياحي  االإيواء  ملرفق  اخلدمات 

ال�سياحي اإىل الهيئة، عن طريق اأي من الو�سائل التالية:

ال�سبط 	.  مبح�سر  املثبتة  ال�سكوى  �ساحب  مالحظات 

باملكان  املوجودة  اأو  والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  خالل 

)�سندوق  واملقرتحات  ال�سكاوى  لتلقي  املخ�س�ض 

ال�سكاوى واملقرتحات( داخل مرفق االإيواء ال�سياحي.

القنوات االإلكرتونية التي حتددها الهيئة. 	. 

مناولة للهيئة، اأو االإدارة املخت�سة.	. 

مناولة للجمعية ال�سعودية ملرافق االإيواء ال�سياحي.	. 

اأية و�سيلة اأخرى تعتمدها الهيئة ال�ستقبال ال�سكاوى.	. 

باإخطار . 2 اإليها،  ال�سكوى  ورود  املخت�سة، حال  االإدارة  تقوم 

العناوين  على  حقها،  يف  امل�سكو  ال�سياحي  االإيواء  مرفق 

الر�سمية، ب�سورة من ال�سكوى ومرفقاتها )اإن وجد( للرد 

االإخطار،  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�سرة  عليها خالل )10( 

ويجوز اإخطار اجلمعية ال�سعودية ملرافق االإيواء ال�سياحي 

الإبداء راأيها يف هذه ال�سكوى خالل املهلة املذكورة.

حال ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة )2( من هذه . 3

املادة، وتبني لالإدارة املخت�سة وجود خمالفة، تتبع االإدارة 

املخت�سة ما يلي:

تكليف املفت�سني بالتفتي�ض على امل�سكو يف حقه للتاأكد 	. 

ال�سكوى،  عن  وال�سوؤال  والالئحة،  النظام  تطبيق  من 

واإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط وفق اأحكام الالئحة.

اإحالة ال�سكوى وحم�سر ال�سبط اإىل اللجنة املخت�سة.	. 

املادة )الأربعون(:

بها  لي�سرت�سد  املخالفات  قائمة  اإعداد  املخت�سة  االإدارة  تتوىل 

املفت�سني.

الف�سل التا�سع 

اأحكام عامة

املادة )احلادية والأربعون(:

وت�سدر . 1 االإجراءات،  اأدلة  اإعداد  املخت�سة  االإدارة  تتوىل 

الر�سمي  االإلكرتوين  املوقع  يف  وتن�سر  الرئي�ض،  من  بقرار 

للهيئة.

يجوز حتديث اأدلة االإجراءات، باتباع املتطلبات امل�سار اإليها . 2

بالفقرة )1( من هذه املادة، كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة )الثانية والأربعون(:

وتن�سر يف اجلريدة  املجل�ض،  رئي�ض  بقرار من  الالئحة  ت�سدر 

الر�سمية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ ن�سرها.

اإعادة  الن�ساط  هذا  ملزاولة  احلاليني  املرخ�سني  على  يجب 

اأو�ساعهم مبا يتفق مع احكام النظام والالئحة خالل  تكييف 

�سنة من تاريخ نفاذ النظام.

املادة )الثالثة والأربعون(:

 كل مامل يرد به ن�ض يف هذه الالئحة ي�سدر ب�ساأنه قرار من 

الرئي�ض بناًء على تو�سية االإدارة املخت�سة.

ملجل�ض االإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.





لئحة مكاتب حجز وحدات

الإيواء ال�سياحي وت�سويقها
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الف�سل الأول

التعريفات واخلدمات 

املادة الأوىل:

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�سحة اأمام كل منها، 

ما مل يقت�ِض ال�سياق خالف ذلك:

النظام: نظام ال�سياحة. 

ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  الئحة  الالئحة: 

وت�سويقها تنفيذًا للنظام، وما ي�سدر ب�ساأنها.

الهيئة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

جمل�س الإدارة: جمل�ض اإدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س: رئي�ض جمل�ض االإدارة

الرئي�س: رئي�ض الهيئة. 

االإدارة املخت�سة: االإدارة العامة للرتاخي�ض اأو اأيا من االإدارات 

ذات العالقة بالهيئة، اأو فروع الهيئة مبناطق اململكة، اأو ممثل 

اأو الهيئة العامة لال�ستثمار  اأو البلدية  الهيئة يف مكتب االأمانة 

)حال تفوي�سهم( وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

اال�سرتاطات  ا�ستيفاء  مراحل  تت�سمن  عملية  الرتخي�س: 

�سهادة  على  للح�سول  الالئحة  يف  املو�سحة  واملتطلبات 

الرتخي�ض.

الهيئة،  من  معتمدة  ت�سدر  املدة،  وثيقة حمددة  الرخ�سة: 

با�سم املرخ�ض له ملمار�سة ت�سغيل مكاتب حجز وحدات االإيواء 

ال�سياحي وت�سويقها وفق اأحكام النظام والالئحة. 

املرخ�س له: كل �سخ�ض طبيعي، حا�سل على رخ�سة و�سهادة 

مكاتب  ن�ساط  ملمار�سة  الهيئة  من  املفعول  �سارية  الت�سنيف 

حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها وفق الالئحة.

مل�ستوى  وتقييمًا  وو�سفًا  تعريفًا  تت�سمن  عملية  الت�سنيف: 

ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  من  املقدمة  اخلدمة 

وت�سويقها، مع تق�سيمها لفئات حمددة وفق الالئحة.

من  معتمده  ت�سدر  املدة،  وثيقة حمددة  الت�سنيف:  �سهادة 

الهيئة، با�سم مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها، 

حمددًا فيها الت�سنيف.

معايري الت�سنيف: ال�سروط واملتطلبات الواجب توافرها يف 

مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها للح�سول على 

الت�سنيف املنا�سب وفق الالئحة.

كل  وت�سويقها:  ال�سياحي  الإيواء  وحدات  حجز  مكتب 

يف  احلجز  بخدمة  اآخرين  اأ�سخا�ض  بتزويد  يقوم  له  مرخ�ض 

وحدات اإيواء �سياحي مرخ�ض لها داخل اململكة اأو خارجها اأو 

الت�سويق لها مقابل اأجر.

الر�سمي  وعنوانه  للمكتب  االأ�سا�ض  املقر  الرئي�س:  املكتب 

مبمار�سة  اخلا�سة  واالإ�سعارات  واملرا�سالت  املكاتبات  لتبادل 

ت�سغيل ن�ساط مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها 

مع كافة اجلهات.

داخل  املوجود  فيه  مبا  وتنظيميًا  اإداريًا  يتبع  مكان  الفرع: 

ممار�سة  لغر�ض  الرئي�ض  للمكتب  للجهات  االإدارية  املباين 

ت�سغيل ن�ساط مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها 

وفق النظام والالئحة.

املنفذ الت�سويقي: مكان يتبع اإداريًا وتنظيميًا مبا فيه املوجود 

ت�سويق  لغر�ض  الرئي�ض  املكتب  للجهات  االإدارية  املباين  داخل 

خدمات ن�ساط مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها 

وفق النظام والالئحة.

ال�سياحي  الإيواء  وحدات  حجز  مكتب  من�سوبو 

اأو  الفرع  اأو  الرئي�ض  املكتب  يعمل يف  وت�سويقها: كل �سخ�ض 

املرخ�ض  مع  نظامية  عمل  بعالقة  ويرتبط  الت�سويقي  املنفذ 

له يف وظيفة ذات �سلة مبمار�سة ت�سغيل مكاتب حجز وحدات 

االإيواء ال�سياحي وت�سويقها.

الإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ن�ساط  ت�سغيل  ممار�سو 

ال�سياحي وت�سويقها: املرخ�ض له وغري املرخ�ض له.

قائمة الأ�سعار: بيان يحتوي على املبالغ املالية التي يح�سل 

عمالئه  من  الت�سويقي  واملنفذ  والفرع  الرئي�ض  املكتب  عليها 

مقابل ما يقدم لهم من خدمات. 

عليها  حت�سل  التي  املعتمدة،  املالية  املبالغ  املايل:  املقابل 

الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها، وفق النظام والالئحة.

اخلا�سة  واملعايري  واالإر�سادات  الوثائق  الإجراءات:  اأدلة 

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ن�ساط  ممار�سة  مبتطلبات 

والتعليمات  والالئحة  النظام  اأحكام  وفق  وت�سويقها  ال�سياحي 

والتعميمات ال�سادرة من الهيئة.

اجلمعية: اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.

الالئحة،  اأو  النظام  اأحكام  مع  يتعار�ض  عمل  اأي  املخالفة: 

ويتم �سبطها عن طريق املوظف املخت�ض.
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االأفعال  �سبيل احل�سر  على  يحدد،  بيان  قائمة املخالفات: 

التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة.

اأدلة  حتددها  التي  االإلكرتونية  االأجهزة  التقنية:  الو�سائل 

االإجراءات، ومتثل اأحد اأ�سكال حم�سر ال�سبط.

اللجنة املخت�سة: جلنة النظر يف خمالفات اأحكام النظام 

والالئحة، واإيقاع العقوبات املن�سو�ض عليها يف النظام.

العنوان  فيها  مبا  التوا�سل-  و�سائل  الر�سمية:  العناوين 

اأو  والت�سنيف  الرتخي�ض  طالب  يحددها  التي  الوطني- 

املرخ�ض له وفق اأدلة االإجراءات، والالزمة الإبالغه مبكاتبات، 

وقرارات الهيئة، واللجنة املخت�سة.

املعايري املهنية: وثيق ة تعدها الهيئة، تو�سح املهارات  ●

والعلوم واملعارف وال�سلوكيات املطلوبة يف من�سوبي مكاتب 

املهام  لتاأدية  وت�سويقها؛  ال�سياحي  االإيواء  حجز وحدات 

 وامل�سوؤوليات مب�ستوى احرتايف، وتكون قابلة للقيا�ض.

الرقابة: االأعمال واالإجراءات، املحددة يف اأدلة االإجراءات، 

وتطبقها الهيئة، للتاأكد من التزام ممار�سي ن�ساط مكاتب حجز 

وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها باأحكام النظام والالئحة. 

املفت�س: كل �سخ�ض خمول بقرار من الرئي�ض اأو من يفو�سه 

بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ض على ممار�سي ن�ساط 

مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها.

اإىل  املفت�ض  بها  يقوم  التي  والزيارات  املعاينات  التفتي�س: 

من  للتاأكد  وت�سويقها،  ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب 

تطبيق اأحكام النظام والالئحة. 

حم�سر ال�سبط: االأداة التي ت�ستخدمها الهيئة، اأثناء عملية 

الرقابة والتفتي�ض ل�سبط املخالفات، ح�سب االآلية التي تقرها 

االإدارة املخت�سة.

خطاب ال�سمان: تعهد نهائي، غري م�سروط، ي�سدر من اأحد 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  املرخ�سة  امل�سارف  اأو  البنوك، 

الرخ�سة  طالب  اأو  له،  املرخ�ض  طلب  على  بناًء  ال�سعودي 

و�سهادة الت�سنيف، بدفع قيمتها ل�سالح الهيئة حال طلبها.

اأو اعتبارية يح�سل  امل�ستهلك: كل �سخ�ض ذي �سفة طبيعية 

حلاجاته  اإ�سباعًا  مقابل  اأو دون  مبقابل  خدمة  اأو  �سلعة  على 

ال�سخ�سية اأو حاجات االخرين. 

املادة الثانية:

طريق  ● عن  ُيقّدم  الذي  املمار�ض  على  الالئحة  تطبق 

خدمة  الت�سويقي،  املنفذ  اأو  الفرع،  اأو  الرئي�ض،  املكتب 

حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها.

املخت�سة،  ● االإدارة  عر�ض  على  بناًء  الرئي�ض،  ي�سدر 

قرارًا بتحديد اأية اأعمال، اأو خدمات اأخرى تعترب وفق 

مكاتب حجز  ت�سغيل  والالئحة �سمن ممار�سة  النظام 

وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها.

الف�سل الثاين

الرتخي�ص

املادة الثالثة:

ال يجوز ممار�سة ت�سغيل مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي 

وت�سويقها وتقدمي اأي من اخلدمات املن�سو�ض عليها يف املادة 

)الثانية( من الالئحة، اإال بعد احل�سول على الرخ�سة و�سهادة 

وي�سمل  والالئحة،  النظام  اأحكام  وفق  الت�سنيف، جمتمعتني، 

ذلك املمار�سة عن طريق االإنرتنت اأو التعامالت االإلكرتونية.

املادة الرابعة:

يقدم طلب احل�سول على الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف لن�ساط 

مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها، �سواء للمكتب 

املخت�سة،  االإدارة  اإىل  الت�سويقي  املنفذ  اأو  الفرع،  اأو  الرئي�ض، 

وفق اال�سرتاطات وال�سوابط التالية:

اأوًل: متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�س:

تعبئة طالب الرتخي�ض النموذج اخلا�ض بطلب الرتخي�ض . 1

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ت�سغيل  ملمار�سة  والت�سنيف 

وفق  للهيئة،  االإلكرتوين  املوقع  على  وت�سويقها  ال�سياحي 

النموذج واالآلية املحددة يف اأدلة االإجراءات.

ما . 2 وتقدمي  الرتخي�ض،  طالب  يف  التالية  ال�سروط  توافر 

يثبت ذلك، ووفق ما حتدده اأدلة االإجراءات:

اأو  ● طبيعيا  �سخ�سا  كان  �سواء   - اجلن�سية  �سعودي 

حا�سل  اأجنبيًا  م�ستثمرا  اأو  اأنثى-،  اأو  ذكرًا  اعتباريًا، 

على ترخي�ض �ساري وفق االأنظمة واللوائح ال�سارية.

واإال  ● االأهلية،  كامل  يكون  اأن  يجب  الطبيعي  ال�سخ�ض 

تعني على من ينوب عنه احل�سول على االأذن ال�سرعي 



48

من اجلهة املخت�سة.

اأال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خمله بال�سرف  ●

اأو االأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

ان ال يكون قد �سبق �سدور قرار او حكم باإلغاء الرتخي�ض  ●

ولوائحه، ما مل  النظام  الرتخي�ض ملخالفة  �سد طالب 

مي�سي على �سدور القرار او احلكم )5( �سنوات عند 

تقدمي الطلب. 

االإدارة . 3 اإىل  التالية  امل�ستندات  الرتخي�ض  طالب  تقدمي 

املخت�سة:

طلب  ● ومراجعة  ال�ستقبال  للهيئة  املايل  املقابل  �سداد 

الرتخي�ض. 

اجلمعية  ● لع�سوية  لالن�سمام  املقدم  الطلب  من  ن�سخة 

ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.

خطاب من ال�سجل التجاري بحجز ا�سم جتاري منا�سب  ●

لها،  �سي�سدر  التي  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  ن�ساط  لطبيعة 

حال اكتمال ال�سوابط وال�سروط وفق الالئحة.

املحددة . 4 املتطلبات  الرتخي�ض  طالب  ا�ستيفاء  حالة  يف 

بالفقرة )اأواًل/1، 2 ،3( من هذه املادة و�سداد املرخ�ض له 

بدرا�سة  املخت�سة  االإدارة  تقوم  بحقه،  ال�سادر  الغرامات 

الطلب وم�ستنداته والبت فيه خالل )10( ع�سرة اأيام عمل 

من تاريخ تقدميه. 

يف حالة عدم وجود اأية مالحظات، ت�سدر االإدارة املخت�سة . 5

املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ض، وفق النموذج املو�سح 

يف اأدلة االإجراءات، على العناوين الر�سمية له، مدتها )30( 

واملوافقات  الرتاخي�ض  متطلبات  ال�ستكمال  يومًا  ثالثون 

واالأمانات/ مثل:)البلديات  العالقة،  ذات  اجلهات  من 

ال�سجل التجاري/الدفاع املدين(، وفق النموذج املو�سح يف 

اأدلة االإجراءات.

يجوز لالإدارة املخت�سة، بناًء على طلب طالب الرتخي�ض، . 6

جتديد املوافقة املبدئية ملرة واحدة اأو اأكرث، وفق متطلبات 

اأدلة االإجراءات، حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ض 

من مربرات واأ�سباب تدعم طلبه.

الرتخي�ض . 7 طالب  قيام  االأحوال،  من  حال  باأي  يجوز،  ال 

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ن�ساط  ت�سغيل  مبمار�سة 

وحلني  املبدئية  املوافقة  مرحلة  يف  وت�سويقها  ال�سياحي 

النظام  اأحكام  وفق  الت�سنيف  و�سهادة  الرخ�سة  اإ�سدار 

والالئحة.

يجب . 8 الرتخي�ض،  طلب  املخت�سة  االإدارة  رف�ض  حالة  يف 

لطالب  الر�سمية  العناوين  على  وير�سل  م�سببًا  يكون  اأن 

له  ويجوز  االإجراءات،  اأدلة  متطلبات  وفق  الرتخي�ض 

تاريخ  من  يومًا  �ستني   )60( خالل  الرئي�ض  اأمام  التظلم 

علمه بالرف�ض، ويراعى ما يلي:

الرتخي�ض،  ● طالب  ويخطر  التظلم،  يف  الرئي�ض  ينظر 

اأدلة  حتدده  ما  وفق  بالرد  الر�سمية،  العناوين  على 

االإجراءات.

يف حالة الرف�ض اأو عدم الرد، يجوز لطالب الرتخي�ض  ●

التظلم اأمام ديوان املظامل وفق نظامه.

للهيئة حق طلب تقدمي ال�سمانات املالية الالزمه لها متى . 9

ما طلبت ذلك.

ثانيًا: متطلبات مرحلة اإ�سدار الرخ�سة:

يتعني على طالب الرتخي�ض االلتزام بتقدمي امل�ستندات التالية 

اإىل االإدارة املخت�سة:

�سورة الرتخي�ض البلدي ال�سادر له مع االأ�سل للمطابقة، . 1

و�سورة منه الإرفاقها �سمن م�ستندات طلب الرتخي�ض.

�سند ملكيته ملبنى )مكان( م�سروع املكتب الرئي�ض اأو الفرع . 2

يكون  اأن  اأو  �سرعي،  �سك  مبوجب  الت�سويقي  املنفذ  اأو 

املوؤجر  موافقة  مت�سمنًا  اإيجار  عقد  له مبوجب  م�ستاأجرًا 

حجز  مكاتب  ن�ساط  ملمار�سة  وا�ستغالله  ا�ستخدامه  على 

وحدات االإيواء ال�سياحي، وفق ما يرد يف اأدلة االإجراءات.

)مبنى/. 3 الن�ساط  مزاولة  ملوقع  )كروكي(  تو�سيحي  ر�سم 

اأر�ض( مو�سحًا عليه املكان واملنطقة. 

وفق . 4 والت�سنيف  الرتخي�ض  الإ�سدار  املايل  املقابل  �سداد 

النظام والالئحة. 

واإرفاق . 5 املبنى  يف  وال�سالمة  االأمن  و�سائل  متطلبات  توافر 

البلدي/الدفاع  )الرتخي�ض  لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات 

املدين(.
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مت�سمنًا . 6 ال�سركة،  اأو  للموؤ�س�سة  التجاري  ال�سجل  م�ستخرج 

اال�سم التجاري املقرر اإ�سدار �سهادة الرتخي�ض والت�سنيف 

به، وعقد التاأ�سي�ض )بالن�سبة لل�سركة(. 

العالمة التجارية )ال�سعار( وفق املوا�سفات املو�سحة باأدلة . 7

االإجراءات )اإن وجد(.

بيانات االأ�سخا�ض املقرر عملهم يف املكتب الرئي�ض اأو الفرع . 8

الالئحة،  وفق  له  الرتخي�ض  حال  الت�سويقي،  املنفذ  اأو 

بال�سهادات  مدعمًا  الوظيفية  و�سفتهم  وجن�سياتهم، 

واخلربات واملوؤهالت ال�سابقة، واأال يكون قد �سبق احلكم 

واالأمانة، ما مل يكن رد  بال�سرف  عليهم يف جرمية خملة 

اإليهم اعتبارهم خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر من 

تاريخ �سدور الرخ�سة.

اأنظمة . 9 اأحد  مع  الرتخي�ض  طالب  بني  اال�سرتاك  عقد 

حجوزات االإيواء ال�سياحي االآيل املعتمدة باململكة.

�سور فوتوغرافية للمبنى )املكان( من الداخل واخلارج، . 10

م�سروع  مدخل  على  املوجودة  اخلارجية  اللوحة  وتو�سح 

لطلب  مطابقًا  التجاري  واال�سم  الفرع  اأو  الرئي�ض  املكتب 

الرتخي�ض وال�سجل التجاري للموؤ�س�سة اأو ال�سركة، ويكون 

الدوام  اأوقات  وحتديد  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني 

الر�سمي واالإجازات على مدخل املكتب. 

جاهزية املبنى )املكان( من ناحية التاأثيث وتوافر جميع . 11

و�سائل وجتهيزات االت�سال التقنية احلديثة، مثل:)هاتف، 

والالزمة  طابعة(،  اآلة  كمبيوتر،  الكرتوين،  بريد  فاك�ض، 

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ن�ساط  ت�سغيل  ملمار�سة 

ال�سياحي.  

بالفقرة  املو�سحة  امل�ستندات  يف حال تقدمي طالب الرتخي�ض 

االإدارة  تقوم  املحددة،  املهلة  املادة خالل  )ثانيا/1( من هذه 

املخت�سة بتكليف املفت�سني ملعاينة املبنى حمل ممار�سة ت�سغيل 

ن�ساط مكاتب حجز وحدات االيواء ال�سياحي، للمطابقة والتاأكد 

من �سحة املعلومات وامل�ستندات املقدمة من طالب الرتخي�ض 

وفق  بذلك،  تقرير  ويعد  والت�سنيف،  الرتخي�ض  بخ�سو�ض 

ويجوز  االإجراءات.  اأدلة  يف  املحدد  والتفتي�ض  الرقابة  منوذج 

اال�ستعانة باأي جهة فنية اأو متخ�س�سة، وفق اأحكام الالئحة، 

ال�ستكمال اأعمال املعاينة والرقابة. 

اأي مالحظات  وجود  من عدم  املخت�سة  االإدارة  تاأكد  حال  يف 

الرتخي�ض  طالب  يخطر  املادة،  بهذه  املذكورة  املتطلبات  وفق 

على العناوين الر�سمية باأن يقدم خالل �سهر من تاريخ الطلب  

بااللتزام  ويتعهد  االإجراءات  اأدية  يف  املحدد  للنموذج  وفقًا 

بالقيام ما يلي: 

املقدمة  ● وامل�ستندات  البيانات  ب�سحة  تعهد  توقيع 

للح�سول على الرخ�سة.

تقدمي ما يثبت االن�سمام يف ع�سوية اجلمعية ال�سعودية  ●

و�سهادة  الرخ�سة  �سدور  قبل  وال�سياحة  لل�سفر 

الت�سنيف، وجتديدها �سنويًا.

ممار�سة  ● خالل  واللوائح  النظام  اأحكام  خمالفة  عدم 

ت�سغيل مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي.

عدم تغيري العناوين الر�سمية واإخطار االإدارة املخت�سة  ●

يف حال تغيريها.

من  ● االأ�سكال-  من  �سكل  باأي  الغري-  متكني  عدم 

ممار�سة ت�سغيل مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي 

وفق الرتخي�ض والت�سنيف ال�سادر له.

االإيواء  ● وحدات  حجز  مكتب  م�سمى  يكون  اأن  يجب 

واالأنظمة  العام،  النظام  مع  يتعار�ض  ال  مبا  ال�سياحي 

والتقاليد باململكة ومعتمد من وزارة التجارة وال�سناعة 

اأو اأحد فروعها. 

تاأهيلي تقدمه  االلتحاق بربنامج  يتعني على طالب الرتخي�ض 

الهيئة وفقا ملا حتدده اأدلة االإجراءات، مامل ي�سبق له االلتحاق 

بها.

املادة اخلام�سة:

تتوىل االإدارة املخت�سة درا�سة طلب الرتخي�ض والبت فيه، . 1

ال�سروط  كافة  ا�ستيفاء  من  عمل  اأيام  �سبعة   )7( خالل 

واملتطلبات الالزمة وفق اأحكام النظام والالئحة.

يتم اإبالغ طالب الرتخي�ض، عرب العناوين الر�سمية، بالرد . 2

على طلبه م�سببًا.

وفق متطلبات . 3 الرئي�ض  اأمام  التظلم  يجوز ملن رف�ض طلبه 

الالئحة،  من  )الرابعة(  املادة  من  )اأواًل/8(  الفقرة 

ويتعني على الهيئة اإعادة املقابل املايل امل�سدد لها الإ�سدار 
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الذي  الرتخي�ض  لطالب  وذلك  والت�سنيف،  الرتخي�ض 

رف�ض طلبه.

املادة ال�ساد�سة:

مراعاة  ومع  )الرابعة(،  املادة  متطلبات  الطلب  ا�ستيفاء  حال 

اأحكام املواد )الرابعة ع�سرة( و)اخلام�سة ع�سرة( و)ال�ساد�سة 

الرخ�سة  املخت�سة،  االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من  ع�سرة( 

و�سهادة الت�سنيف، وفق ال�سوابط التالية:

اأن تكون مدة الرتخي�ض والت�سنيف )ثالث �سنوات( للمكتب . 1

الرئي�ض اأو الفرع، و)�سنة واحدة( للمنفذ الت�سويقي، قابلة 

للتجديد.

واال�سم . 2 )�سركة/موؤ�س�سة(،  له  املرخ�ض  بيانات  تو�سيح 

التجاري، وتاريخ بداية املدة وانتهائها، وتعليمات اإبرازهما 

وال�سعار.

املادة ال�سابعة:

�سجل،  يف  التالية  البيانات  تعبئة  املخت�سة  االإدارة  على  يتعني 

الرخ�سة  اإ�سدار  عند  موا�سفاته،  االإجراءات  اأدلة  حتدد 

حجز  مكاتب  ت�سغيل  ممار�سة  واأثناء  الت�سنيف،  و�سهادة 

وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها:  

البيانات اخلا�سة بالرخ�سة و�سهادة الت�سنيف وفق اأحكام . 1

الالئحة.

والعناوين . 2 الت�سويقي  واملنفذ  وفروعه  الرئي�ض  املكتب  مقر 

الر�سمية لهم. 

ا�سم وبيانات املدير امل�سوؤول وباقي من�سوبي املكتب الرئي�ض . 3

وفروعه واملنفذ الت�سويقي.

املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ض له.. 4

املادة الثامنة:

واملنافذ  الفروع  بفتح  الرتخي�ض  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

الت�سويقية للمرخ�ض له، بح�سب الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف، 

يف خمتلف مناطق ومدن اململكة يف حالة تقدمه بطلب لديها، 

وا�ستيفاء اال�سرتاطات واملتطلبات الواردة يف الالئحة.

املادة التا�سعة:

يجوز اأن يكون الفرع اأو املنفذ الت�سويقي داخل مباين اجلهات 

وال�سركات  امل�ست�سفيات،  مثل:)االأ�سواق،  اخلا�سة،  اأو  العامة 

وفروعها، والدوائر احلكومية، واملطارات، والفنادق، واملجمعات 

ال�سكنية(، �سريطة مراعاة املرخ�ض له ال�سوابط التالية:

تقدمي طلب لالإدارة املخت�سة، مرفقًا به ن�سخة من العقد . 1

املدة ومقر  امل�ستفيدة، مت�سمنًا  االإدارية  املربم مع اجلهة 

الفرع اأو املنفذ الت�سويقي حمل الطلب. 

 حتديد ا�سم الفرع اأو املنفذ الت�سويقي امل�سوؤول عن خدمات . 2

ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ت�سغيل  ممار�سة 

بحيث  امل�ستفيدة،  اجلهة  داخل  �سيقدمها  التي  وت�سويقها 

اجلهة  مقر  فيها  الواقع  املنطقة  دائرة  نف�ض  يف  يكون 

االإدارية امل�ستفيدة.

الرخ�سة . 3 الإ�سدار  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط  تنفيذ   

و�سهادة الت�سنيف وفق الالئحة با�ستثناء ما يلي:

تقدمي �سجل جتاري م�ستقل. ●

متطلبات احل�سول على الرتاخي�ض البلدية. ●

امل�ساحة. ●

املادة العا�سرة:

بطلب . 1 املخت�سة  لالإدارة  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

من  يومًا  ثالثني   )30( قبل  والت�سنيف  الرخ�سة  جتديد 

تاريخ انتهاء مدة الرخ�سة، ال�ستيفاء ال�سروط املحددة يف 

املادة )الرابعة( من الالئحة واأدلة االإجراءات. 

بعد . 2 والت�سنيف  الرخ�سة  جتديد  طلب  تقدمي  حالة  يف 

تقوم  املادة،  هذه  من   )1( بالفقرة  املحددة  املهلة  انتهاء 

االإدارة املخت�سة باتخاذ ما يلي:

للتاأكد من  ● تكليف املفت�سني بالتفتي�ض على املرخ�ض له 

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ت�سغيل  ممار�سة  عدم 

والت�سنيف،  الرخ�سة  انتهاء  بعد  وت�سويقها  ال�سياحي 

واإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط وفق اأحكام الالئحة.

و�سهادة  ● الرخ�سة  من  و�سور  ال�سبط،  اإحالة حم�سر   

النموذج  وفق  التجديد،  وطلب  املنتهية،  الت�سنيف 

املخت�سة  اللجنة  اإىل  االإجراءات،  اأدلة  يف  املو�سح 

للدرا�سة.

املادة، . 3 هذه  من   )2(  ،)1( بالفقرتني  ورد  ما  مراعاة  مع 
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وا�ستيفاء  بحقه،  ال�سادرة  الغرامات  له  املرخ�ض  و�سداد 

املتطلبات الالزمة لتجديد الرتخي�ض والت�سنيف، ت�سدر 

االإدارة املخت�سة جتديد الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف وفق 

اأحكام الالئحة.

املادة احلادية ع�سرة:

بعد  اإال  التالية  االأعمال  من  باأي  القيام  له  للمرخ�ض  يجوز  ال 

املخت�سة  االإدارة  من  م�سبقة  كتابية  موافقة  على  احل�سول 

خالل )30( ثالثني يومًا من البدء يف تنفيذها:

اأو . 1 با�ستخدامه  للغري  ال�سماح  اأو  الرخ�سة  عن  التنازل 

اأو الغري  اإليه  اأن تتوافر يف املتنازل  ا�ستغالله، مع مراعاة 

اأحكام  وفق  للرتخي�ض  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط 

الالئحة.

ن�ساط . 2 ت�سغيل  ملمار�سة  املعتمد  املبنى  مكان  اأو  ا�سم  تعديل 

�سواء  وت�سويقها  ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب 

اأكان ذلك للمكتب الرئي�ض اأو الفروع اأو املنفذ الت�سويقي. 

اإغالق املكتب الرئي�ض اأو الفروع، �سواء اأكان اإغالقا موؤقتا . 3

اأو دائمًا، على اأن يتم االإعالن يف اإحدى ال�سحف املحلية 

على نفقة املرخ�ض له.

املادة الثانية ع�سرة: 

يف حالة وفاة املرخ�ض له، اأو فقدانه االأهلية، متنح االإدارة . 1

املخت�سة الورثة اأو الويل )الو�سي( ال�سرعي مهلة ال تزيد 

اإجراءات  الإنهاء  الوفاة،  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة   )6( عن 

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  على  ال�سفة  �ساحب  تعديل 

ال�سياحي وت�سويقها لي�سبح با�سم اأحد الورثة اأو غريهم، 

الإ�سدار  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط  باقي  وا�ستكمال 

الرتخي�ض وفق اأحكام الالئحة، ويجوز للهيئة - بناًء على 

اأق�سى )6(  املهلة بحد  لها من مربرات-متديد  ما يقدم 

�ستة اأ�سهر اأخرى. 

 يف حالة انق�ساء ال�سخ�سية االعتبارية، يجب تعديل ال�سفة . 2

القانونية للمرخ�ض له وفق اأحكام الالئحة ويجوز لالإدارة 

اأق�سى عن )6( �ستة  املخت�سة حتديد مهلة ال تزيد بحد 

القانونية  لتعديل ال�سفة  تاريخ ثبوت االنق�ساء  اأ�سهر من 

واملتطلبات  ال�سروط  باقي  وال�ستكمال  له،  للمرخ�ض 

اأحكام الالئحة، ويجوز  الالزمة الإ�سدار الرتخي�ض، وفق 

من  االإدارة  على  القائمون  يقدمه  ما  على  -بناًء  للهيئة 

مربرات- متديد املهلة بحد اأق�سى )6( �ستة اأ�سهر اأخرى. 

من . 3 و)2(  بالفقرتني )1(  املحددة  املدة  انق�ساء  حالة  يف 

النظام  اأحكام  وفق  االأو�ساع،  توفيق  دون  املادة،  هذه 

وفق  املو�سوع  باإحالة  املخت�سة  االإدارة  تقوم  والالئحة، 

اإذا  املخت�سة،  للجنة  االإجراءات  اأدلة  املحدد يف  النموذج 

تبني خمالفته للنظام اأو الالئحة.

املادة الثالثة ع�سرة:

يف حالة فقد اأو تلف الرخ�سة اأو الت�سنيف، يجوز للمرخ�ض له 

التقدم بطلب وفق النموذج املو�سح يف اأدلة االإجراءات لالإدارة 

التلف،  اأو  الفقد  تاريخ  من  اأيام  �سبعة   )7( خالل  املخت�سة 

من  عمل  اأيام  خم�سة   )5( خالل  املخت�سة  االإدارة  وت�سدر 

تاريخ تقدمي الطلب، الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف )بدل الفاقد 

اأو التالف(، حال ا�ستيفاء املرخ�ض له املتطلبات املو�سحة يف 

اأدلة االإجراءات و�سداد املقابل املايل املقرر. 

الف�سل الثالث

الت�سنيف

املادة الرابعة ع�سرة:

حتدد الهيئة اأنواع ومعايري ومتطلبات الت�سنيف وفئاته يف . 1

اأدلة االإجراءات. 

وفئاته . 2 الت�سنيف  ومراجعة  تقييم  باإعادة  الهيئة  تقوم 

بغر�ض التطوير وفق متغريات ال�سوق، ون�ساط مكاتب حجز 

احلاجة  دعت  وكلما  وت�سويقها،  ال�سياحي  االإيواء  وحدات 

اإىل ذلك، وت�سدر بقرار من الرئي�ض، يو�سح تاريخ العمل 

االإلكرتوين  املوقع  ويف  الر�سمية،  اجلريدة  يف  وتن�سر  بها 

الر�سمي للهيئة.

املادة اخلام�سة ع�سرة:

ت�سنف الهيئة مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها 

بعد انطباق ا�سرتاطات الرتخي�ض عليها مبوجب اأحكام النظام 

الفئات  وح�سب  متار�سه،  الذي  الن�ساط  طبيعة  وفق  ولوائحه، 

املحددة يف اأدلة االإجراءات.
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املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

يتعني على طالب الرتخي�ض عند التقدم بطلب الت�سنيف . 1

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ن�ساط  ت�سغيل  ملمار�سة 

ال�سياحي وت�سويقها مراعاة ما يلي: 

يف  ● الواردة  وفئاته  الت�سنيف  ا�سرتاطات  على  االطالع 

الالئحة واملوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة. 

مع مراعاة ما ورد بالفقرة )اأ( من هذه املادة، ا�ستيفاء  ●

وفئاته  بالت�سنيف  البيانات اخلا�سة  الرتخي�ض  طالب 

بالفقرة  اليه  امل�سار  الت�سنيف  طلب  بنموذج  الواردة 

)اأواًل/1( من املادة )الرابعة( من الالئحة. 

املادة . 2 اأحكام  وفق  الت�سنيف  متطلبات  ا�ستكمال  حالة  يف 

االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من  و)اخلام�سة(  )الرابعة( 

املخت�سة �سهادة الت�سنيف وفق اأحكام املادة )ال�ساد�سة( 

من الالئحة.

املادة ال�سابعة ع�سرة:

الت�سنيف . 1 جتديد  بطلب  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

الت�سنيف  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30( قبل 

ال�ستيفاء ال�سروط وال�سوابط املحددة يف الالئحة.

من . 2 )العا�سرة(  املادة  اأحكام  املخت�سة  االإدارة  تراعي 

الالئحة عند النظر يف طلب جتديد الت�سنيف.

للمكتب . 3 ال�سادر  الت�سنيف  تعديل  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

الرئي�ض اأو الفرع اأو املنفذ الت�سويقي يف حال تقدم املرخ�ض 

له بطلب ذلك، وا�ستيفاوؤه اال�سرتاطات واملتطلبات الالزمة 

وفق الالئحة.

الف�سل الرابع

العرتا�سات والتظلم على الت�سنيف

املادة الثامنة ع�سرة:

يجوز لطالب الت�سنيف االعرتا�ض للرئي�ض على الت�سنيف . 1

خالل  م�سببًا  بالراأي  الت�سنيف  طالب  واإبالغ  املمنوح، 

ت�سلم االعرتا�ض، ويف حالة  تاريخ  يومًا من  )30( ثالثني 

املخت�سة  االإدارة  تقوم  االعرتا�ض،  قبول  على  املوافقة 

باإعادة  االإبالغ  تاريخ  من  يومًا  ع�سر  خم�سة   )15( خالل 

متطلبات  وفق  اآخر،  مفت�ض  طريق  عن  الت�سنيف  عملية 

معايري الت�سنيف.

يبلغ الرئي�ض اأو من يفو�سه طالب الت�سنيف بقرار الرد على . 2

تظلمه.

الت�سنيف . 3 لطالب  يجوز  م�سببًا،  التظلم  رف�ض  حالة  يف 

التظلم من قرار الهيئة اأمام ديوان املظامل.

الر�سمية . 4 العناوين  على  الت�سنيف  طالب  اإبالغ  يراعى   

الواردة  والتظلم  بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض،  املحددة 

يف هذه املادة.

الف�سل اخلام�س

قوائم الأ�سعار

املادة )التا�سعة ع�سرة(:

على املرخ�ض له اإعالن نوع اخلدمات املقدمة منه، وفئاتها، . 1

وا�سحة،  وب�سورة  واالإجنليزية،  العربية  باللغة  واأ�سعارها 

وحدات  حجز  مكتب  داخل  باال�ستقبال  بارز  مكان  ويف 

اأو  له،  الر�سمي  االلكرتوين  املوقع  وعلى  ال�سياحي،  االإيواء 

بالو�سائل التي حتددها االإدارة املخت�سة لالطالع عليها.

حتدده . 2 ما  وفق  االأ�سعار  مراقبة  اآلية  بتحديد  الهيئة  تقوم 

اأدلة االإجراءات.

املادة )الع�سرون(:   

يقدم املرخ�ض له لالإدارة املخت�سة قائمة باأ�سعار اخلدمات . 1

املقدمة يف مكتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي. 

املرخ�ض له بالتقيد بقائمة االأ�سعار ملدة )�سنة(، ويف حالة . 2

التعديل  تاريخ  قبل  الهيئة  اإ�سعار  يجب  بتعديلها  الرغبة 

بثالثة اأ�سهر على االأقل. 

على . 3 للخدمة  اإ�سافية  ر�سوم  له  املرخ�ض  يفر�ض  اأال  يجب 

الطعام  قوائم  مثل:  املقدمة،  واخلدمات  الوحدات  اأ�سعار 

للماأكوالت، وامل�سروبات، وخدمة الوحدات.

تعلن الهيئة اأ�سعار اخلدمات املقدمة يف مكتب حجز وحدات . 4

االإيواء ال�سياحي على موقعها االإلكرتوين.

املحددة . 5 العنوانني  على  الت�سنيف  �ساحب  اإبالغ  يراعى 

بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض والتظلم الواردة يف هذه املادة. 
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الف�سل ال�ساد�س

التزامات املرخ�ص له

املادة احلادية والع�سرون:

يلتزم املرخ�ض له، ووفق ما حتدده اأدلة االإجراءات، اأثناء . 1

ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ت�سغيل  ممار�سة 

وت�سويقها مبا يلي:

الت�سنيف  ● ومعايري  الرتخي�ض  با�سرتاطات  التقيد 

واأحكام النظام والالئحة. 

التي  ● واخلدمات  بالعمالء  اخلا�سة  البيانات  ت�سجيل 

�سيتم تنفيذها وت�سويقها يف �سوء القواعد واالأ�س�ض التي 

ت�سعها الهيئة باال�سرتاك مع اجلهة املخت�سة.

الهيئة  ● ا�سرتاطات  ح�سب  ال�سرورية  املتطلبات  توفري 

لذوي االحتياجات اخلا�سة.

الوفاء بكافة االلتزامات التعاقدية جتاه العمالء. ●

�سياحي  ● اإيواء  وحدات  ت�سويق  جهات  مع  التعاقد  عدم 

غري مرخ�سة من الهيئة.

املخت�سة  ● اجلهات  وتعليمات  الدولة  باأنظمة  التقيد 

واالإ�سعاف،  ال�سالمة،  وو�سائل  االأمنية،  النواحي  ب�ساأن 

واالإخالء، وح�سن التعامل معهم.

مثل:  ● معلومات  من  تطلبه  مبا  املخت�سة  االإدارة  تزويد 

االأ�سعار،  معدل  الربامج،  واالإح�ساءات،  )الن�سب 

وحدات  حجز  مبكاتب  ال�سلة  ذات  املالية(  القوائم 

حتددها  التي  االآلية  وفق  وت�سويقها،  ال�سياحي  االإيواء 

اأدلة االإجراءات. 

وكافة  ● لديه  العمالء  باأ�سماء  قائمة  بن�سخة  االحتفاظ 

وعنوانه  وجن�سيته  العميل  ا�سم  مت�سمنة  عقودهم 

حتددها  التي  واالآليات  لل�سوابط  وفقًا  هواتفه  واأرقام 

اأدلة االإجراءات.

جميع  ● يف  الهجري  والتاريخ  العربية  اللغة  ا�ستخدام 

واملطبوعات  التعامالت  خالل  من  وذلك  التعامالت، 

الرد  يتم  اأن  يجب  كما  العاملني،  باأ�سماء  والتعريف 

كان  واإذا  العربية،  باللغة  ال�سنرتال  موظفي  قبل  من 

العميل ال يتحدث باللغة العربية يتم التحدث معه باللغة 

االإجنليزية اأو غريها.

العمالء  ● يحتاجها  التي  االأ�سا�سية  املعلومات  و�سع 

االإجراءات  اأدلة  وحتدد  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني 

هذه املعلومات.

تزويد الهيئة مبا تطلبه من معلومات تتعلق باخلدمات  ●

لالآلية  وفقًا  وذلك  غريها،  اأو  االأ�سعار  ومعدل  املقدمة 

مكتب  وتزود  االجراءات  اأدلة  يف  الهيئة  ت�سعها  التي 

حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها بها.

ن�ساط  ● اأي  اأو  اإعالن  اأي  يف  الرتخي�ض  رقم  اإدراج 

ت�سويقي.

عدم اإدراج ا�سم و�سعار الهيئة يف اأي اإعالن اأو اأي ن�ساط  ●

ت�سويقي اإال بعد احل�سول على موافقه الهيئة. 

تقدمي اخلدمات وفق معايري الت�سنيف التي �سنف على  ●

اأ�سا�سها.

االإيواء  ● وحدات  حجز  مكتب  ن�ساط  عن  االإعالن  عدم 

�سواًء  عليها  امل�سنف  الفئة  بغري  وت�سويقها  ال�سياحي 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

عدم خروج موظف الت�سويق ملمار�سة الت�سويق من حدود  ●

املرخ�ض  الت�سويق  منفذ  اأو  الفرعي  اأو  الرئي�ض  املكتب 

له.

عملية  ● اأثناء  العميل  من  مالية  مبالغ  اأي  ا�ستالم  عدم 

الت�سويق كتاأمني حل�سوره العر�ض الت�سويقي.

عدم وعد العميل اأو االإيحاء له بفوائد اأو اإيجابيات غري  ●

�سحيحة بهدف ترغيبه بالعر�ض وتوقيع العقد.

وتاريخ  ●  )103( رقم  الوزراء  جمل�ض  بقرار  التقيد 

واالأن�سطة  املن�ساآت  اإلزام  املت�سمن  1435/3/19ه 

باجلمهور  تكتظ  التي  واالأمكنة  املرتفعة  االأخطار  ذات 

بالتاأمني التعاوين.

عنا�سر  ● يف  تغيري  الأي  معادلة  بديلة  حجوزات  تقدمي 

وحدات االإيواء ال�سياحي املقدمة �سريطة موافقة العميل 

اخلطية، ورد قيمة اأي تغيري اأو نق�ض يف عنا�سر وحدات 

اإىل  املدفوعة  املبالغ  واإعادة  املقدمة،  ال�سياحي  االإيواء 

العميل يف حالة عدم املوافقة.
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االلتزام بعنا�سر وحدات االإيواء ال�سياحي املقدمة كما  ●

هي ورادة يف املطبوعات االإعالنية اأو منوذج احلجز.

وفق  ● للعاملني  وتنفيذها  �سنوية  تدريبية  خطة  تقدمي 

املعايري املهنية التي ت�سعها الهيئة.

ال�سياحي  ● االإيواء  وحدات  عن  معلومات  على  احل�سول 

ال�سياحية  املعلومات  مراكز  من  الهيئة  من  واملرخ�سة 

املعتمدة من الهيئة.

ال يجوز للمرخ�ض له تقييد تقدمي خدمة حجز وحدات  ●

االإيواء ال�سياحي وت�سويقها، بحد اأدنى من عدد الليايل.

يجب على املرخ�ض له اإ�سعار العميل بعدم اإمكانية اإلغاء  ●

احلجز اأو تعديل موعد بدء �سريان احلجز مبهلة كافية 

وفق ما يتفق عليها الطرفان، وخالف ذلك يتم حتميل 

ال  مبا  التعديل  اأو  االإلغاء  عن  املرتتب  تعوي�ض  العميل 

يتجاوز ليلة واحدة.

بدون  ● له  املرخ�ض  اخلدمات  تقدمي  عن  املتناع  عدم 

�سبب مقبول نظاميًا.

املادة الثانية والع�سرون:

يف  احلجز  خدمة  مقدمي  مع  التعاقد  عند  له  املرخ�ض  على 

وحدات االإيواء ال�سياحي والعمالء االلتزام بالتايل:

تزويد االإدارة املخت�سة عند الطلب بن�سخ من العقود املربمة . 1

مع مقدمي خدمة احلجز يف وحدات االإيواء ال�سياحي وفق 

على  توقيعه  كتفوي�سات  االإجراءات،  اأدلة  يف  حتدده  ما 

العقود وقب�ض الثمن.

اإخطار املتعاقد معه بقواعد عمل اخلدمات املقدمة ما بعد . 2

البيع، والر�سوم امل�ستحقة.

ت�سليم اإي�ساالت اخلدمات املقدمة للمتعاقد معه، مت�سمنة . 3

الوقت واملدة واملكان خمتومة، على اأال تتجاوز مدة العقد اأو 

احلجز عن �سنة )واحدة( فقط للفرتة املحددة، اأو لفرتات 

متعددة.

اأن يكون العقد وملحقاته باللغة العربية، وال مينع ترجمته . 4

هي  العربية  الن�سخة  تكون  اأن  على  اأخرى،  لغات  اإىل 

املعتمدة.

على . 5 املتفق  اخلدمات  عن  املعلومات  جميع  العقد  �سمول 

امل�ستحقة،  واملبالغ  الطرفني،  وواجبات  حقوق  حجزها، 

وتواريخها، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة الثالثة والع�سرون:

يلتزم املرخ�ض له باأن ي�سع يف املكتب الرئي�ض والفروع واملنافذ 

منا�سب،  وبحجم  بارز  مكان  يف  التالية  امل�ستندات  الت�سويقية 

االخت�سا�ض  جلهات  ميكن  االجراءات،  اأدلة  حتدده  ما  وفق 

والعمالء االطالع عليها ب�سهولة وو�سوح:

 اأ�سل الرتخي�ض والت�سنيف �سارية املفعول. ●

قائمة االأ�سعار ح�سب نوع اخلدمات املقدمة.  ●

الف�سل ال�سابع

من�سوبو مكتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي 

وت�سويقها

املادة الرابعة والع�سرون:

مع مراعاة املادة اخلام�سة والع�سرون، يتعني اأن يكون مدير . 1

املكتب الرئي�ض اأو الفرع �سعودي اجلن�سية، ومتفرغ، ويتمتع 

بال�سالحيات الالزمة لالإدارة والت�سغيل، ويجوز اأن يكون، 

يف ذات الوقت، مديرًا للفرع املوجود يف نف�ض املدينة مقر 

املكتب الرئي�ض، وي�سرتط توفر ال�سروط واملوؤهالت التالية:

موؤهل علمي ال يقل عن �سهادة ثانوية، مع خربة كمدير  ●

يف جمال  �سنوات  ثالث   )3( عن  تقل  ال  ملدة  تنفيذي 

دبلوم يف  يقل عن  اأو موؤهل علمي ال  وال�سياحة،  ال�سفر 

ال�سياحة مع خربة كمدير تنفيذي ملدة ال تقل عن �سنة 

يف  )فنية/مهنية(  �سهادة  اأو  املجال،  ذات  يف  واحدة 

يعادلها(  ما  اأو  �سياحي،  معهد  اأوفتا،  )اآياتا،  ال�سياحة 

اأو حا�سل  مع خربة ال تقل عن عامني يف ذات املجال، 

على بكالوريو�ض اأو ماج�ستري يف ذات املجال.

بال�سرف  ● بعقوبة خملة  عليه  احلكم  �سبق  قد  يكون  اأال 

واالأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

التفرغ الإدارة ن�ساط املن�ساأة. ●

اإجادة اللغتني العربية واالإجنليزية حتدثًا وكتابة. ●

يجوز تقدمي طلب لالإدارة املخت�سة للموافقة على ا�ستثناء . 2

واحد اأو اأكرث من ال�سروط املن�سو�ض عليها يف الفقرة )1( 
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من هذه املادة، على اأن ي�سدر بذلك قرار من الرئي�ض.

االإدارة . 3 باأعمال  القيام  �سخ�سيًا  له  املرخ�ض  قيام  يجوز 

يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سروط  فيه  توافرت  اإذا  والت�سغيل، 

من  اال�ستفادة  مراعاة  مع  املادة،  هذه  من   )1( الفقرة 

اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة.

املادة اخلام�سة والع�سرون: 

فيجب  �سعودي،  غري  الفرع  اأو  الرئي�ض  املكتب  مدير  كان  اإذا 

على املرخ�ض له تعيني م�ساعد له من ال�سعوديني املوؤهلني وفقًا 

الالئحة  من  والع�سرين(  )الرابعة  املادة  يف  الواردة  لل�سروط 

- عدا �سرط اخلربة - ويقوم بتعني مدير �سعودي خالل مدة 

الرتخي�ض  �سهادتي  �سدور  تاريخ  من  )عامني(  تتجاوز  ال 

والت�سنيف، ومبا ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون: 

االأق�سام،  روؤ�ساء  من  الرئي�ض  املكتب  من�سوبو  يكون  اأن  يجب 

يجوز  اأنه  املوؤهلني، على  ال�سعوديني  واالإدارات من  والوحدات، 

�سغل هذه االأعمال من غري ال�سعوديني وملدة ال تزيد عن )�سنة 

واحدة( من تاريخ �سدور �سهادتي الرتخي�ض والت�سنيف، ومبا 

ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية. 

املادة ال�سابعة والع�سرون: 

يلتزم املرخ�ض له بت�سجيل بيانات من�سوبي مكتب حجز وحدات 

واملخ�س�سة  الهيئة  ب�سجالت  وت�سويقها  ال�سياحي  االإيواء 

ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ت�سغيل  ملمار�سي 

الأي  التغيري  اأو  التعيني،  حني  باأول  اأواًل  وحتديثها  وت�سويقها، 

منهم، خالل مهلة ال تتجاوز �سهر على االأكرث من تاريخ التعيني 

اأو التغيري.

املادة الثامنة والع�سرون: 

و)اخلام�سة  والع�سرون(  )الرابعة  املواد  اأحكام  مراعاة  مع 

اأن  يتعني  الالئحة،  من  والع�سرون(  و)ال�ساد�سة  والع�سرون( 

اال�سرتاطات  فيهم  تتوافر  ممن  املكتب  لدى  العاملني  يكون 

التالية:     

احلد االأدنى من التعليم )ال�سهادة الثانوية، اأو الدبلوم(.. 1

جمال . 2 يف  التخ�س�ض  يف  اخلربة  من  االأدنى  احلد 

اخت�سا�سه من جهة معتمدة ح�سب متطلبات ن�ساط مكاتب 

حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها، واخلدمات ذات 

العالقة، وفقًا ملا حتدده اأدلة االإجراءات.

اإجادة مهارات وفن التعامل، واللباقة يف اال�ستقبال واملعاملة . 3

احل�سنة للعمالء.

املنا�سب . 4 بالزي  التقيد  مع  الالئق  واملظهر  الهندام  ح�سن 

لن�ساط مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها.

اأي ا�سرتاطات اأخرى حتددها االأنظمة واللوائح ال�سارية، اأو . 5

اأدلة االإجراءات.

املادة التا�سعة والع�سرون:

حجز  مكتب  ملن�سوبي  تدريبية  برامج  باإعداد  له  املرخ�ض  يلتزم 

وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

الف�سل الثامن

الرقابة والتفتي�ص وال�سكاوى 

املادة الثالثون:

يجوز لالإدارة املخت�سة بعد موافقة الرئي�ض اال�ستعانة باأي . 1

ح�سب  الرقابة  اأعمال  الإمتام  متخ�س�سة  اأو  فنية،  جهة 

التعليمات املنظمة لذلك، يف احلاالت التالية: 

تقدمي اخلدمات من ن�ساط مكاتب حجز وحدات االإيواء  ●

ال�سياحي وت�سويقها ح�سب الرتخي�ض والت�سنيف.

اإعالن، وتطبيق قوائم االأ�سعار. ●

ال�سكاوى وما يرتبط بها من اإجراءات. ●

يجوز لالإدارة املخت�سة حتديد اأي اأعمال اأخرى ذات �سلة . 2

ال  مبا  االإجراءات،  اأدلة  حتدده  ما  وفق  الرقابة،  باأعمال 

يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�ض اأن متنح مكافاأة ت�سجيعية . 3

من مقدار الغرامة امل�ستحقة، ملن ي�ساعد من غري املفت�سني 

يف الك�سف عن خمالفات للنظام والالئحة، التي توؤدي اإىل 

اآلية  �سبط املخالفني واإدانتهم ويكون �سرف املكافاأة وفق 

حمددة يف اأدلة االإجراءات. 

املادة احلادية والثالثون:

يجوز لالإدارة املخت�سة التن�سيق، وفق االآلية التي حتددها . 1
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وال�سياحة  لل�سفر  ال�سعودية  مع اجلمعية  االإجراءات،  اأدلة 

القطاعات  من  وغريها  واملراكز  واملعاهد  واجلامعات 

التدريبية، والتعليمية االأهلية ب�ساأن تطبيق االأعمال التالية: 

متابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند اإقامة الربامج،  ●

من  وغريها  العمل،  وور�ض  واملوؤمترات،  والدورات، 

مبمار�سة  املت�سلة  التاأهيلية  اأو  التدريبية،  االأعمال 

ن�ساط مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها.

باالأعمال  ● يت�سل  ما  كل  عن  دورية  بتقارير  الهيئة  موافاة 

امل�سار اإليها بالفقرة )اأ( من هذه املادة لدرا�ستها وتقييمها.

اإليها . 2 امل�سار  االأعمال  نتائج  بعر�ض  املخت�سة  االإدارة  تقوم 

بالفقرة ال�سابقة )1( من هذه املادة على الرئي�ض التخاذ ما 

يراه منا�سبًا مبا ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة الثانية والثالثون:

املحددة . 1 وال�سوابط  املعايري  وفق  املفت�سني  اختيار  يتم 

الرئي�ض،  من  قرار  بت�سميتهم  وي�سدر  االإجراءات،  باأدلة 

النظامية  القواعد  وفق  املقررة،  البدالت  لهم  وي�سرف 

املطبقة بالهيئة. 

وفق . 2 والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  ممار�سة  املفت�سون  يتوىل 

والالئحة  النظام  تطبيق  من  للتاأكد  والالئحة،  النظام 

ول�سبط املخالفات.

فيها . 3 مو�سحًا  ر�سمية،  تعريفية  بطاقة  للمفت�ض  يكون 

املعلومات االأ�سا�سية، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة الثالثة والثالثون:

حم�سر . 1 بيانات  مناذج  اإعداد  املخت�سة  االإدارة  تتوىل 

ال�سبط، وتو�سح اأدلة االإجراءات كيفية ا�ستعماله وحفظه. 

الرقابة . 2 اأثناء عملية  ال�سبط،  توافر حم�سر  يف حالة عدم 

مبا  اأخرى،  و�سيلة  الأي  اللجوء  للمفت�ض  يجوز  والتفتي�ض، 

واإثبات  لر�سد  ال�سارية،  واللوائح  االأنظمة  مع  يتعار�ض  ال 

املخالفة، طاملا اأن التاأخري قد يوؤدي اإىل زوال، اأو اإخفاء، اأو 

تغيري كامل معاملها، اأو جزء منها، ويذكر املفت�ض مربرات 

قيامه بهذا االإجراء. 

املادة الرابعة والثالثون: 

ال�ساعات . 1 خالل  والتفتي�ض  الرقابة،  عملية  املفت�ض  يبا�سر 

التي حتددها االإدارة املخت�سة يف اأدلة االإجراءات.

 تتم عملية الرقابة والتفتي�ض من قبل املفت�ض، وفق جداول . 2

�سهرية، اأو اأ�سبوعية معتمده من االإدارة املخت�سة، حمددًا 

فيها بيانات ممار�سي ن�ساط مكاتب حجز وحدات االإيواء 

اإجراء  ويجوز  املفت�ض،  عمل  ونطاق  وت�سويقها  ال�سياحي 

عملية الرقابة والتفتي�ض خارج هذه اجلداول، وفق احلاالت 

التي حتددها اأدلة االإجراءات، وموافقة االإدارة املخت�سة.  

يلتزم املفت�ض باالإف�ساح - كتابة - لالإدارة املخت�سة وقبل . 3

�سواء  له،  اأي عالقة  عن  والتفتي�ض  الرقابة  بعملية  القيام 

اأو  )ا�ستثمار  م�سلحة  اأو  الرابعة(  الدرجة  )حتى  قرابة 

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ت�سغيل  مبمار�سي  جتارة(، 

ال�سياحي وت�سويقها، وعلى االإدارة املخت�سة اتخاذ ما يلزم 

ل�سمان نزاهة عملية الرقابة والتفتي�ض و�سحة اإجراءاتهما.

املادة اخلام�سة والثالثون:

يكون للمفت�ض اأثناء ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ض، ال�سلطات 

وال�سالحيات التالية:

وحدات . 1 حجز  مكاتب  ن�ساط  ممار�سة  الأماكن  الدخول 

واإبراز  بنف�سه،  التعريف  بعد  وت�سويقها  ال�سياحي  االإيواء 

وحدات  حجز  مكاتب  ت�سغيل  ملمار�سي  التعريفية  بطاقته 

االإيواء ال�سياحي وت�سويقها.

االطالع على الرتخي�ض، والت�سنيف، وال�سيا�سات املطبقة، . 2

مبا يف ذلك االأوراق، وامللفات، واأ�سول االإثباتات ال�سخ�سية 

ملن�سوبي مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي وت�سويقها، 

وكل وثيقة ذات �سلة مبمار�سة ن�ساط مكاتب حجز وحدات 

االإيواء ال�سياحي وت�سويقها، وفق النظام والالئحة.

امل�ستندات . 3 من  م�ستخرجات  اأو  �سور،  اأي  على  احل�سول   

املحددة بالفقرة )2( من هذه املادة، للتاأكد من مطابقتها 

الأحكام النظام والالئحة.

االإيواء . 4 وحدات  حجز  مكاتب  ت�سغيل  ممار�سي  �سوؤال 

ال�سياحي وت�سويقها عن اأية اأمور تتعلق بتطبيق، اأو خمالفة 

اأحكام النظام والالئحة، واإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط.
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املقدمة . 5 اخلدمات  م�ستوى  عن  امل�ستهلكني  من  اال�ستف�سار 

واإثباتها، وفق ما حتدده  اأي �سكاوى،  اإىل  لهم، واال�ستماع 

الالئحة، واأدلة االإجراءات.

املادة ال�ساد�سة والثالثون:

يلتزم مدير مكتب حجز وحدات االيواء ال�سياحي وت�سويقها . 1

اأو من يفو�سه من من�سوبيه، اأو ممار�سي ن�ساط مكاتب حجز 

اأثناء  املفت�ض  مبرافقة  وت�سويقها  ال�سياحي  االإيواء  وحدات 

عملية الرقابة والتفتي�ض، وتقدمي جميع الت�سهيالت الالزمة 

يجوز  فاإنه  وجوده،  عدم  حال  ويف  عمله،  اأداء  من  لتمكينه 

للمفت�ض اال�ستعانة باأحد من�سوبو مكاتب حجز وحدات االإيواء 

ال�سياحي وت�سويقها، اأو من له عالقة عمل بها ملرافقته اأثناء 

اأداء عمله، واإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط. 

ال�سياحي . 2 االإيواء  وحدات  حجز  مكتب  مدير  قام  اإذا 

مكاتب  ن�ساط  ممار�سي  اأو  من�سوبيه،  اأحد  اأو  وت�سويقها 

من  عمل  باأي  وت�سويقها  ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز 

�ساأنه اأن يحول بني املفت�ض، واأداء عمله، يتعني على املفت�ض 

اإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط.

املادة ال�سابعة والثالثون:

يتوىل املفت�ض قيد ما ير�سده اأثناء عملية الرقابة، والتفتي�ض . 1

من املخالفات يف حم�سر ال�سبط.   

بتوقيع . 2 ويذيل  ن�سختني،  من  ال�سبط  املفت�ض حم�سر  يحرر 

اأحد من�سوبيه، ويف حالة امتناع  اأو  املفت�ض، ومدير املكتب 

االأخري عن التوقيع، اأو عدم تواجده، يذكر املفت�ض ذلك يف 

حم�سر ال�سبط.

ي�سلم املفت�ض مدير املكتب اأو من ينوب عنه يف املكتب ن�سخة، . 3

العناوين  على  اإر�ساله  اأو  ال�سبط،  حم�سر  من  �سورة  اأو 

الر�سمية يف حالة ا�ستخدام الو�سائل التقنية.

يجوز ملمار�سي ن�ساط مكاتب حجز وحدات االإيواء ال�سياحي . 4

وت�سويقها مراجعة االإدارة املخت�سة، وتقدمي اإفادته حيال 

املخالفة امل�سبوطة خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ 

حترير حم�سر ال�سبط. 

املادة الثامنة والثالثون:

اإذا ات�سح للمفت�ض اأثناء عملية الرقابة والتفتي�ض وجود اأعمال 

قد متثل خمالفات، اأو جرائم مبوجب اأنظمة، اأو تعليمات اأخرى، 

فاإنه يتعني عليه اإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط، وعلى االإدارة 

االإجراءات  التخاذ  املخت�سة  اجلهة  اىل  اإحالتها  املخت�سة 

النظامية الالزمة.

املادة التا�سعة والثالثون:

االإدارة . 1 اإىل  ومرفقاته  ال�سبط  حم�سر  املفت�ض  ي�سلم 

املخت�سة خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ حتريره.

الرقابة . 2 عملية  متطلبات  مبراجعة  املخت�سة  االإدارة  تقوم 

اأدلة االإجراءات، ويف حال ر�سد  والتفتي�ض التي متت وفق 

من  موقع  بتقرير  ذلك  اإثبات  يتم  نق�ض،  اأو  ق�سور  اأي 

امل�سوؤول باالإدارة املخت�سة.

تقوم . 3 الالئحة،  من  )االأربعون(  املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

االإدارة املخت�سة باإحالة حم�سر ال�سبط ومرفقاته امل�سار 

اليها بالالئحة، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة الأربعون:

ت�سغيل . 1 ممار�سي  اأو  امل�ستهلكني،  قبل  من  ال�سكوى  تقدم 

مكاتب  ن�ساط  ممار�سي  �سد  ال�سياحية  واملهن  االأن�سطة، 

اأو  الهيئة،  اإىل  وت�سويقها  ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز 

االإدارة املخت�سة عن طريق اأي من الو�سائل التالية:

خالل  ● ال�سبط  مبح�سر  املثبتة  امل�ستهلكني  مالحظات 

عملية الرقابة والتفتي�ض، اأو املوجودة باملكان املخ�س�ض 

ال�سكاوى  )�سندوق  واملقرتحات  ال�سكاوى  لتلقي 

االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  داخل  واملقرتحات( 

ال�سياحي وت�سويقها.

القنوات االإلكرتونية التي حتددها الهيئة.  ●

مناولة الأحد فروع الهيئة باملناطق. ●

مناولة للجمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة. ●

 اأي و�سيلة اأخرى تعتمدها الهيئة، وفق اأدلة االإجراءات  ●

ال�ستقبال ال�سكاوى.

باإخطار . 2 اإليها،  ال�سكوى  ورود  املخت�سة، حال  االإدارة  تقوم 

ال�سياحي  االإيواء  وحدات  حجز  مكاتب  ن�ساط  ممار�سي 

وت�سويقها امل�سكو يف حقه، على العناوين الر�سمية، ب�سورة 

خالل  عليها  للرد  وجد(  )اإن  ومرفقاتها  ال�سكوى  من 



)10( ع�سرة اأيام عمل من تاريخ االإخطار، ويجوز اإخطار 

راأيها يف هذه  الإبداء  وال�سياحة  لل�سفر  ال�سعودية  اجلمعية 

ال�سكوى خالل املهلة املذكورة.

حال ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة )2( من هذه . 3

املادة، وتبني لالإدارة املخت�سة وجود خمالفة، تتبع االإدارة 

املخت�سة ما يلي:

تكليف املفت�سني-اإذا ما ارتاأت �سرورة ذلك- بالتفتي�ض  ●

على امل�سكو يف حقه، للتاأكد من تطبيق النظام والالئحة، 

ال�سبط  مبح�سر  ذلك  واإثبات  ال�سكوى،  عن  وال�سوؤال 

وفق اأحكام الالئحة.

اإحالة ال�سكوى وحم�سر ال�سبط اإىل اللجنة املخت�سة. ●

املادة احلادية والأربعون:

املوقع . 1 على  وتن�سر  املخالفات،  قائمة  اإعداد  الهيئة  تتوىل 

االإلكرتوين للهيئة. 

امل�سار . 2 املتطلبات  باتباع  املخالفات،  قائمة  حتديث  يجوز 

احلاجة  دعت  كلما  املادة،  هذه  من   )1( بالفقرة  اإليها 

لذلك.

الف�سل التا�سع

اأحكام عامة

املادة الثانية والأربعون:

من . 1 بقرار  وت�سدر  االإجراءات،  اأدلة  اإعداد  الهيئة  تتوىل 

الرئي�ض، وتن�سر يف املوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة.

يجوز حتديث اأدلة االإجراءات، باتباع املتطلبات امل�سار اإليها . 2

بالفقرة )1( من هذه املادة، كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة الثالثة والأربعون:

ت�سدر الالئحة بقرار من رئي�ض املجل�ض، وتن�سر يف اجلريدة . 1

الر�سمية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ ن�سرها.

تكييف . 2 اإعادة  احلاليني  الن�ساط  ممار�سي  على  يجب 

اأو�ساعهم ملزاولة هذا الن�ساط مبا يتفق مع اأحكام النظام 

والالئحة خالل �سنة من تاريخ نفاذ النظام.

املادة الرابعة والأربعون:

كل مامل يرد به ن�ض يف هذه الالئحة ي�سدر ب�ساأنه قرار من . 1

الرئي�ض بناًء على تو�سية االإدارة املخت�سة.

ملجل�ض االإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.. 2



لئحة منظمي الرحالت ال�سياحية



60

الف�سل الأول

التعريفات واخلدمات 

املادة )الأوىل(:

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�سحة اأمام كل منها، 

ما مل يقت�ِض ال�سياق خالف ذلك:

النظام: نظام ال�سياحة. 

الالئحة: الئحة منظمي الرحالت ال�سياحية تنفيذًا للنظام، 

وما ي�سدر ب�ساأنها.

الهيئة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

جمل�س الإدارة: جمل�ض اإدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س: رئي�ض جمل�ض االإدارة

الرئي�س: رئي�ض الهيئة. 

من  اأيًا  اأو  للرتاخي�ض  العامة  االإدارة  املخت�سة:  الإدارة 

االإدارات ذات العالقة بالهيئة، اأو فروع الهيئة مبناطق اململكة، 

العامة  الهيئة  اأو  البلدية  اأو  االأمانة  مكتب  يف  الهيئة  ممثل  اأو 

لال�ستثمار )حال تفوي�سهم( وفق ما حتدده ادلة االجراءات.

اال�سرتاطات  ا�ستيفاء  مراحل  تت�سمن  عملية  الرتخي�س: 

�سهادة  على  للح�سول  الالئحة  يف  املو�سحة  واملتطلبات 

الرتخي�ض.

الهيئة،  من  معتمدة  ت�سدر  املدة،  حمددة  وثيقة  الرخ�سة: 

ال�سياحية  با�سم املرخ�ض له ملمار�سة ت�سغيل تنظيم الرحالت 

وفق اأحكام النظام والالئحة. 

املرخ�س له: كل �سخ�ض طبيعي، حا�سل على رخ�سة و�سهادة 

تنظيم  ن�ساط  ملمار�سة  الهيئة  من  املفعول  �سارية  الت�سنيف 

الرحالت ال�سياحية وفق الالئحة.

مل�ستوى  وتقييمًا  وو�سفا  تعريفًا  تت�سمن  عملية  الت�سنيف: 

تق�سيمها  مع  ال�سياحية،  الرحالت  املقدمة من منظم  اخلدمة 

لفئات حمددة وفق الالئحة.

معتمده  ت�سدر  املدة،  حمددة  وثيقة  الت�سنيف:  �سهادة 

فيها  حمددًا  ال�سياحية،  الرحالت  منظم  با�سم  الهيئة،  من 

الت�سنيف.

معايري الت�سنيف: ال�سروط واملتطلبات الواجب توافرها يف 

منظم الرحالت والربامج ال�سياحية للح�سول على الت�سنيف 

املنا�سب وفق الالئحة.

منظم الرحالت ال�سياحية: املرخ�ض له الذي يقوم بتنظيم 

اأو  اململكة،  داخل  وت�سويقها  وبيعها،  �سياحية،  وبرامج  رحالت 

بحيث  مالية حمددة،  مبالغ  مقابل  منتظم،  وب�سكل  خارجها، 

ي�سمل ذلك تقدمي خدمتني، اأو اأكرث من اخلدمات املحددة يف 

النظام اأو الالئحة. 

له مبمار�سة  مرخ�ض  طبيعي  �سخ�ض  اأي  ال�سياحي:  املر�سد 

اأعمال اإر�ساد ال�سياح، ومرافقتهم يف اأماكن اجلذب ال�سياحي 

وال�سرح عنها، وذلك مقابل  باملعلومات  اململكة، وتزويدهم  يف 

اأجر.

الر�سمي  وعنوانه  للمكتب  االأ�سا�ض  املقر  الرئي�س:  املكتب 

مبمار�سة  اخلا�سة  واالإ�سعارات  واملرا�سالت  املكاتبات  لتبادل 

ت�سغيل ن�ساط تنظيم الرحالت ال�سياحية مع كافة اجلهات.

داخل  املوجود  فيه  مبا   - وتنظيميًا  اإداريًا  يتبع  مكان  الفرع: 

ممار�سة  لغر�ض  الرئي�ض  املكتب  للجهات-  االإدارية  املباين 

ت�سغيل ن�ساط تنظيم الرحالت ال�سياحية وفق النظام والالئحة.

فيه  مبا   - وتنظيميًا  اإداريًا  يتبع  مكان  الت�سويقي:  املنفذ 

املوجود داخل املباين االإدارية للجهات - املكتب الرئي�ض لغر�ض 

ت�سويق خدمات ن�ساط تنظيم الرحالت ال�سياحية وفق النظام 

والالئحة.

من�سوبو منظم الرحالت ال�سياحية: كل �سخ�ض يعمل يف 

بعالقة  ويرتبط  الت�سويقي  املنفذ  اأو  الفرع  اأو  الرئي�ض  املكتب 

ت�سغيل  له يف وظيفة ذات �سلة مبمار�سة  نظامية مع املرخ�ض 

تنظيم الرحالت ال�سياحية.

ال�سياحية:  الرحالت  تنظيم  ن�ساط  ت�سغيل  ممار�سو 

املرخ�ض له وغري املرخ�ض له.

قائمة الأ�سعار: بيان يحتوي على املبالغ املالية التي يح�سل 

عمالئه  من  الت�سويقي  واملنفذ  والفرع  الرئي�ض  املكتب  عليها 

مقابل ما يقدم لهم من خدمات. 

عليها  حت�سل  التي  املعتمدة،  املالية  املبالغ  املايل:  املقابل 

الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها، وفق النظام والالئحة.

اخلا�سة  واملعايري  واالإر�سادات  الوثائق  الإجراءات:  اأدلة 

اأحكام  وفق  ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  ممار�سة  مبتطلبات 

النظام والالئحة والتعليمات والتعميمات ال�سادرة من الهيئة.

اجلمعية: اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
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لئ الالئحة،  اأو  النظام  احكام  مع  يتعار�ض  عمل  اأي  املخالفة: 

ويتم �سبطها عن طريق املوظف املخت�ض.

االأفعال  �سبيل احل�سر  على  يحدد،  بيان  قائمة املخالفات: 

التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة.

اأدلة  حتددها  التي  االإلكرتونية  االأجهزة  التقنية:  الو�سائل 

االإجراءات، ومتثل اأحد اأ�سكال حم�سر ال�سبط.

اللجنة املخت�سة: جلنة النظر يف خمالفات اأحكام النظام 

والالئحة، واإيقاع العقوبات املن�سو�ض عليها يف النظام.

العنوان  فيها  مبا  التوا�سل-  و�سائل  الر�سمية:  العناوين 

اأو  والت�سنيف  الرتخي�ض  طالب  يحددها  التي  الوطني- 

املرخ�ض له وفق اأدلة االإجراءات، والالزمة الإبالغه مبكاتبات، 

وقرارات الهيئة، واللجنة املخت�سة.

املعايري املهنية: وثيقة تعدها الهيئة، تو�سح املهارات والعلوم 

الرحالت  منظم  من�سوبو  يف  املطلوبة  وال�سلوكيات  واملعارف 

ال�سياحية؛ لتاأدية املهام  وامل�سوؤوليات مب�ستوى احرتايف، وتكون 

قابلة للقيا�ض.

الرقابة: االأعمال واالإجراءات، املحددة يف اأدلة االإجراءات، 

تنظيم  ن�ساط  ممار�سي  التزام  من  للتاأكد  الهيئة،  وتطبقها 

الرحالت ال�سياحية باأحكام النظام والالئحة. 

املفت�س: كل �سخ�ض خمول بقرار من الرئي�ض اأو من يفو�سه 

بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ض على ممار�سي ن�ساط 

تنظيم الرحالت ال�سياحية.

التفتي�س: املعاينات والزيارات التي يقوم بها املفت�ض اإىل منظمي 

الرحالت ال�سياحية، للتاأكد من تطبيق اأحكام النظام والالئحة. 

حم�سر ال�سبط: االأداة التي ت�ستخدمها الهيئة، اأثناء عملية 

الرقابة والتفتي�ض ل�سبط املخالفات، ح�سب االلية التي تقرها 

االإدارة املخت�سة.

خطاب ال�سمان: تعهد نهائي، غري م�سروط، ي�سدر من اأحد 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  املرخ�سة  امل�سارف  اأو  البنوك، 

الرخ�سة  طالب  اأو  له،  املرخ�ض  طلب  على  بناًء  ال�سعودي 

و�سهادة الت�سنيف، بدفع قيمتها ل�سالح الهيئة حال طلبها.

اعتبارية يح�سل  اأو  كل �سخ�ض ذي �سفة طبيعية  امل�ستهلك: 

حلاجاته  اإ�سباعًا  مقابل  اأو دون  مبقابل  خدمة  اأو  �سلعة  على 

ال�سخ�سية اأو حاجات االآخرين. 

املادة )الثانية(:

تطبق الالئحة على املمار�ض الذي ُيقّدم عن طريق املكتب . 1

الرئي�ض، اأو الفرع، اأو املنفذ الت�سويقي واحدة اأو اأكرث من 

هذه  عن  يتفرع  ما  اأو  التالية،  الرحالت  منظم  خدمات 

اخلدمات، وذلك وفق فئة الت�سنيف التي يعمل �سمنها وما 

حتدده الالئحة:

ترتيب خدمات النقل وتاأجري ال�سيارات لالأغرا�ض ال�سياحية. ●

ترتيب خدمات االإقامة واالإيواء ال�سياحي.  ●

ترتيب خدمات االإعا�سة ال�سياحية. ●

ترتيب خدمات الرتفيه.  ●

ترتيب خدمات االإر�ساد ال�سياحي. ●

التاأمني  ● �سركات  مع  لل�سفر  التاأمني  خدمات  ترتيب 

املرخ�سة بعد اأخذ موافقة اجلهات املخت�سة. 

قرار . 2 املخت�سة،  االإدارة  عر�ض  على  بناًء  الرئي�ض،  ي�سدر 

النظام  وفق  تعترب  اأخرى  خدمات  اأو  اأعمال،  اأية  بتحديد 

والالئحة �سمن ممار�سة ت�سغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية.

الف�سل الثاين

الرتخي�ص

املادة )الثالثة(:

ال يجوز ممار�سة ت�سغيل منظم الرحالت ال�سياحية وتقدمي اأي 

من اخلدمات املن�سو�ض عليها يف املادة )الثانية( من الالئحة، 

اإال بعد احل�سول على الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف، جمتمعني، 

وفق اأحكام النظام والالئحة، وي�سمل ذلك املمار�سة عن طريق 

االإنرتنت او التعامالت االلكرتونية.

املادة )الرابعة(:

يقدم طلب احل�سول على الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف لن�ساط 

الفرع،  اأو  الرئي�ض،  للمكتب  �سواء  ال�سياحية،  الرحالت  تنظيم 

اال�سرتاطات  وفق  املخت�سة،  االإدارة  اإىل  الت�سويقي  املنفذ  اأو 

وال�سوابط التالية:

اأوًل: متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�س:

تعبئة طالب الرتخي�ض النموذج اخلا�ض بطلب الرتخي�ض . 1

على  �سياحية  رحالت  تنظيم  ت�سغيل  ملمار�سة  والت�سنيف 
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املوقع االلكرتوين للهيئة، وفق النموذج واالآلية املحددة يف 

اأدلة االإجراءات.

ما . 2 وتقدمي  الرتخي�ض،  طالب  يف  التالية  ال�سروط  توافر 

يثبت ذلك، ووفق ما حتدده اأدلة االإجراءات:

�سعودي اجلن�سية - �سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأو اعتباريًا  ●

و�سواء ذكرَا او انثى- ، اأو م�ستثمرا اأجنبيًا حا�سل على 

ترخي�ض �ساري وفق االأنظمة واللوائح ال�سارية.

واإال  ● االأهلية،  كامل  يكون  اأن  يجب  الطبيعي  ال�سخ�ض 

تعني على من ينوب عنه احل�سول على االأذن ال�سرعي 

من اجلهة املخت�سة.

اأال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بال�سرف  ●

اأو االأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

ان ال يكون قد �سبق �سدور قرار او حكم باإلغاء الرتخي�ض  ●

ما مل  ولوائحه،  النظام  الرتخي�ض ملخالفة  �سد طالب 

او احلكم )5( �سنوات عند  القرار  مي�سي على �سدور 

تقدمي الطلب. 

تقدمي طالب الرتخي�ض امل�ستندات التالية اإىل االإدارة املخت�سة:. 3

�سداد املقابل املايل للهيئة ال�ستقبال ومراجعة طلب الرتخي�ض.  ●

اجلمعية  ● لع�سوية  لالن�سمام  املقدم  الطلب  من  ن�سخة 

ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.

خطاب من ال�سجل التجاري بحجز ا�سم جتاري منا�سب  ●

لها،  �سي�سدر  التي  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  ن�ساط  لطبيعة 

حال اكتمال ال�سوابط وال�سروط وفق الالئحة.

املحددة . 4 املتطلبات  الرتخي�ض  طالب  ا�ستيفاء  حالة  يف 

بالفقرة )اأواًل/1، 2 ،3( من هذه املادة و�سداد املرخ�ض له 

الغرامات ال�سادرة بحقه ان وجدت، تقوم االإدارة املخت�سة 

بدرا�سة الطلب وم�ستنداته والبت فيه خالل )10( ع�سرة 

اأيام عمل من تاريخ تقدميه. 

يف حالة عدم وجود اأي مالحظات، ت�سدر االإدارة املخت�سة . 5

املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ض، وفق النموذج املو�سح 

يف اأدلة االإجراءات، على العناوين الر�سمية له، مدتها )30( 

واملوافقات  الرتاخي�ض  متطلبات  ال�ستكمال  يومًا  ثالثون 

واالأمانات/ مثل:)البلديات  العالقة،  ذات  اجلهات  من 

ال�سجل التجاري/الدفاع املدين(، وفق النموذج املو�سح يف 

اأدلة االإجراءات.

يجوز لالإدارة املخت�سة، بناًء على طلب مقدم الرتخي�ض، . 6

اأدلة  متطلبات  وفق  اأكرث،  اأو  ملرة  املبدئية  املوافقة  جتديد 

االإجراءات، حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ض من 

مربرات واأ�سباب تدعم طلبه.

الرتخي�ض . 7 طالب  قيام  االأحوال،  من  حال  باأي  يجوز،  ال 

يف  ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  ن�ساط  ت�سغيل  مبمار�سة 

و�سهادة  الرخ�سة  اإ�سدار  املبدئية وحلني  املوافقة  مرحلة 

الت�سنيف وفق اأحكام النظام والالئحة.

يجب . 8 الرتخي�ض،  طلب  املخت�سة  االإدارة  رف�ض  حالة  يف 

لطالب  الر�سمية،  العناوين  على  وير�سل،  م�سببًا  يكون  اأن 

له  ويجوز  االإجراءات،  اأدلة  متطلبات  وفق  الرتخي�ض 

تاريخ  من  يومًا  �ستون   )60( خالل  الرئي�ض  اأمام  التظلم 

علمه بالرف�ض، ويراعى ما يلي:

الرتخي�ض،  ● طالب  ويخطر  التظلم،  يف  الرئي�ض  ينظر 

اأدلة  حتدده  ما  وفق  بالرد  الر�سمية،  العناوين  على 

االإجراءات.

الرتخي�ض  ● لطالب  يجوز  الرد،  عدم  اأو  الرف�ض  حال 

التظلم اأمام ديوان املظامل وفق نظامه.

للهيئة حق طلب تقدمي ال�سمانات املالية الالزمة لها متى . 9

ما طلبت ذلك.

ثانيًا: متطلبات مرحلة اإ�سدار الرخ�سة:

امل�ستندات . 1 بتقدمي  االلتزام  الرتخي�ض  طالب  على  يتعني 

التالية اإىل االإدارة املخت�سة: 

�سورة الرتخي�ض البلدي ال�سادر له مع اال�سل للمطابقة،  ●

و�سورة منه الإرفاقها �سمن م�ستندات طلب الرتخي�ض.

اأو  ● الرئي�ض  املكتب  م�سروع  ملبنى)مكان(  ملكيته  �سند 

اأن  اأو  �سرعي،  الت�سويقي مبوجب �سك  املنفذ  اأو  الفرع 

يكون م�ستاأجرًا له مبوجب عقد اإيجار مت�سمنًا موافقة 

املوؤجر على ا�ستخدامه وا�ستغالله ملمار�سة ن�ساط تنظيم 

الرحالت ال�سياحية، وفق ما يرد يف اأدلة االإجراءات. 

ر�سم تو�سيحي )كروكي( ملوقع مزاولة الن�ساط )مبنى/ ●

اأر�ض( مو�سحًا عليه املكان واملنطقة. 
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لئ �سداد املقابل املايل الإ�سدار الرتخي�ض والت�سنيف وفق  ●

النظام والالئحة. 

توفر متطلبات و�سائل االأمن وال�سالمة يف املبنى وارفاق  ●

البلدي/الدفاع  )الرتخي�ض  لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات 

املدين(.

ال�سركة،  ● اأو  للموؤ�س�سة  التجاري  ال�سجل  م�ستخرج 

�سهادة  اإ�سدار  املقرر  التجاري  اال�سم  مت�سمنًا 

)بالن�سبة  التاأ�سي�ض  وعقد  به،  والت�سنيف  الرتخي�ض 

لل�سركة(.  

املو�سحة  ● املوا�سفات  وفق  )ال�سعار(  التجارية  العالمة 

باأدلة االإجراءات )اإن وجد(.

اأو  ● الرئي�ض  املكتب  عملهم يف  املقرر  االأ�سخا�ض  بيانات 

له وفق  الت�سويقي، يف حالة الرتخي�ض  املنفذ  اأو  الفرع 

مدعمًا  الوظيفية  و�سفتهم  وجن�سياتهم،  الالئحة، 

بال�سهادات واخلربات واملوؤهالت ال�سابقة، واأال يكون قد 

�سبق احلكم عليهم يف جرمية خملة بال�سرف واالأمانة، 

ما مل يكن رد اإليهم اعتبارهم خالل مدة ال تتجاوز )3( 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ �سدور الرخ�سة.

�سور فوتوغرافية للمبنى )املكان( من الداخل واخلارج،  ●

وتو�سح اللوحة اخلارجية املوجودة على مدخل م�سروع 

املكتب الرئي�ض اأو الفرع اال�سم التجاري مطابقُا لطلب 

ال�سركة،  اأو  للموؤ�س�سة  التجاري  وال�سجل  الرتخي�ض 

اأوقات  وحتديد  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  ويكون 

الدوام الر�سمي واالإجازات على مدخل املكتب. 

وتوافر  ● التاأثيث  ناحية  من  )املكان(  املبنى  جاهزية 

احلديثة،  التقنية  االت�سال  وجتهيزات  و�سائل  جميع 

اآلة  كمبيوتر،  اإلكرتوين،  بريد  فاك�ض،  مثل:)هاتف، 

تنظيم  ن�ساط  ت�سغيل  ملمار�سة  والالزمة  طابعة(، 

الرحالت ال�سياحية.  

يف حالة تقدمي طالب الرتخي�ض امل�ستندات املو�سحة بالفقرة . 2

)ثانيا/1( من هذه املادة خالل املهلة املحددة، تقوم االإدارة 

املخت�سة بتكليف املفت�سني ملعاينة املبنى حمل ممار�سة ت�سغيل 

من  والتاأكد  للمطابقة  ال�سياحية،  الرحالت  تنظيم  ن�ساط 

الرتخي�ض  طالب  من  املقدمة  وامل�ستندات  املعلومات  �سحة 

وفق  بذلك،  تقرير  ويعد  والت�سنيف،  الرتخي�ض  بخ�سو�ض 

منوذج الرقابة والتفتي�ض املحدد يف اأدلة االإجراءات، ويجوز 

اال�ستعانة باأي جهة فنية اأو متخ�س�سة، وفق اأحكام الالئحة، 

ال�ستكمال اعمال املعاينة والرقابة. 

اأي . 3 وجود  عدم  من  املخت�سة  االإدارة  تاأكد  حال  يف 

يخطر  املادة،  بهذه  املذكورة  املتطلبات  وفق  مالحظات 

طالب الرتخي�ض على العناوين الر�سمية باأن يقدم خالل 

اأدية  يف  املحدد  للنموذج  وفقًا   - الطلب  تاريخ  من  �سهر 

االإجراءات - ويتعهد بااللتزام بالقيام ما يلي: 

املقدمة  ● وامل�ستندات  البيانات  ب�سحة  تعهد  توقيع 

للح�سول على الرخ�سة.

تقدمي ما يثبت االن�سمام يف ع�سوية اجلمعية ال�سعودية  ●

و�سهادة  الرخ�سة  �سدور  قبل  وال�سياحة  لل�سفر 

الت�سنيف، وجتديدها �سنويًا.

ممار�سة  ● خالل  واللوائح  النظام  اأحكام  خمالفة  عدم 

ت�سغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية.

عدم تغيري العناوين الر�سمية واخطار االإدارة املخت�سة  ●

يف حال تغيريها.

عدم متكني الغري- باأي �سكل من االأ�سكال- من ممار�سة  ●

الرتخي�ض  وفق  ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  ت�سغيل 

والت�سنيف ال�سادر له.

يجب اأن يكون م�سمى مكتب تنظيم الرحالت ال�سياحية  ●

والتقاليد  واالأنظمة  العام،  النظام  مع  يتعار�ض  ال  مبا 

اأحد  اأو  وال�سناعة  التجارة  وزارة  من  ومعتمد  باململكة 

فروعها. 

تاأهيلي . 4 بربنامج  االلتحاق  الرتخي�ض  طالب  على  يتعني 

تقدمه الهيئة وفقا ملا حتدده اأدلة االإجراءات، مامل ي�سبق 

له االلتحاق بها.

املادة )اخلام�سة(:

تتوىل االإدارة املخت�سة درا�سة طلب الرتخي�ض والبت فيه، . 1

ال�سروط  كافة  ا�ستيفاء  من  عمل  اأيام  �سبعة   )7( خالل 

واملتطلبات الالزمة وفق اأحكام النظام والالئحة. 

يتم اإبالغ طالب الرتخي�ض، عرب العناوين الر�سمية، بالرد . 2
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على طلبه م�سببًا.

متطلبات . 3 وفق  الرئي�ض  اأمام  التظلم  رف�ض طلبه  ملن  يجوز 

الالئحة،  من  )الرابعة(  املادة  من  )اأواًل/8(  الفقرة 

ويتعني على الهيئة اإعادة املقابل املايل امل�سدد لها الإ�سدار 

الذي  الرتخي�ض  لطالب  وذلك  والت�سنيف،  الرتخي�ض 

رف�ض طلبه.

املادة )ال�ساد�سة(:

يف حال ا�ستيفاء الطلب متطلبات املادة )الرابعة(، ومع مراعاة 

اأحكام املواد )الرابعة ع�سرة( و)اخلام�سة ع�سرة( و)ال�ساد�سة 

الرخ�سة  املخت�سة،  االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من  ع�سرة( 

و�سهادة الت�سنيف، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات، ومبراعاة 

ال�سوابط التالية:

اأن تكون مدة الرتخي�ض والت�سنيف )ثالث �سنوات( للمكتب . 4

الرئي�ض اأو الفرع، و)�سنة واحدة( للمنفذ الت�سويقي، قابلة 

للتجديد. 

واال�سم . 5 )�سركة/موؤ�س�سة(،  له  املرخ�ض  بيانات  تو�سيح 

التجاري، وتاريخ بداية املدة وانتهائها، وتعليمات اإبرازهما 

وال�سعار.

املادة )ال�سابعة(:

�سجل،  يف  التالية  البيانات  تعبئة  املخت�سة  االإدارة  على  يتعني 

الرخ�سة  اإ�سدار  عند  موا�سفاته،  االإجراءات  اأدلة  حتدد 

تنظيم  مكتب  ت�سغيل  ممار�سة  واأثناء  الت�سنيف،  و�سهادة 

الرحالت ال�سياحية:  

البيانات اخلا�سة بالرخ�سة و�سهادة الت�سنيف وفق اأحكام . 1

الالئحة.

والعناوين . 2 الت�سويقي  واملنفذ  وفروعه  الرئي�ض  املكتب  مقر 

الر�سمية لهم. 

ا�سم وبيانات املدير امل�سوؤول وباقي من�سوبي املكتب الرئي�ض . 3

وفروعه واملنفذ الت�سويقي.

املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ض له.. 4

املادة )الثامنة(:

واملنافذ  الفروع  بفتح  الرتخي�ض  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

الت�سنيف،  و�سهادة  الرخ�سة  له، ح�سب  للمرخ�ض  الت�سويقية 

لديها،  بطلب  تقدمه  حال  اململكة،  ومدن  مناطق  خمتلف  يف 

وا�ستيفاء اال�سرتاطات واملتطلبات الواردة يف الالئحة.

املادة )التا�سعة(:

يجوز اأن يكون الفرع اأو املنفذ الت�سويقي داخل مباين اجلهات 

وال�سركات  امل�ست�سفيات،  مثل:)االأ�سواق،  واخلا�سة،  العامة 

وفروعها، والدوائر احلكومية، واملطارات، والفنادق، واملجمعات 

ال�سكنية(، �سريطة مراعاة املرخ�ض له ال�سوابط التالية:

تقدمي طلب لالإدارة املخت�سة، مرفقًا به ن�سخة من العقد . 1

املدة ومقر  امل�ستفيدة، مت�سمنًا  االإدارية  املربم مع اجلهة 

الفرع اأو املنفذ الت�سويقي حمل الطلب. 

حتديد ا�سم الفرع اأو املنفذ الت�سويقي امل�سوؤول عن خدمات . 2

ممار�سة ت�سغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية التي �سيقدمها 

دائرة  نف�ض  يف  يكون  وبحيث  امل�ستفيدة،  اجلهة  داخل 

املنطقة الواقع فيها مقر اجلهة االإدارية امل�ستفيدة.

الرخ�سة . 3 الإ�سدار  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط  تنفيذ 

و�سهادة الت�سنيف وفق الالئحة با�ستثناء ما يلي:

تقدمي �سجل جتاري م�ستقل. ●

متطلبات احل�سول على الرتاخي�ض البلدية. ●

امل�ساحة. ●

املادة )العا�سرة(:

بطلب . 1 املخت�سة  لالإدارة  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

جتديد الرتخي�ض والت�سنيف قبل )30( ثالثون يومًا من 

املحددة  ال�سروط  ال�ستيفاء  الرتخي�ض،  انتهاء مدة  تاريخ 

يف املادة )الرابعة( من الالئحة واأدلة االإجراءات. 

حال تقدمي طلب جتديد الرتخي�ض والت�سنيف بعد انتهاء . 2

االإدارة  املادة، تقوم  بالفقرة )1( من هذه  املهلة املحددة 

املخت�سة باتخاذ ما يلي:

للتاأكد من  ● له  بالتفتي�ض على املرخ�ض  تكليف املفت�سني 

بعد  ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  ت�سغيل  ممار�سة  عدم 

مبح�سر  ذلك  واإثبات  والت�سنيف،  الرتخي�ض  انتهاء 

ال�سبط وفق اأحكام الالئحة.

اإحالة حم�سر ال�سبط، و�سور من الرخ�سة و�سهادة  ●   
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لئ النموذج  وفق  التجديد،  وطلب  املنتهية،  الت�سنيف 

املخت�سة  اللجنة  اإىل  االإجراءات،  اأدلة  يف  املو�سح 

للدرا�سة.

مع مراعاة ما ورد بالفقرتني )1(، )2( من هذه املادة،  ●

و�سداد املرخ�ض له الغرامات ال�سادر بحقه، وا�ستيفاء 

والت�سنيف،  الرتخي�ض  لتجديد  الالزمة  املتطلبات 

و�سهادة  الرخ�سة  جتديد  املخت�سة  االإدارة  ت�سدر 

الت�سنيف وفق اأحكام الالئحة.

املادة )احلادية ع�سرة(:

بعد  اإال  التالية  االأعمال  من  باأي  القيام  له  للمرخ�ض  يجوز  ال 

املخت�سة  االإدارة  من  م�سبقة  كتابية  موافقة  على  احل�سول 

خالل )30( ثالثني يومًا من البدء يف تنفيذها:

اأو . 1 با�ستخدامه  للغري  ال�سماح  اأو  الرتخي�ض  عن  التنازل 

اأو الغري  اإليه  تتوافر يف املتنازل  اأن  ا�ستغالله، مع مراعاة 

اأحكام  وفق  للرتخي�ض  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط 

الالئحة.

ن�ساط . 2 ت�سغيل  ملمار�سة  املعتمد  املبنى  مكان  اأو  ا�سم  تعديل 

للمكتب  ذلك  اأكان  �سواء  ال�سياحية  الرحالت  تنظيم 

الرئي�ض، اأو الفروع، اأو املنفذ الت�سويقي. 

اإغالق املكتب الرئي�ض اأو الفروع، �سواء اأكان اإغالقا موؤقتًا . 3

اأو دائمًا، على اأن يتم االإعالن يف اإحدى ال�سحف املحلية 

على نفقة املرخ�ض له.

املادة )الثانية ع�سرة(: 

يف حالة وفاة املرخ�ض له، اأو فقدانه االأهلية، متنح االإدارة . 1

املخت�سة الورثة، اأو الويل )الو�سي( ال�سرعي مهلة ال تزيد 

اإجراءات  الإنهاء  الوفاة،  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة   )6( عن 

ال�سياحية؛  الرحالت  منظم  على  ال�سفة  �ساحب  تعديل 

باقي  وا�ستكمال  غريهم،  اأو  الورثة،  اأحد  با�سم  لي�سبح 

وفق  الرتخي�ض،  الإ�سدار  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط 

اأحكام الالئحة، ويجوز للهيئة - بناء على ما يقدم لها من 

مربرات - متديد املهلة بحد اأق�سى )6( �ستة اأ�سهر اأخرى. 

يف حالة انق�ساء ال�سخ�سية االعتبارية يجب تعديل ال�سفة . 2

القانونية للمرخ�ض له وفق اأحكام الالئحة ويجوز لالإدارة 

اأق�سى عن )6( �ستة  املخت�سة حتديد مهلة ال تزيد بحد 

اأ�سهر من تاريخ ثبوت االنق�ساء؛ لتعديل ال�سفة القانونية 

واملتطلبات  ال�سروط  باقي  وال�ستكمال  له،  للمرخ�ض 

اأحكام الالئحة، ويجوز  الالزمة الإ�سدار الرتخي�ض، وفق 

من  االإدارة  على  القائمني  يقدمه  ما  على  -بناء  للهيئة 

مربرات - متديد املهلة بحد اأق�سى )6( �ستة اأ�سهر اأخرى. 

من . 3 و)2(   )1( بالفقرتني  املحددة  املدة  انق�ساء  حالة  يف 

النظام  اأحكام  وفق  االأو�ساع،  توفيق  دون  املادة،  هذه 

وفق  املو�سوع،  باإحالة  املخت�سة  االإدارة  تقوم  والالئحة، 

النموذج املحدد يف اأدلة االإجراءات، للجنة املخت�سة، اإذا 

تبني خمالفته للنظام اأو الالئحة.

املادة )الثالثة ع�سرة(:

يف حالة فقد اأو تلف الرتخي�ض اأو الت�سنيف، يجوز للمرخ�ض 

االإجراءات،  اأدلة  يف  املو�سح  النموذج  وفق  بطلب،  التقدم  له 

اأو  الفقد  تاريخ  من  اأيام  �سبعة   )7( خالل  املخت�سة  لالإدارة 

التلف، وت�سدر االإدارة املخت�سة، خالل )5( خم�سة اأيام عمل 

)بدل  الت�سنيف  و�سهادة  الرخ�سة  الطلب،  تقدمي  تاريخ  من 

املتطلبات  له  املرخ�ض  ا�ستيفاء  حال  يف  التالف(،  اأو  الفاقد 

املو�سحة يف اأدلة االإجراءات و�سداد املقابل املايل املقرر. 

 الف�سل الثالث

الت�سنيف

املادة )الرابعة ع�سرة(:

حتدد الهيئة اأنواع ومعايري ومتطلبات الت�سنيف وفئاته يف . 1

اأدلة االإجراءات. 

وفئاته . 2 الت�سنيف،  ومراجعة  تقييم،  باإعادة  الهيئة،  تقوم 

تنظيم  ون�ساط  ال�سوق،  متغريات  وفق  التطوير  بغر�ض 

ذلك،  اإىل  احلاجة  دعت  وكلما  ال�سياحية،  الرحالت 

وت�سدر بقرار من الرئي�ض، يو�سح تاريخ العمل بها وتن�سر 

الر�سمي  االإلكرتوين  املوقع  ويف  الر�سمية،  اجلريدة  يف 

للهيئة.

املادة )اخلام�سة ع�سرة(:

انطباق  بعد  ال�سياحية،  الرحالت  تنظيم  الهيئة  ت�سنف 
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اإ�سرتاطات الرتخي�ض عليها، مبوجب اأحكام النظام ولوائحه، 

وفق طبيعة الن�ساط الذي متار�سه، وح�سب الفئات املحددة يف 

اأدلة االإجراءات. 

املادة )ال�ساد�سة ع�سرة(:

يتعني على طالب الرتخي�ض عند التقدم بطلب الت�سنيف ملمار�سة . 1

ت�سغيل ن�ساط تنظيم الرحالت ال�سياحية مراعاة ما يلي: 

يف  ● الواردة  وفئاته  الت�سنيف  ا�سرتاطات  على  االطالع 

الالئحة واملوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة.

مع مراعاة ما ورد بالفقرة )اأ( من هذه املادة، ا�ستيفاء  ●

وفئاته  بالت�سنيف  اخلا�سة  البيانات  الرتخي�ض  طالب 

بالفقرة  اليه  امل�سار  الت�سنيف  طلب  بنموذج  الواردة 

)اأواًل/1( من املادة )الرابعة( من الالئحة. 

املادة . 2 اأحكام  وفق  الت�سنيف  متطلبات  ا�ستكمال  حال  يف 

االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من  و)اخلام�سة(  )الرابعة( 

املخت�سة �سهادة الت�سنيف وفق اأحكام املادة )ال�ساد�سة( 

من الالئحة.

املادة )ال�سابعة ع�سرة(:

الت�سنيف . 1 جتديد  بطلب  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

الت�سنيف  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30( قبل 

ال�ستيفاء ال�سروط وال�سوابط املحددة يف الالئحة.

من . 2 )العا�سرة(  املادة  اأحكام  املخت�سة  االإدارة  تراعي 

الالئحة عند النظر يف طلب جتديد الت�سنيف.

للمكتب . 3 ال�سادر  الت�سنيف  تعديل  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

الرئي�ض اأو الفرع اأو املنفذ الت�سويقي حال تقدم املرخ�ض له 

الالزمة  واملتطلبات  وا�ستيفاوؤه اال�سرتاطات  بطلب بذلك، 

وفق الالئحة.

 الف�سل الرابع

العرتا�سات والتظلم على الت�سنيف

املادة )الثامنة ع�سرة(:

يجوز لطالب الت�سنيف االعرتا�ض للرئي�ض على الت�سنيف . 1

خالل  م�سببًا  بالراأي  الت�سنيف  طالب  واإبالغ  املمنوح، 

ت�سلم االعرتا�ض، ويف حالة  تاريخ  يومًا من  )30( ثالثني 

املخت�سة  االإدارة  تقوم  االعرتا�ض،  قبول  على  املوافقة 

باإعادة  االإبالغ  تاريخ  من  يومًا  ع�سر  خم�سة   )15( خالل 

متطلبات  وفق  اآخر،  مفت�ض  طريق  عن  الت�سنيف  عملية 

معايري الت�سنيف.

الرد . 2 بقرار  الت�سنيف  طالب  يفو�سه  من  اأو  الرئي�ض،  يبلغ 

على تظلمه.

الت�سنيف . 3 لطالب  يجوز  م�سببًا،  التظلم  رف�ض  حالة  يف 

التظلم من قرار الهيئة اأمام ديوان املظامل.

الر�سمية . 4 العناوين  على  الت�سنيف  طالب  اإبالغ  يراعى   

الواردة  والتظلم  بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض،  املحددة 

يف هذه املادة.

الف�سل اخلام�س

قوائم الأ�سعار

املادة )التا�سعة ع�سرة(:

على املرخ�ض له اإعالن نوع اخلدمات املقدمة منه، وفئاتها، . 1

وا�سحة،  وب�سورة  واالإجنليزية،  العربية  باللغة  واأ�سعارها 

الرحالت  تنظيم  مكتب  داخل  باال�ستقبال  بارز  مكان  ويف 

ال�سياحية، وعلى املوقع االإلكرتوين الر�سمي له، اأو بالو�سائل 

التي حتددها االإدارة املخت�سة لالطالع عليها.

حتدده . 2 ما  وفق  االأ�سعار  مراقبة  اآلية  بتحديد  الهيئة  تقوم 

اأدلة االإجراءات.

املادة )الع�سرون(:   

يقدم املرخ�ض له لالإدارة املخت�سة قائمة باأ�سعار اخلدمات . 1

املقدمة يف مكتب تنظيم الرحالت ال�سياحية. 

املرخ�ض له بالتقيد بقائمة االأ�سعار ملدة )�سنة(، ويف حالة . 2

التعديل  تاريخ  قبل  الهيئة  اإ�سعار  يجب  بتعديلها  الرغبة 

بثالثة اأ�سهر على االأقل. 

اإ�سافية للخدمة على . 3 اأال يفر�ض املرخ�ض له ر�سوم   يجب 

اأ�سعار اخلدمات املقدمة، مثل: قوائم الطعام للماأكوالت، 

وامل�سروبات، وخدمة الوحدات.

تنظيم . 4 مكتب  يف  املقدمة  اخلدمات  اأ�سعار  الهيئة  تعلن 

الرحالت ال�سياحية على موقعها االإلكرتوين.
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لئ املحددة . 5 العنوانني  على  الت�سنيف  �ساحب  اإبالغ  يراعى 

هذه  يف  الواردة  والتظلم  االعرتا�ض  حاالت  يف  بوا�سطته 

املادة. 

الف�سل ال�ساد�س

التزامات املرخ�ص له

املادة )احلادية والع�سرون(:

اأثناء  االإجراءات،  اأدلة  حتدده  ما  ووفق  له،  املرخ�ض  يلتزم 

ممار�سة ت�سغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية مبا يلي:

واأحكام . 1 الت�سنيف  ومعايري  الرتخي�ض  با�سرتاطات  التقيد 

النظام والالئحة. 

تغيري اال�سم اإذا تبني من �ساأنه ت�سليل العمالء، اأو اإحداث . 2

لب�ض مع غريه من اأ�سماء ممار�سي ت�سغيل تنظيم الرحالت 

ال�سياحية. 

التي . 3 واخلدمات  بالعمالء  اخلا�سة  البيانات  ت�سجيل 

واجلهات  الهيئة  تعليمات  وفق  وت�سويقها  تنفيذها،  �سيتم 

املخت�سة.

توفري املتطلبات ال�سرورية ح�سب ا�سرتاطات الهيئة لذوي . 4

االحتياجات اخلا�سة.

ح�سن التعامل مع العمالء، والوفاء بحقوقهم، وفق اخلدمات . 5

املتعاقدين عليها، واملحددة باأدلة االإجراءات.

الربامج . 6 لت�سويق  نظامًا  لها  املرخ�ض  اجلهات  مع  التعاقد 

ال�سياحية.

ذات . 7 اجلهات  من  املرخ�سة  الطرق  حمطات  ا�ستخدام 

العالقة.

مثل: . 8 معلومات  من  تطلبه  مبا  املخت�سة  االإدارة  تزويد 

)الن�سب واالإح�ساءات، الربامج، معدل االأ�سعار، القوائم 

وفق  ال�سياحية،  الرحالت  بتنظيم  ال�سلة  ذات  املالية( 

االآلية التي حتددها اأدلة االإجراءات. 

ب�ساأن . 9 املخت�سة  اجلهات  وتعليمات  الدولة  باأنظمة  التقيد 

النواحي االأمنية، وو�سائل ال�سالمة، واالإ�سعاف، واالإخالء، 

وح�سن التعامل معهم.

االحتفاظ بن�سخة من قائمة اأ�سماء العمالء لديه، مت�سمنة . 10

املعلومات والبيانات املحددة يف اأدلة االإجراءات.

جميع . 11 يف  الهجري  والتاريخ  العربية،  اللغة  ا�ستخدام 

كما  العاملني،  باأ�سماء  والتعريف  واملطبوعات،  التعامالت 

يجب اأن يتم الرد من قبل موظفي ال�سنرتال باللغة العربية، 

ويف حال كون العميل ال يتحدث باللغة العربية يتم التحدث 

معه باللغة االإجنليزية، اأو غريها.

و�سع املعلومات االأ�سا�سية التي يحتاجها العمالء باللغتني . 12

العربية واالإجنليزية، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

تزويد الهيئة مبا تطلبه من معلومات عن ن�سب الرحالت . 13

االأ�سعار،  ومعدل  املقدمة،  واخلدمات  ال�سياحية  والربامج 

اأو غريها، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

اإدراج رقم الرتخي�ض يف اأي اإعالن اأو اأي ن�ساط ت�سويقي . 14

له.

عدم اإدراج ا�سم، و�سعار الهيئة يف اأي اإعالن اأو اأي ن�ساط . 15

ت�سويقي له اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة 

الت�سويق من حدود . 16 الت�سويق ملمار�سة  عدم خروج موظف 

املكتب الرئي�ض، اأو الفرع، اأو املنفذ الت�سويقي املرخ�ض له.

عملية . 17 اأثناء  العميل  من  مالية  مبالغ  اأي  ت�سلم  عدم 

الت�سويق، كتاأمني حل�سوره العر�ض الت�سويقي.

عدم وعد العميل اأو االإيحاء له بفوائد، اأو اإيجابيات غري . 18

�سحيحة بهدف ترغيبه بالعر�ض وتوقيع العقد.

وتاريخ . 19  )103( رقم  الوزراء  جمل�ض  بقرار  التقيد 

ذات  واالأن�سطة  املن�ساآت،  اإلزام  املت�سمن  1435/3/19ه، 

االأخطار املرتفعة، واالأمكنة التي تكتظ باجلمهور بالتاأمني 

التعاوين.

ال�سياح، . 20 يغطي  اأن  ال�سياحية  الرحالت  منظم  على  يجب 

مدة  طيلة  املفعول،  �سارية  تاأمني  بوثيقة  وامل�سافرين 

االأخطار  �سد جميع  انق�سائها  بعد  �سهر  وملدة  الرخ�سة، 

واالأ�سرار التي قد تنجم عن الرحلة.

اجلهات . 21 لدى  املطبقة  والتعليمات  باالأنظمة  االلتزام 

اأثناء  اأو البحري  اأو اجلوي،  املخت�سة ب�ساأن النقل الربي، 

قيامه بتنفيذ الربامج والرحالت ال�سياحية.

تقدمي خدمات بديلة معادلة الأي تغيري يف عنا�سر الرحلة، . 22
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اأو  تغيري،  اأي  قيمة  ورد  اخلطية،  العميل  موافقة  �سريطة 

اإىل  املدفوعة  املبالغ  واإعادة  الرحلة،  عنا�سر  يف  نق�ض 

العميل يف حالة عدم املوافقة.

تنفيذ جميع عنا�سر الرحلة كما هي واردة يف املطبوعات . 23

االإعالنية، اأو منوذج احلجز.

لت�سهيل . 24 الالزمة؛  ال�سياحية  املعلومات  على  احل�سول 

تعامله مع ال�سياح من مراكز املعلومات ال�سياحية املعتمدة 

من الهيئة.

يحمل . 25 ال  �سياحي  مر�سد  اأي  مع  التعامل  جواز  عدم 

ال�سياحي بالفئة املحددة  ترخي�ض مزاولة ن�ساط االإر�ساد 

له يف الرتخي�ض.

ال�سياحية . 26 للربامج  اأو مقيمني  وافدين،  ان�سمام  يف حالة 

باملعلومات  املخت�سة  االإدارة  بتزويد  القيام  ينفذها،  التي 

اخلا�سة بهم وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

ال�سياحية . 27 لالأمناط  الهيئة  حتددها  التي  املعايري  تطبيق 

ال�سياحية  والربامج  واملنتجات  لتطوير اخلدمات  املختلفة 

املرتبطة بها.

تطبيق املعايري التي حتددها الهيئة عند ن�سر منتج يهدف . 28

اإىل الرتويج والتن�سيط لل�سياحة.

املناطق . 29 لزيارة  �سياحية  برامج  اأو  رحالت  تنظيم  عدم 

احل�سول  دون  اجلمركية،  اأو  احلدودية،  اأو  الع�سكرية، 

اإذن م�سبق من اجلهات املخت�سة، مت�سمنًا تعليمات  على 

الت�سوير يف تلك املواقع.

اأدلة . 30 االلتزام باآلية �سياحة ما بعد العمرة وفق ما حتدده 

االإجراءات.

بدون . 31 له  املرخ�ض  اخلدمات  تقدمي  عن  االمتناع  عدم 

�سبب مقبول نظاميًا.

املادة )الثانية والع�سرون(:

على املرخ�ض له عند التعاقد مع مقدمي اخلدمات ال�سياحية 

والعمالء االلتزام بالتايل:

العقود . 1 من  بن�سخ  الطلب  عند  املخت�سة  االإدارة  تزويد 

املربمة مع مقدمي اخلدمات ال�سياحية وفق ما حتدده اأدلة 

االإجراءات، كتفوي�سات توقيعه على العقود وقب�ض الثمن.

اإخطار املتعاقد معه بقواعد عمل اخلدمات املقدمة ما بعد . 2

البيع، والر�سوم امل�ستحقة.

ت�سليم اإي�ساالت اخلدمات املقدمة للمتعاقد معه، مت�سمنة . 3

العقد  مدة  تتجاوز  اأال  على  واملكان خمتومة  واملدة  الوقت 

اأو لفرتات  املحددة،  للفرتة  �سنة )واحدة(  او احلجز عن 

متعددة. 

اأن يكون العقد وملحقاته باللغة العربية، وال مينع ترجمته . 4

هي  العربية  الن�سخة  تكون  اأن  على  اأخرى،  لغات  اإىل 

املعتمدة.

على . 5 املتفق  اخلدمات  عن  املعلومات  جميع  العقد  �سمول 

امل�ستحقة،  واملبالغ  الطرفني،  وواجبات  وحقوق  حجزها، 

وتواريخها، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

يف حالة التعاقد مع املر�سد ال�سياحي يجب اأن يكون حمددًا . 6

النظام  مع  يتعار�ض  ال  مبا  بدقة  وحقوقه  واجباته،  فيه 

ولوائحه.

املادة )الثالثة والع�سرون(:

يلتزم املرخ�ض له باأن ي�سع يف املكتب الرئي�ض والفروع واملنافذ 

منا�سب،  وبحجم  بارز  مكان  يف  التالية  امل�ستندات  الت�سويقية 

االخت�سا�ض  جلهات  ميكن  االجراءات،  اأدلة  حتدده  ما  وفق 

والعمالء االطالع عليها ب�سهولة وو�سوح:

اأ�سل الرتخي�ض والت�سنيف ال�ساري املفعول. ●

قائمة االأ�سعار ح�سب نوع اخلدمات املقدمة.  ●

الف�سل ال�سابع

من�سوبو منظم الرحالت ال�سياحية

املادة )الرابعة والع�سرون(:

مع مراعاة املادة اخلام�سة والع�سرون، يتعني اأن يكون مدير . 1

املكتب الرئي�ض اأو الفرع �سعودي اجلن�سية، ومتفرغ، ويتمتع 

بال�سالحيات الالزمة لالإدارة والت�سغيل، ويجوز اأن يكون، 

يف ذات الوقت، مديرًا للفرع املوجود يف نف�ض املدينة مقر 

املكتب الرئي�ض، وي�سرتط توافر ال�سروط واملوؤهالت التالية:

موؤهل علمي ال يقل عن �سهادة الثانوية، مع خربة كمدير  ●

يف جمال  �سنوات  ثالث   )3( عن  تقل  ال  ملدة  تنفيذي 
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لئ دبلوم يف  يقل عن  اأو موؤهل علمي ال  وال�سياحة،  ال�سفر 

ال�سياحة مع خربة كمدير تنفيذي ملدة ال تقل عن �سنة 

يف  )فنية/مهنية(  �سهادة  اأو  املجال،  ذات  يف  واحدة 

يعادلها(  ما  اأو  �سياحي،  معهد  اأوفتا،  )اآياتا،  ال�سياحة 

مع خربة ال تقل عن عامني يف ذات املجال.

بال�سرف  ● بعقوبة خملة  عليه  احلكم  �سبق  قد  يكون  اأال 

واالأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

التفرغ الإدارة ن�ساط املن�ساأة. ●

اإجادة اللغتني العربية واالإجنليزية حتدثًا وكتابة. ●

يجوز تقدمي طلب لالإدارة املخت�سة للموافقة على ا�ستثناء . 2

واحد اأو اأكرث من ال�سروط املن�سو�ض عليها يف الفقرة )1( 

من هذه املادة، على اأن ي�سدر بذلك قرار من الرئي�ض.

االإدارة . 3 باأعمال  القيام  �سخ�سيًا  له  املرخ�ض  قيام  يجوز 

يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سروط  فيه  توفرت  اإذا  والت�سغيل، 

من  اال�ستفادة  مراعاة  مع  املادة،  هذه  من   )1( الفقرة 

اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة.

املادة )اخلام�سة والع�سرون(: 

فيجب  �سعودي،  غري  الفرع  اأو  الرئي�ض  املكتب  مدير  كان  اإذا 

على املرخ�ض له تعيني م�ساعدا له من ال�سعوديني املوؤهلني وفقًا 

الالئحة  من  والع�سرون(  )الرابعة  املادة  يف  الواردة  لل�سروط 

-عدا �سرط اخلربة - ويقوم بتعيني مدير �سعودي خالل مدة 

الرتخي�ض  �سهادتي  �سدور  تاريخ  من  )عامني(  تتجاوز  ال 

والت�سنيف، ومبا ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة )ال�ساد�سة والع�سرون(: 

االأق�سام،  روؤ�ساء  من  الرئي�ض  املكتب  من�سوبو  يكون  اأن  يجب 

يجوز  اأنه  املوؤهلني، على  ال�سعوديني  واالإدارات من  والوحدات، 

�سغل هذه االأعمال من غري ال�سعوديني وملدة ال تزيد عن )�سنة 

واحدة( من تاريخ �سدور �سهادتي الرتخي�ض والت�سنيف، ومبا 

ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية. 

املادة )ال�سابعة والع�سرون(: 

الرحالت  منظم  من�سوبي  بيانات  بت�سجيل  له  املرخ�ض  يلتزم 

ال�سياحية ب�سجالت الهيئة واملخ�س�سة ملمار�سي ت�سغيل تنظيم 

الرحالت ال�سياحية، وحتديثها اأول باأول حني التعيني، اأو التغيري 

تاريخ  من  االأكرث  على  �سهر  تتجاوز  ال  مهلة  منهم، خالل  الأي 

التعيني، اأو التغيري.

املادة )الثامنة والع�سرون(: 

و)اخلام�سة  والع�سرون(  )الرابعة  املواد  اأحكام  مراعاة  مع 

اأن  يتعني  الالئحة،  من  والع�سرون(  و)ال�ساد�سة  والع�سرون( 

اال�سرتاطات  فيهم  تتوفر  ممن  املكتب  لدى  العاملني  يكون 

التالية:    

احلد االأدنى من التعليم )ال�سهادة الثانوية، اأو الدبلوم(.. 1

احلد االأدنى من اخلربة يف التخ�س�ض يف جمال اخت�سا�سه . 2

من جهة معتمدة ح�سب متطلبات ن�ساط تنظيم الرحالت 

اأدلة  ملا حتدده  وفقًا  العالقة،  ذات  واخلدمات  ال�سياحية، 

االإجراءات.

اإجادة مهارات وفن التعامل، واللباقة يف اال�ستقبال واملعاملة . 3

احل�سنة للعمالء.

املنا�سب . 4 بالزي  التقيد  مع  الالئق  واملظهر  الهندام  ح�سن 

لن�ساط تنظيم الرحالت ال�سياحية.

اأي ا�سرتاطات اأخرى حتددها االنظمة واللوائح ال�سارية، اأو . 5

اأدلة االإجراءات.

املادة )التا�سعة والع�سرون(:

منظم  ملن�سوبي  تدريبية  برامج  باإعداد  له  املرخ�ض  يلتزم 

الرحالت ال�سياحية، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

الف�سل الثامن

الرقابة والتفتي�ص وال�سكاوى

املادة )الثالثون(:

يجوز لالإدارة املخت�سة بعد موافقة الرئي�ض اال�ستعانة باأي . 1

ح�سب  الرقابة  اأعمال  الإمتام  متخ�س�سة  اأو  فنية،  جهة 

التعليمات املنظمة لذلك، يف احلاالت التالية: 

تقدمي اخلدمات من ن�ساط تنظيم الرحالت ال�سياحية  ●

ح�سب الرتخي�ض والت�سنيف.

 اإعالن، وتطبيق قوائم االأ�سعار. ●

ال�سكاوى وما يرتبط بها من اإجراءات. ●

يجوز لالإدارة املخت�سة حتديد اأي اأعمال اأخرى ذات �سلة . 2
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ال  مبا  االإجراءات،  اأدلة  حتدده  ما  وفق  الرقابة،  باأعمال 

يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�ض اأن متنح مكافاأة ت�سجيعية . 3

من مقدار الغرامة امل�ستحقة، ملن ي�ساعد من غري املفت�سني 

يف الك�سف عن خمالفات للنظام والالئحة، التي توؤدي اإىل 

اآلية  �سبط املخالفني واإدانتهم ويكون �سرف املكافاأة وفق 

حمددة يف اأدلة االجراءات. 

املادة )احلادية والثالثون(:  

يجوز لالإدارة املخت�سة التن�سيق، وفق االآلية التي حتددها . 1

وال�سياحة  لل�سفر  ال�سعودية  مع اجلمعية  االإجراءات،  اأدلة 

القطاعات  من  وغريها  واملراكز  واملعاهد  واجلامعات 

التدريبية، والتعليمية االأهلية ب�ساأن تطبيق االأعمال التالية:

متابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند اإقامة الربامج،  ●

من  وغريها  العمل،  وور�ض  واملوؤمترات،  والدورات، 

االأعمال التدريبية، اأو التاأهيلية املت�سلة مبمار�سة ن�ساط 

تنظيم الرحالت ال�سياحية.

موافاة الهيئة بتقارير دورية عن كل ما يت�سل باالأعمال  ●

لدرا�ستها  املادة  هذه  من  )اأ(  بالفقرة  اإليها  امل�سار 

وتقييمها.

 تقوم االإدارة املخت�سة بعر�ض النتائج امل�سار اليها بالفقرة . 2

)1( من هذه املادة على الرئي�ض التخاذ ما يراه منا�سبًا مبا 

ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة )الثانية والثالثون(:

املحددة . 1 وال�سوابط  املعايري  وفق  املفت�سني  اختيار  يتم 

الرئي�ض،  من  قرار  بت�سميتهم  وي�سدر  االإجراءات،  باأدلة 

النظامية  القواعد  وفق  املقررة،  البدالت  لهم  وي�سرف 

املطبقة بالهيئة. 

وفق . 2 والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  ممار�سة  املفت�سون  يتوىل 

والالئحة  النظام  تطبيق  من  للتاأكد  والالئحة،  النظام 

ول�سبط املخالفات.

فيها . 3 مو�سحًا  ر�سمية،  تعريفية  بطاقة  للمفت�ض  يكون 

املعلومات االأ�سا�سية، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة )الثالثة والثالثون(:

حم�سر . 1 بيانات  مناذج  اإعداد  املخت�سة  االإدارة  تتوىل 

ال�سبط، وتو�سح اأدلة االإجراءات كيفية ا�ستعماله وحفظه. 

الرقابة . 2 عملية  اأثناء  ال�سبط،  توفر حم�سر  عدم  حالة  يف 

مبا  اأخرى،  و�سيلة  الأي  اللجوء  للمفت�ض  يجوز  والتفتي�ض، 

واإثبات  لر�سد  ال�سارية،  واللوائح  االأنظمة  مع  يتعار�ض  ال 

املخالفة، طاملا اأن التاأخري قد يوؤدي اإىل زوال، اأو اإخفاء، اأو 

تغيري كامل معاملها، اأو جزء منها، ويذكر املفت�ض مربرات 

قيامه بهذا االإجراء. 

املادة )الرابعة والثالثون(: 

ال�ساعات . 1 خالل  والتفتي�ض  الرقابة،  عملية  املفت�ض  يبا�سر 

التي حتددها االإدارة املخت�سة يف اأدلة االإجراءات.

تتم عملية الرقابة والتفتي�ض من قبل املفت�ض، وفق جداول . 2

�سهرية، اأو اأ�سبوعية معتمدة من االإدارة املخت�سة، حمددًا 

ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  ن�ساط  ممار�سي  بيانات  فيها 

ونطاق عمل املفت�ض، ويجوز اإجراء عملية الرقابة والتفتي�ض 

اأدلة  حتددها  التي  احلاالت  وفق  اجلداول،  هذه  خارج 

االإجراءات، وموافقة االإدارة املخت�سة.  

يلتزم املفت�ض باالإف�ساح - كتابة - لالإدارة املخت�سة وقبل . 3

�سواء  له،  اأي عالقة  عن  والتفتي�ض  الرقابة  بعملية  القيام 

اأو  )ا�ستثمار  م�سلحة  اأو  الرابعة(  الدرجة  )حتى  قرابة 

ال�سياحية،  الرحالت  تنظيم  ت�سغيل  مبمار�سي  جتارة(، 

وعلى االإدارة املخت�سة اتخاذ ما يلزم ل�سمان نزاهة عملية 

الرقابة والتفتي�ض و�سحة اإجراءاتهما.

املادة )اخلام�سة والثالثون(:

والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  ممار�سة  اأثناء  للمفت�ض،  يكون 

ال�سلطات وال�سالحيات التالية:

الدخول الأماكن ممار�سة ن�ساط تنظيم الرحالت ال�سياحية . 1

ملمار�سي  التعريفية  بطاقته  واإبراز  بنف�سه،  التعريف  بعد 

ت�سغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية.

االطالع على الرتخي�ض، والت�سنيف، وال�سيا�سات املطبقة، مبا . 2

يف ذلك االأوراق، وامللفات، واأ�سول االإثباتات ال�سخ�سية ملن�سوبي 

مبمار�سة  �سلة  ذات  وثيقة  وكل  ال�سياحية،  الرحالت  تنظيم 
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لئ ن�ساط تنظيم الرحالت ال�سياحية، وفق النظام والالئحة.

امل�ستندات . 3 من  م�ستخرجات  اأو  �سور،  اأي  على  احل�سول 

املحددة بالفقرة )2( من هذه املادة، للتاأكد من مطابقتها 

الأحكام النظام والالئحة.

�سوؤال ممار�سي ت�سغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية عن اأية . 4

والالئحة،  النظام  اأحكام  اأو خمالفة  بتطبيق،  تتعلق  اأمور 

واإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط.

املقدمة . 5 اخلدمات  م�ستوى  عن  امل�ستهلكني  من  اال�ستف�سار 

اأية �سكاوى، واإثباتها، وفق ما حتدده  اإىل  لهم، واال�ستماع 

الالئحة، واأدلة االإجراءات.

املادة )ال�ساد�سة والثالثون(:

من . 1 اأو  ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  مكتب  مدير  يلتزم 

يفو�سه من من�سوبيه، اأو ممار�سي ن�ساط تنظيم الرحالت 

ال�سياحية مبرافقة املفت�ض اأثناء عملية الرقابة، والتفتي�ض، 

وتقدمي جميع الت�سهيالت الالزمة لتمكينه من اأداء عمله، 

ويف حالة عدم وجوده، فاإنه يجوز للمفت�ض اال�ستعانة باأحد 

من�سوبي تنظيم الرحالت ال�سياحية، اأو من له عالقة عمل 

حم�سر  يف  ذلك  واإثبات  عمله،  اأداء  اأثناء  ملرافقته  بها 

ال�سبط. 

اأحد . 2 اأو  ال�سياحية،  الرحالت  تنظيم  مكتب  مدير  قام  اإذا 

ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  ن�ساط  اأو ممار�سي  من�سوبيه، 

باأي عمل من �ساأنه اأن يحول بني املفت�ض، واأداء عمله، يتعني 

على املفت�ض اإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط.

املادة )ال�سابعة والثالثون(:

الرقابة، . 1 عملية  اأثناء  ير�سده،  ما  قيد،  املفت�ض  يتوىل 

والتفتي�ض من املخالفات يف حم�سر ال�سبط.   

بتوقيع . 2 ويذيل  ن�سختني،  من  ال�سبط  املفت�ض حم�سر  يحرر 

ويف  املكتب،  يف  عنه  ينوب  من  اأو  املكتب  ومدير  املفت�ض، 

يذكر  وجوده،  عدم  اأو  التوقيع،  عن  االأخري  امتناع  حالة 

املفت�ض ذلك يف حم�سر ال�سبط.

ي�سلم املفت�ض مدير املكتب اأو من ينوب عنه يف املكتب ن�سخة، . 3

العناوين  على  ار�ساله  اأو  ال�سبط،  حم�سر  من  �سورة  اأو 

الر�سمية حال ا�ستخدام الو�سائل التقنية.

ال�سياحية مراجعة . 4 الرحالت  تنظيم  ن�ساط  يجوز ملمار�سي 

االإدارة املخت�سة، وتقدمي اإفادته حيال املخالفة امل�سبوطة 

حم�سر  حترير  تاريخ  من  عمل  اأيام  خم�سة   )5( خالل 

ال�سبط.

املادة )الثامنة والثالثون(:

اإذا ات�سح للمفت�ض اأثناء عملية الرقابة والتفتي�ض وجود اأعمال 

قد متثل خمالفات، اأو جرائم مبوجب اأنظمة، اأو تعليمات اأخرى، 

فاإنه يتعني عليه اإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط، وعلى االإدارة 

االإجراءات  التخاذ  املخت�سة  اجلهة  اىل  اإحالتها  املخت�سة 

النظامية الالزمة.

املادة )التا�سعة والثالثون(:

االإدارة . 1 اإىل  ومرفقاته  ال�سبط  حم�سر  املفت�ض  ي�سلم 

املخت�سة خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ حتريره.

الرقابة . 2 عملية  متطلبات  مبراجعة  املخت�سة  االإدارة  تقوم 

والتفتي�ض التي متت وفق اأدلة االإجراءات، وحال ر�سد اأي 

ق�سور اأو نق�ض، يتم اإثبات ذلك بتقرير موقع من امل�سوؤول 

باالإدارة املخت�سة.

تقوم . 3 الالئحة،  من  )االأربعون(  املادة  احكام  مراعاة  مع 

االإدارة املخت�سة باإحالة حم�سر ال�سبط ومرفقاته امل�سار 

اليها بالالئحة، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة )الأربعون(:

ت�سغيل . 1 ممار�سي  اأو  امل�ستهلكني،  قبل  من  ال�سكوى،  تقدم 

تنظيم  ن�ساط  ممار�سي  �سد  ال�سياحية  واملهن  االأن�سطة، 

عن  املخت�سة  االإدارة  اأو  الهيئة،  اإىل  ال�سياحية  الرحالت 

طريق اأي من الو�سائل التالية:

خالل  ● ال�سبط  مبح�سر  املثبتة  امل�ستهلكني  مالحظات 

عملية الرقابة والتفتي�ض، اأو املوجودة باملكان املخ�س�ض 

ال�سكاوى  )�سندوق  واملقرتحات  ال�سكاوى  لتلقي 

واملقرتحات( داخل تنظيم الرحالت ال�سياحية.

القنوات االإلكرتونية التي حتددها الهيئة.  ●

مناولة الأحد فروع الهيئة باملناطق. ●

مناولة للجمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة. ●

 اأي و�سيلة اأخرى تعتمدها الهيئة، وفق اأدلة االإجراءات،  ●



ال�ستقبال ال�سكاوى.

تقوم االإدارة املخت�سة، يف حال ورود ال�سكوى اليها، باإخطار . 2

يف  امل�سكو  ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  ن�ساط  ممار�سي 

ال�سكوى  من  ب�سورة  الر�سمية،  العناوين  على  حقه، 

ومرفقاتها )اإن وجد( للرد عليها خالل )10( ع�سرة اأيام 

عمل من تاريخ االإخطار، ويجوز اإخطار اجلمعية ال�سعودية 

لل�سفر وال�سياحة الإبداء راأيها يف هذه ال�سكوى خالل املهلة 

املذكورة.

يف حالة ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة )2( من . 3

تتبع  وجود خمالفة،  املخت�سة  لالإدارة  وتبني  املادة،  هذه 

االإدارة املخت�سة ما يلي:

●  - لذلك  �سرورة  ارتاأت  ما  اإذا  املفت�سني-  تكليف 

بالتفتي�ض على امل�سكو يف حقه، للتاأكد من تطبيق النظام 

والالئحة، وال�سوؤال عن ال�سكوى، واإثبات ذلك مبح�سر 

ال�سبط وفق اأحكام الالئحة.

اإحالة ال�سكوى وحم�سر ال�سبط اإىل اللجنة املخت�سة.  ●

املادة )احلادية والأربعون(:

املوقع . 1 على  وتن�سر  املخالفات،  قائمة  اإعداد  الهيئة  تتوىل 

االإلكرتوين للهيئة. 

امل�سار . 2 املتطلبات  باتباع  املخالفات،  قائمة  حتديث  يجوز 

احلاجة  دعت  كلما  املادة،  هذه  من   )1( بالفقرة  اإليها 

لذلك. 

الف�سل التا�سع

اأحكام عامة

املادة )الثانية والأربعون(:

من . 1 بقرار  وت�سدر  االإجراءات،  اأدلة  اإعداد  الهيئة  تتوىل 

الرئي�ض، وتن�سر يف املوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة.

يجوز حتديث اأدلة االإجراءات، باتباع املتطلبات امل�سار اإليها . 2

بالفقرة )1( من هذه املادة، كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة )الثالثة والأربعون(:

ت�سدر الالئحة بقرار من رئي�ض املجل�ض، وتن�سر يف اجلريدة . 1

الر�سمية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ ن�سرها.

يجب على املرخ�سني احلاليني ملزاولة هذا الن�ساط اإعادة . 2

والالئحة  النظام  اأحكام  مع  يتفق  مبا  اأو�ساعهم  تكييف 

خالل �سنة من تاريخ نفاذ النظام.

املادة )الرابعة والأربعون(:

كل مامل يرد به ن�ض يف هذه الالئحة ي�سدر ب�ساأنه قرار من . 1

الرئي�ض بناًء على تو�سية االإدارة املخت�سة.

ملجل�ض االإدارة حق تف�سري وتعديل الالئحة.. 2



لئحة وكالت ال�سفر وال�سياحة
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الف�سل الأول

التعريفات وخدمات ال�سفر وال�سياحة

املادة الأوىل:

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�سحة اأمام كل منها، 

ما مل يقت�ِض ال�سياق خالف ذلك:

النظام: نظام ال�سياحة. 

الأحكام  تنفيذًا  وال�سياحة  ال�سفر  وكاالت  الئحة  الالئحة: 

النظام، وما ي�سدر ب�ساأنها.

الهيئة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

جمل�س الإدارة: جمل�ض اإدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س: رئي�ض جمل�ض االإدارة.

الرئي�س: رئي�ض الهيئة.

من  اأيًا  اأو  للرتاخي�ض  العامة  االإدارة  املخت�سة:  الإدارة 

االإدارات ذات العالقة بالهيئة، اأو فروع الهيئة مبناطق اململكة، 

العامة  الهيئة  اأو  البلدية  اأو  االأمانة  مكتب  يف  الهيئة  ممثل  اأو 

لال�ستثمار )حال تفوي�سهم( وفق ما حتدده ادلة االجراءات.

الرتخي�س: مراحل ا�ستيفاء اال�سرتاطات واملتطلبات املو�سحة 

يف الالئحة واالأدلة االإجرائية للح�سول على الرخ�سة.

الهيئة،  من  معتمدة  ت�سدر  املدة،  حمددة  وثيقة  الرخ�سة: 

با�سم املرخ�ض له ملمار�سة ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة وفق 

اأحكام النظام والالئحة. 

على  حا�سل  معنوي  اأو  طبيعي  �سخ�ض  كل  له:  املرخ�س 

الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف �سارية املفعول من الهيئة ملمار�سة 

ن�ساط وكاالت ال�سفر وال�سياحة وفق اأحكام النظام والالئحة. 

مل�ستوى  وتقييمًا  وو�سفًا  تعريفًا  تت�سمن  عملية  الت�سنيف: 

لفئات  تق�سيمها  مع  وال�سياحة،  ال�سفر  بوكالة  املقدمة  اخلدمة 

حمددة وفق الالئحة.

من  معتمدة  ت�سدر  املدة،  وثيقة حمددة  الت�سنيف:  �سهادة 

الهيئة، با�سم وكالة ال�سفر وال�سياحة، وحمددًا فيها الت�سنيف.

معايري الت�سنيف: ال�سروط واملتطلبات الواجب توافرها يف 

وكالة ال�سفر وال�سياحة للح�سول على الت�سنيف املنا�سب وفق 

الالئحة.

وكالة ال�سفر وال�سياحة)الوكالة(: كل مرخ�ض له يقوم، 

من  اأكرث  اأو  بواحدة،  اآخرين  اأ�سخا�ض  بتزويد  منتظم،  ب�سكل 

اخلدمات املنف�سلة - املذكورة يف الفقرة رقم )1( من املادة 

الثانية - مقابل اأجر وفق اأحكام النظام والالئحة.  

الر�سمي  وعنوانه  للوكالة  االأ�سا�ض  املقر  الرئي�س:  املكتب 

مبمار�سة  اخلا�سة  واالإ�سعارات  واملرا�سالت  املكاتبات  لتبادل 

ت�سغيل ن�ساط وكاالت ال�سفر وال�سياحة مع كافة اجلهات.

داخل  املوجود  فيه  مبا  ـــ  وتنظيميًا  اإداريًا  يتبع  مكان  الفرع: 

ممار�سة  لغر�ض  الرئي�ض  للمكتب  ـــ  للجهات  االإدارية  املباين 

ت�سغيل ن�ساط وكالة ال�سفر وال�سياحة وفق النظام والالئحة. 

اأو  الرئي�ض  املكتب  يف  يعمل  �سخ�ض  كل  الوكالة:  من�سوبو 

الفرع، ويرتبط بعالقة عمل نظامية مع املرخ�ض له يف وظيفة 

ذات �سلة مبمار�سة ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة، مثل:)مدير 

من  غريها  اأو  التذاكر(،  واإ�سدار  احلجز،  وماأمور  الوكالة، 

الوظائف.

ممار�س الن�ساط: املرخ�ض له وغري املرخ�ض له ممن يقوم 

من  اأكرث  اأو  بواحد،  اآخرين  اأ�سخا�ض  بتزويد  منتظم،  ب�سكل 

اخلدمات املنف�سلة مقابل اأجر وفق اأحكام النظام والالئحة(. 

ليتفق مع االألفاظ الواردة يف الالئحة، مثل بداية املادة الثانية.

قائمة الأ�سعار: بيان يحتوي على ر�سم للخدمات يف ن�ساط 

ال�سفر وال�سياحة التي يح�سل عليها املكتب الرئي�ض والفرع من 

عمالئه مقابل ما يقدم لهم من خدمات. 

عليها  حت�سل  التي  املعتمدة،  املالية  املبالغ  املايل:  املقابل 

الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها، وفق النظام والالئحة.

اخلا�سة  واملعايري  واالإر�سادات  الوثائق  الإجراءات:  اأدلة 

مبتطلبات ممار�سة ن�ساط وكاالت ال�سفر وال�سياحة وفق اأحكام 

النظام والالئحة والتعليمات والتعاميم ال�سادرة من الهيئة.

اجلمعية: اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة. 

اآياتا )IATA(: االحتاد الدويل للنقل اجلوي، الذي ي�سم ع�سوية 

معظم �سركات الطريان العاملية، ويقوم باعتماد وكاالت ال�سفر 

وال�سياحة »كوكيل اآياتا« معتمد.

يديره  برنامج   :)BSP( الوكالت  مبيعات  ت�سوية  برنامج 

بوا�سطته  ويتم  اجلوي،  للنقل  الدويل  االحتاد  عليه  وي�سرف 

وكاالت  ت�سدرها  التي  التذاكر  ملبيعات  املالية  العالقة  ت�سوية 

�سركات  اآياتا-على  وكيل  -مثل  املعتمدة  وال�سياحة  ال�سفر 

الطريان العاملية.
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لئ اأنظمة التوزيع ال�سامل املعتمدة: هي اأنظمة التوزيع ال�سامل 

الطريان  لعمل احلجوزات على �سركات  االإلكرتوين(  )احلجز 

من قبل وكاالت ال�سفر وال�سياحة وتعرف بـ)GDS( اخت�سارا 

.)Global Distribution Systems( لـ

الالئحة،  اأو  النظام  احكام  مع  يتعار�ض  عمل  اأي  املخالفة: 

ويتم �سبطها عن طريق املوظف املخت�ض.

االأفعال  �سبيل احل�سر  على  يحدد،  بيان  قائمة املخالفات: 

التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة. 

اأدلة  حتددها  التي  االإلكرتونية  االأجهزة  التقنية:  الو�سائل 

االإجراءات، ومتثل اأحد اأ�سكال حم�سر ال�سبط.

اللجنة املخت�سة: جلنة النظر يف خمالفات اأحكام النظام 

والالئحة، واإيقاع العقوبات املن�سو�ض عليها يف النظام.

العنوان  فيها  التوا�سل-مبا  و�سائل  الر�سمية:  العناوين 

اأو  والت�سنيف،  الرتخي�ض  طالب  يحددها  الوطني-التي 

املرخ�ض له، وفق اأدلة االإجراءات، والالزمة الإبالغه مبكاتبات، 

وقرارات الهيئة، واللجنة املخت�سة.

املعايري املهنية: وثيقة تعدها الهيئة، تو�سح املهارات والعلوم 

واملعارف وال�سلوكيات املطلوبة يف من�سوبي الوكالة؛ لتاأدية املهام 

 وامل�سوؤوليات مب�ستوى احرتايف، وتكون قابلة للقيا�ض.

الرقابة: االأعمال واالإجراءات، املحددة يف اأدلة االإجراءات، 

وال�سياحة  ال�سفر  وكالة  التزام  من  للتاأكد  الهيئة،  وتطبقها 

باأحكام النظام والالئحة. 

املفت�س: كل �سخ�ض خمول بقرار من الرئي�ض اأو من يفو�سه 

بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ض على ممار�سي ن�ساط 

وكاالت ال�سفر وال�سياحة.

التفتي�س: املعاينات والزيارات التي يقوم بها املفت�ض اإىل وكالة 

ال�سفر وال�سياحة، للتاأكد من تطبيق اأحكام النظام والالئحة. 

حم�سر ال�سبط: االأداة التي ت�ستخدمها الهيئة، اأثناء عملية 

الرقابة والتفتي�ض ل�سبط املخالفات، ح�سب االآلية التي تقرها 

االإدارة املخت�سة.

خطاب ال�سمان: تعهد نهائي، غري م�سروط، ي�سدر من اأحد 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  املرخ�سة  امل�سارف  اأو  البنوك، 

الرخ�سة  طالب  اأو  له،  املرخ�ض  طلب  على  بناًء  ال�سعودي 

و�سهادة الت�سنيف، بدفع قيمتها ل�سالح الهيئة حال طلبها.

اأو  الطبيعيني  االأ�سخا�ض  هم  وامل�ستفيدين:  امل�ستهلكني 

املعنويني الذين يح�سلون على اخلدمات ال�سياحية التي يقدمها 

وكيل ال�سفر وال�سياحة.

املادةالثانية: 

تطبق الالئحة على املمار�ض الذي ُيقّدم واحدة اأو اأكرث من . 1

خدمات ال�سفر وال�سياحة، اأو ما يتفرع عن هذه اخلدمات 

اخلدمات  من  اأي  ممار�سة  يجوز  وال  �سياحي،  كن�ساط 

التالية اإال بعد احل�سول على ترخي�ض من الهيئة مبمار�سة 

ن�ساط وكاالت ال�سفر وال�سياحة وفق اإحدى الفئات املعتمدة 

مبوجب هذه الالئحة، مامل ت�سمح الئحة من لوائح النظام 

مبمار�سة هذا الن�ساط منفردًا اأو مع اأن�سطة اأخرى: 

ت�سويق عرب خمتلف و�سائط النقل املتعددة. 	. 

الفردية 	.  ال�سياحية  الرحالت  برامج  وبيع  ت�سويق 

بوا�سطة  اأو  مبا�سرة،  توفريها  يتم  التي  واجلماعية 

التعاون مع منظمي الرحالت ال�سياحية.

على 	.  احل�سول  يف  وامل�ساعدة  االإجراءات،  ت�سهيل 

والقن�سليات،  ال�سفارات،  من  الدخول  تاأ�سريات 

املمثليات للدول االأجنبية املعتمدة باململكة للمواطنني 

بوا�سطة  وذلك  دولة،  كل  ال�سرتاطات  وفقًا  واملقيمني 

تعبئة اال�ستمارات، وتوفري متطلبات اإ�سدار التاأ�سرية 

من امل�ستندات الالزمة.

تنظيم، وترتيب، وتوفري، وبيع خدمات مرافق االإيواء 	. 

وخارجها  اململكة  داخل  اأنواعها  مبختلف  ال�سياحي 

ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق  واملقيمني،  للمواطنني 

حجز  اأنظمة  فنادق،  حمليني،  )وكالء  مثل:  العالقة 

فنادق(.

ح�سب 	.  الرتفيه،  خدمات  وبيع  وتوفري  وترتيب  تنظيم 

طلب العمالء.

ال�سياحي مبختلف 	.  النقل  وبيع خدمات  وتقدمي  توفري 

اأنواعها.

اأعمال الو�ساطة لدى �سركات التاأمني املعتمدة، حمليا 	. 

وعامليا لتوفري وبيع وثائق تاأمني ال�سفر؛ لتغطية �سالمة 

املطلوبة  املدد  ح�سب  �سفرهم،  فرتة  طوال  العمالء 

واالأ�سعار املعلنة من قبل هذه ال�سركات، وبعد موافقة 

اجلهات املخت�سة. 

امل�ستاأجرة 	.  الرحالت  خدمات  وبيع  وتقدمي،  توفري، 
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مبختلف اأنواعها، واأحجامها، و�سعة مقعدها بالتن�سيق 

مع و�سائط النقل املعتمدة. 

توفري وترتيب وبيع اخلدمات التعليمية )توفري القبول 	. 

للراغبني يف االبتعاث اأو الدرا�سة خارج اململكة(، وفقا 

ملا هو معتمد من قبل وزارة التعليم مع اإ�سعارها بقيام 

املكتب بهذه اخلدمة.

طلب 	.  ح�سب  ال�سحية،  اخلدمات  وبيع  وترتيب  توفري 

العمالء، بعد موافقة وزارة ال�سحة واجلهات املخت�سة. 

توفري، وترتيب، وبيع خدمات الرحالت البحرية.	. 

ال�سياحية، 	.  الفعاليات  خدمات  وبيع  وترتيب،  توفري، 

كاملعار�ض، واملوؤمترات، واالأن�سطة ذات العالقة. 

املخت�سة، 	.  االإدارة  عر�ض  على  بناًء  الرئي�ض،  ي�سدر 

تعترب  اأخرى  خدمات  اأو  اأعمال،  اأي  بتحديد  قرار 

ت�سغيل وكاالت  النظام والالئحة �سمن ممار�سة  وفق 

ال�سفر وال�سياحة.

الف�سل الثاين

الرتخي�ص

املادة الثالثة:

من  اأي  وتقدمي  و�سياحة  �سفر  وكالة  ت�سغيل  يجوز ممار�سة  ال 

اخلدمات املن�سو�ض عليها يف املادة )الثانية( من الالئحة، اإال 

جمتمعتني،  الت�سنيف،  و�سهادة  الرخ�سة  على  احل�سول  بعد 

الن�ساط  ذلك ممار�سة  وي�سمل  والالئحة،  النظام  اأحكام  وفق 

من خالل االإنرتنت اأو التعامالت االإلكرتونية.

املادة الرابعة:  

يقدم طلب احل�سول على الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف لوكالة 

ال�سفر وال�سياحة، �سواء للمكتب الرئي�ض اأو الفرع، اإىل االإدارة 

املخت�سة، وفق اال�سرتاطات وال�سوابط التالية:  

اأوًل: متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�س:

تعبئة طالب الرتخي�ض النموذج اخلا�ض بطلب الرتخي�ض . 1

والت�سنيف ملمار�سة ت�سغيل وكالة �سفر و�سياحة على املوقع 

اأدلة  يف  املحددة  واالآلية  النموذج  وفق  للهيئة،  االإلكرتوين 

االإجراءات.

ما . 2 وتقدمي  الرتخي�ض،  طالب  يف  التالية  ال�سروط  توافر 

يثبت ذلك، ووفق ما حتدده اأدلة االإجراءات:

اأو  ● طبيعيا  �سخ�سا  كان  �سواء   - اجلن�سية  �سعودي 

ترخي�ض  على  حا�سال  اأجنبيًا  م�ستثمرا  اأو  اعتباريًا-، 

�ساري، وفق االأنظمة واللوائح ال�سارية.

واإال  ● االأهلية،  كامل  يكون  اأن  يجب  الطبيعي  ال�سخ�ض 

تعني على من ينوب عنه احل�سول على االإذن ال�سرعي 

من اجلهة املخت�سة.

اأال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خمله بال�سرف  ●

اأو االأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

ان ال يكون قد �سبق �سدور قرار او حكم باإلغاء الرتخي�ض  ●

ما مل  ولوائحه،  النظام  الرتخي�ض ملخالفة  �سد طالب 

او احلكم )5( �سنوات عند  القرار  مي�سي على �سدور 

تقدمي الطلب. 

االإدارة . 3 اإىل  التالية  امل�ستندات  الرتخي�ض  طالب  تقدمي 

املخت�سة:

طلب 	.  ومراجعة  ال�ستقبال  للهيئة  املايل  املقابل  �سداد 

الرتخي�ض.

التجاري 	.  اال�سم  بحجز  التجاري  ال�سجل  من  خطاب 

للموؤ�س�سة اأو ال�سركة التي �سي�سدر لها، واأن يكون اال�سم 

التجاري متنا�سبًا وطبيعة الن�ساط حال اكتمال ال�سوابط 

وال�سروط وفق الالئحة، الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف.

حال ا�ستيفاء طالب الرتخي�ض املتطلبات املحددة بالفقرة . 4

له  املرخ�ض  و�سداد  املادة  هذه  من   )3،  2 )اأواًل/1، 

الغرامات ال�سادر بحقه ان وجدت، تقوم االإدارة املخت�سة 

بدرا�سة الطلب وم�ستنداته والبت فيه خالل )10( ع�سرة 

اأيام عمل من تاريخ تقدميه. 

يف حالة عدم وجود اأي مالحظات، ت�سدر االإدارة املخت�سة . 5

املو�سح  النموذج  وفق  الرتخي�ض،  لطالب  املبدئية  املوافقة 

يف اأدلة االإجراءات، على العناوين الر�سمية له، مدتها )30( 

ثالثون يومًا ال�ستكمال متطلبات الرتاخي�ض واملوافقات من 

واالأمانات/ال�سجل  مثل:)البلديات  العالقة،  ذات  اجلهات 

الإ�سدار  )IATA(/البنك  املدين/االآياتا  التجاري/الدفاع 

خطاب ال�سمان(، وفق النموذج املو�سح يف اأدلة االإجراءات.

يجوز لالإدارة املخت�سة، بناًء على املتقدم لطلب الرتخي�ض، . 6

جتديد املوافقة املبدئية ملرة واحدة اأو اأكرث، وفق متطلبات 
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لئ اأدلة االإجراءات، حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ض 

من مربرات واأ�سباب تدعم طلبه.

الرتخي�ض . 7 طالب  قيام  االأحوال،  من  حال  باأي  يجوز،  ال 

مبمار�سة ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة يف مرحلة املوافقة 

الت�سنيف وفق  اإ�سدار الرخ�سة و�سهادة  املبدئية، وحلني 

اأحكام النظام والالئحة.

يجب . 8 الرتخي�ض،  طلب  املخت�سة  االإدارة  رف�ض  حالة  يف   

لطالب  الر�سمية،  العناوين  على  وير�سل،  م�سببًا  يكون  اأن 

له  ويجوز  االإجراءات،  اأدلة  متطلبات  وفق  الرتخي�ض 

تاريخ  من  يوما  �ستني   )60( خالل  الرئي�ض  اأمام  التظلم 

علمه بالرف�ض، ويراعى ما يلي:

ودرا�سته،  ● التظلم  يف  بالنظر  املخت�سة  االإدارة  قيام 

طالب  ويخطر  لالعتماد،  للرئي�ض  بالنتائج  والرفع 

الرتخي�ض، على العناوين الر�سمية بالرد.

 يف حالة الرف�ض، اأو عدم الرد، يجوز لطالب الرتخي�ض  ●

التظلم اأمام ديوان املظامل وفق نظامه.

للهيئة حق طلب تقدمي ال�سمانات املالية الالزمة لها متى . 9

ما طلبت ذلك.

ثانيًا: متطلبات مرحلة اإ�سدار الرخ�سة:

امل�ستندات . 1 بتقدمي  االلتزام  الرتخي�ض  طالب  على  يتعني 

التالية اإىل االإدارة املخت�سة:

االأ�سل 	.  مع  له  ال�سادر  البلدي  الرتخي�ض  �سورة 

للمطابقة، و�سورة منه الإرفاقها �سمن م�ستندات طلب 

الرتخي�ض.

الرئي�ض 	.  املكتب  م�سروع  ملبنى)مكان(  ملكيته  �سند 

اأن يكون م�ستاأجرًا  اأو  الفرع مبوجب �سك �سرعي،  اأو 

للمكتب مبوجب عقد اإيجار مت�سمنًا ا�ستخدام املوؤجر 

ملمار�سة ن�ساط وكالة ال�سفر وال�سياحة. 

 .	 )30( عن  للمكتب  الكلية  امل�ساحة  تقل  اأال  مراعاة 

وعن  الرئي�ض،  املكتب  حالة  يف  مربعا  مرتًا  ثالثني 

الفرع،  حالة  يف  مربعًا  مرتًا  وع�سرين  اأربعة   )24(

املكرمة  مكة  يف  املركزية  املنطقة  ذلك  من  وي�ستثنى 

على  املن�ساآت  داخل  الوكالة  وفروع  املنورة  واملدينة 

الفرع عن  اأو  الرئي�ض  للمكتب  الكلية  امل�ساحة  تقل  اأال 

)12( مرت مربع.

الن�ساط 	.  مزاولة  ملوقع  )كروكي(  تو�سيحي  ر�سم 

)مبنى/اأر�ض( مو�سحًا عليه املكان واملنطقة. 

الإ�سدار 	.  املايل  املقابل  �سداد  اإي�سال  عن  �سورة 

الرخ�سة والت�سنيف وفق النظام والالئحة.

املبنى، 	.  يف  وال�سالمة  االأمن  و�سائل  متطلبات  توافر 

واإرفاق امل�ستندات املوؤيدة لذلك )الرتخي�ض البلدي/

الدفاع املدين(.

ال�سركة، 	.  اأو  للموؤ�س�سة  التجاري  ال�سجل  م�ستخرج 

مت�سمنًا اال�سم التجاري املقرر اإ�سدار الرخ�سة و�سهادة 

الت�سنيف به، وعقد التاأ�سي�ض )بالن�سبة لل�سركة(.

العالمة التجارية )ال�سعار( وفق املوا�سفات املو�سحة 	. 

باأدلة االإجراءات )اإن وجد(.

بيانات االأ�سخا�ض املقرر عملهم يف املكتب الرئي�ض اأو 	. 

الفرع، حال الرتخي�ض له وفق الالئحة، وجن�سياتهم، 

واخلربات  بال�سهادات  مدعمًا  الوظيفية  و�سفتهم 

واملوؤهالت ال�سابقة، واأال يكون قد �سدر عليهم حكمًا 

نهائيًا بجرمية، مامل يرد اإليهم اعتبارهم اأو تنق�سي 

خم�ض �سنوات على �سدور احلكم.

اأنظمة احلجز االآيل املعتمدة 	.  عقد اال�سرتاك يف اأحد 

باململكة، ومن �سركات الطريان يف موقع وكالة ال�سفر 

وال�سياحة. 

الداخل 	.  من  )املكان(  للمبنى  فوتوغرافية  �سور 

على  املوجودة  اخلارجية  اللوحة  وتو�سح  واخلارج، 

مدخل م�سروع املكتب الرئي�ض اأو الفرع اال�سم التجاري 

مطابقًا لطلب الرتخي�ض وال�سجل التجاري للموؤ�س�سة 

واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  ويكون  ال�سركة،  اأو 

وحتديد اأوقات الدوام الر�سمي واالإجازات على مدخل 

الوكالة. 

وتوافر جميع 	.  التاأثيث  ناحية  املبنى )املقر( من  جاهزية 

و�سائل وجتهيزات االت�سال التقنية احلديثة، مثل:)هاتف، 

والالزمة  اآلة طابعة(،  اإلكرتوين، كمبيوتر،  بريد  فاك�ض، 

ملمار�سة ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة.  

املو�سحة . 2 امل�ستندات  الرتخي�ض  طالب  تقدمي  حال  يف 

املحددة،  املهلة  املادة خالل  هذه  من  )ثانيا/1(  بالفقرة 

املبنى  ملعاينة  املفت�سني  بتكليف  املخت�سة  االإدارة  تقوم 

للمطابقة  وال�سياحة،  ال�سفر  وكالة  ت�سغيل  ممار�سة  حمل 
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من  املقدمة  وامل�ستندات  املعلومات  �سحة  من  والتاأكد 

طالب الرتخي�ض بخ�سو�ض الرتخي�ض والت�سنيف، ويعد 

تقرير بذلك، وفق منوذج الرقابة والتفتي�ض املحدد يف اأدلة 

االإجراءات. ويجوز اال�ستعانة باأي جهة فنية اأو متخ�س�سة، 

وفق اأحكام الالئحة، ال�ستكمال اأعمال املعاينة والرقابة. 

يف حال تاأكد االإدارة املخت�سة من عدم وجود اأي مالحظات . 3

طالب  يخطر  املادة،  بهذه  املذكورة  املتطلبات  وفق 

الرتخي�ض، على العناوين الر�سمية باأن يقدم خالل �سهر 

من تاريخ طلب الرتخي�ض -وفقًا للنموذج املحدد يف اأدلة 

االإجراءات- ويتعهد بااللتزام بالقيام مبا يلي: 

على 	.  للح�سول  املقدمة  وامل�ستندات  البيانات  �سحة 

الرتخي�ض و�سهادة الت�سنيف.

اأحكام النظام واللوائح خالل ممار�سة 	.  عدم خمالفة 

ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة.

عدم تغيري العناوين الر�سمية و�سدور موافقة ر�سمية 	. 

بذلك.

تقدمي ما يثبت االن�سمام يف ع�سوية اجلمعية ال�سعودية 	. 

االإجراءات،  اأدلة  حتدده  ملا  وفقًا  وال�سياحة  لل�سفر 

وجتديدها �سنويًا.

 .	 )IATA( االآياتا  يف  ع�سويته  مايفيد  بتقدمي  االلتزام 

بالن�سبة لت�سنيف الفئة )اأ(.

من 	.  االأ�سكال-  من  �سكل  باأي  الغري-  متكني  عدم 

ممار�سة ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة وفق الرتخي�ض 

والت�سنيف ال�سادر له.

يتعني على طالب الرتخي�ض االلتحاق بربنامج تاأهيلي وفقا . 4

ملا حتدده اأدلة االإجراءات، مامل ي�سبق له االلتحاق بها.

املادة اخلام�سة: 

تتوىل االإدارة املخت�سة درا�سة طلب الرتخي�ض والبت فيه، . 1

ال�سروط  كافة  ا�ستيفاء  من  عمل  اأيام  �سبعة   )7( خالل 

واملتطلبات الالزمة، وفق اأحكام النظام والالئحة. 

يتم اإبالغ طالب الرتخي�ض، عرب العناوين الر�سمية، بالرد . 2

على طلبه م�سببًا.

متطلبات . 3 وفق  الرئي�ض  اأمام  التظلم  رف�ض طلبه  ملن  يجوز 

الالئحة،  من  )الرابعة(  املادة  من  )اأواًل/8(  الفقرة 

ويتعني على الهيئة اإعادة املقابل املايل امل�سدد لها الإ�سدار 

الذي  الرتخي�ض  لطالب  وذلك  والت�سنيف،  الرتخي�ض 

رف�ض طلبه.

املادة ال�ساد�سة: 

ومع  )الرابعة(،  املادة  متطلبات  الطلب  ا�ستيفاء  حالة  يف 

ع�سرة(  و)اخلام�سة  ع�سرة(  )الرابعة  املواد  اأحكام  مراعاة 

املخت�سة،  االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من  ع�سرة(  و)ال�ساد�سة 

الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف، وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات، 

وفق ال�سوابط التالية:

اأن تكون مدة الرخ�سة والت�سنيف )3( �سنوات قابلة للتجديد 

ملدة مماثلة، مع تو�سيح بيانات املرخ�ض له )�سركة/موؤ�س�سة(، 

واال�سم التجاري، وتاريخ بداية املدة وانتهائها، وعنوان مزاولة 

الن�ساط وتعليمات اإبرازهما وال�سعار.

املادة ال�سابعة:

يتعني على االإدارة املخت�سة تعبئة البيانات التالية يف �سجل، . 4

الرخ�سة  اإ�سدار  عند  موا�سفاته،  االإجراءات  اأدلة  حتدد 

ال�سفر  وكالة  ت�سغيل  ممار�سة  واأثناء  الت�سنيف،  و�سهادة 

وال�سياحة:  

وفق 	.  الت�سنيف  و�سهادة  بالرخ�سة  اخلا�سة  البيانات 

اأحكام الالئحة.

مقر املكتب الرئي�ض وفروعه والعناوين الر�سمية لهم. 	. 

املكتب 	.  من�سوبي  وباقي  امل�سوؤول  املدير  وبيانات  ا�سم 

الرئي�ض وفروعه.

املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ض له.	. 

املادة الثامنة:

له،  للمرخ�ض  فروع  بفتح  الرتخي�ض  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

بح�سب الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف، يف خمتلف مناطق ومدن 

اال�سرتاطات  وا�ستيفاء  لديها،  بطلب  تقدمه  حال  اململكة، 

واملتطلبات الواردة يف الالئحة.
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لئ املادة التا�سعة:

يجوز للمرخ�ض له اإن�ساء فروع داخل مباين اجلهات العامة اأو 

والدوائر  وفروعها،  وال�سركات  مثل:)امل�ست�سفيات،  اخلا�سة، 

ال�سكنية(،  واملجمعات  والفنادق،  واملطارات،  احلكومية، 

�سريطة مراعاة املرخ�ض له ال�سوابط التالية:

تقدمي طلب لالإدارة املخت�سة، مرفقًا به ن�سخة من العقد . 1

املدة ومقر  امل�ستفيدة، مت�سمنًا  االإدارية  املربم مع اجلهة 

الفرع حمل الطلب. 

ت�سغيل . 2 ممار�سة  خدمات  عن  امل�سوؤول  الفرع  ا�سم  حتديد 

اجلهة  داخل  �سيقدمها  التي  وال�سياحة  ال�سفر  وكالة 

امل�ستفيدة، وبحيث يكون يف نف�ض دائرة املنطقة الواقع فيها 

مقر اجلهة االإدارية امل�ستفيدة.

الرخ�سة . 3 الإ�سدار  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط  تنفيذ 

و�سهادة الت�سنيف وفق الالئحة با�ستثناء ما يلي:

تقدمي �سجل جتاري م�ستقل. ●

متطلبات احل�سول على الرتاخي�ض البلدية. ●

امل�ساحة. ●

● .)IATA(االن�سمام يف ع�سوية االآياتا

الف�سل الثالث

جتديد الرخ�سة والتنازل والتعديل وفقده 

وتلفه

املادة العا�سرة:

بطلب . 1 املخت�سة  لالإدارة  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 

من  يومًا  ثالثني   )30( قبل  والت�سنيف  الرخ�سة  جتديد 

تاريخ انتهاء مدة الرخ�سة، ال�ستيفاء ال�سروط املحددة يف 

املادة )الرابعة( من الالئحة واأدلة االإجراءات. 

انتهاء . 2 بعد  والت�سنيف  الرخ�سة  طلب جتديد  تقدمي  حال 

االإدارة  املادة، تقوم  بالفقرة )1( من هذه  املهلة املحددة 

املخت�سة باتخاذ ما يلي:

تكليف املفت�سني بالتفتي�ض على املرخ�ض له لر�سد عدم ممار�سة 

ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة بعد انتهاء الرخ�سة والت�سنيف 

اأم ال، واإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط وفق اأحكام الالئحة.

و�سهادة  الرخ�سة  من  و�سور  ال�سبط،  حم�سر  اإحالة  ب( 

املو�سح  النموذج  وفق  التجديد،  وطلب  املنتهية،  الت�سنيف 

ورد  ما  املخت�سة، مع مراعاة  اللجنة  اإىل  االإجراءات،  اأدلة  يف 

بالفقرتني )1(، )2( من هذه املادة و�سداد الغرامات ال�سادرة 

لتجديد  الالزمة  املتطلبات  وا�ستيفاء  وجدت،  -ان  بحقه 

�سهادة جتديد  املخت�سة  االإدارة  ت�سدر  والت�سنيف،  الرخ�سة 

الرخ�سة والت�سنيف وفق اأحكام الالئحة.

املادة احلادية ع�سرة:

بعد  اإال  التالية  االأعمال  من  باأي  القيام  له  للمرخ�ض  يجوز  ال 

املخت�سة  االإدارة  من  م�سبقة  كتابية  موافقة  على  احل�سول 

خالل )30( ثالثني يومًا من البدء يف تنفيذها:

با�ستخدام . 1 للغري  ال�سماح  اأو  الرخ�سة،  عن  التنازل 

الرتخي�ض ال�سادر له، اأو ا�ستغالله، مع مراعاة اأن تتوافر 

للرتخي�ض  الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط  اإليه،  املتنازل  يف 

وفق اأحكام الالئحة.

وكالة . 2 ت�سغيل  ملمار�سة  املعتمد  املبنى  اأو مكان  ا�سم،  تعديل 

اأو  الرئي�ض  للمكتب  ذلك  اأكان  �سواء  وال�سياحة  ال�سفر 

الفروع. 

اإغالق املكتب الرئي�ض اأو الفروع، �سواء اأكان اإغالقًا موؤقتًا . 3

نفقة  على  املحلية  ال�سحف  اإحدى  واالعالن يف  دائمًا،  اأو 

املرخ�ض له. 

املادة الثانية ع�سرة: 

يف حالة وفاة املرخ�ض له، اأو فقدانه االأهلية، متنح االإدارة . 1

املخت�سة الورثة، اأو الويل )الو�سي( ال�سرعي مهلة ال تزيد 

اإجراءات  الإنهاء  الوفاة،  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة   )6( عن 

اأحد  با�سم  لي�سبح  الوكالة؛  على  ال�سفة  �ساحب  تعديل 

واملتطلبات  ال�سروط  باقي  وا�ستكمال  غريهم،  اأو  الورثة، 

ويجوز  الالئحة،  اأحكام  وفق  الرخ�سة،  الإ�سدار  الالزمة 

املهلة  لها من مربرات-متديد  للهيئة -بناء على ما يقدم 

بحد اأق�سى )6( �ستة اأ�سهر اأخرى. 

يف حالة انق�ساء ال�سخ�سية االعتبارية يجب تعديل ال�سفة . 2

القانونية للمرخ�ض له وفق اأحكام الالئحة ويجوز لالإدارة 

�ستة   )6( اأق�سى  بحد  تزيد  ال  مهلة  حتديد  املخت�سة 

اأ�سهر من تاريخ ثبوت االنق�ساء؛ لتعديل ال�سفة القانونية 



80

واملتطلبات  ال�سروط  باقي  وال�ستكمال  له،  للمرخ�ض 

ويجوز  الالئحة،  اأحكام  وفق  الرخ�سة،  الإ�سدار  الالزمة 

من  االإدارة  على  القائمون  يقدمه  ما  على  -بناء  للهيئة 

مربرات - متديد املهلة بحد اأق�سى )6( �ستة اأ�سهر اأخرى. 

من . 3 و)2(   )1( بالفقرتني  املحددة  املدة  انق�ساء  حالة  يف 

النظام  اأحكام  وفق  االأو�ساع،  توفيق  دون  املادة،  هذه 

وفق  املو�سوع،  باإحالة  املخت�سة  االإدارة  تقوم  والالئحة، 

النموذج املحدد يف اأدلة االإجراءات، للجنة املخت�سة، اإذا 

ثبت خمالفته للنظام او الالئحة

املادة الثالثة ع�سرة:

يف حالة فقد، اأو تلف الرخ�سة، اأو الت�سنيف، يجوز للمرخ�ض 

االإجراءات  اأدلة  يف  املو�سح  النموذج  وفق  بطلب  التقدم  له 

اأو  الفقد  تاريخ  من  اأيام  �سبعة   )7( خالل  املخت�سة  لالإدارة 

اأيام  خم�سة   )5( خالل  املخت�سة،  االإدارة  وت�سدر  التلف، 

الت�سنيف  و�سهادة  الرخ�سة  الطلب،  تقدمي  تاريخ  من  عمل 

)بدل الفاقد اأو التالف(، حال ا�ستيفاء املرخ�ض له املتطلبات 

املو�سحة يف اأدلة االإجراءات و�سداد املقابل املايل املقرر. 

الف�سل الرابع

الت�سنيف

املادة الرابعة ع�سرة:

حتدد الهيئة اأنواع، ومعايري، ومتطلبات الت�سنيف، وفئاته . 1

يف اأدلة االإجراءات. 

وفئاته . 2 الت�سنيف،  ومراجعة  تقييم،  باإعادة  الهيئة،  تقوم 

وكاالت  ون�ساط  ال�سوق،  متغريات  وفق  التطوير  بغر�ض 

ال�سفر وال�سياحة، وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك، وت�سدر 

بقرار من الرئي�ض، وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية، ويف املوقع 

االإلكرتوين الر�سمي للهيئة، ويتم العمل به من تاريخ ن�سره. 

املادة اخلام�سة ع�سرة:

التي تكون حمل طلب  وال�سياحة  ال�سفر  الهيئة وكاالت  ت�سنف 

وفق  ولوائحه،  النظام  اأحكام  مبوجب  والت�سنيف،  الرتخي�ض 

االأنظمة  من  يتعار�ض  ال  ومبا  متار�سه،  الذي  الن�ساط  طبيعة 

واللوائح ال�سارية، اإىل الفئات التالية:

)الفئة اأ(: وكيل �سفر معتمد من االحتاد الدويل للنقل  ●

حده،  على  حمدد،  اآياتا  برقم   )IATA )االآياتا  اجلوي 

اخلدمات  كافة  وميار�ض  والفروع،  الرئي�ض  للمكتب 

الواردة بالفقرة )1( من املادة )الثانية( من الالئحة.    

)الفئة ب(: منفذ ت�سويقي لبيع تذاكر �سركات الطريان  ●

الوكاالت  مبيعات  ت�سوية  برنامج  يف  االأع�ساء  غري 

اأو عقد موقع باملوافقة  )B.S.P(، مبوجب كتاب ر�سمي 

على التعامل معهم من اإحدى تلك ال�سركات. 

اإلكرتونية لتقدمي خدمة  ● )الفئة ج(: مكتب وكالة �سفر 

والفنادق،  الطريان،  تذاكر  عن  واال�ستعالم  احلجز، 

وت�سويق  املنف�سلة،  ال�سياحية  اخلدمات  من  وغريها 

وبيع الربامج ال�سياحية التي ي�سممها منظمو الرحالت 

موقع  خالل  من  الهيئة  من  املرخ�سني  ال�سياحية 

اإلكرتوين خم�س�ض لقطاع ال�سياحة وال�سفر.

طبية،  ● اأو  تعليمية،  خدمات  ت�سويق  وكيل  د(:  )الفئة 

بغر�ض  للم�سافر  التاأ�سريات  اإ�سدار  اإجراءات  وتن�سيق 

ال�سياحة، اأو التعليم، اأو العالج داخل اململكة وخارجها. 

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

الت�سنيف  بطلب  التقدم  عند  الرتخي�ض  طالب  على  يتعني 

ملمار�سة ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة مراعاة ما يلي: 

من . 1 الواردة  وفئاته  الرتخي�ض  ا�سرتاطات  على  االطالع 

بزيارة  اأو  للهيئة،  الر�سمي  االإلكرتوين  املوقع  زيارة  خالل 

فروعها مبناطق اململكة. 

ا�ستيفاء . 2 املادة،  هذه  من  )اأ(  بالفقرة  ورد  ما  مراعاة  مع 

وفئاته  بالت�سنيف  اخلا�سة  البيانات  الرتخي�ض  طالب 

بالفقرة  اليه  امل�سار  الت�سنيف  طلب  بنموذج  الواردة 

)اأواًل/1( من املادة )الرابعة( من الالئحة. 

املادة . 3 اأحكام  وفق  الت�سنيف  متطلبات  ا�ستكمال  حال  يف 

االإدارة  ت�سدر  الالئحة،  من  و)اخلام�سة(  )الرابعة( 

املخت�سة �سهادة الت�سنيف وفق اأحكام املادة )ال�ساد�سة( 

من الالئحة.

املادة ال�سابعة ع�سرة:

قبل  الت�سنيف  جتديد  بطلب  التقدم  له  املرخ�ض  على  يتعني 
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لئ ال�ستيفاء  الت�سنيف  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30(

ال�سروط وال�سوابط املحددة يف الالئحة.

تراعي االإدارة املخت�سة اأحكام املادة )العا�سرة( من الالئحة 

عند النظر يف طلب جتديد الت�سنيف.

للمكتب  ال�سادر  الت�سنيف  تعديل  املخت�سة  لالإدارة  يجوز 

بذلك،  بطلب  له  املرخ�ض  تقدم  حال  الفرع  اأو  الرئي�ض، 

وا�ستيفاوؤه اال�سرتاطات واملتطلبات الالزمة وفق الالئحة.

الف�سل اخلام�س

العرتا�سات والتظلم على الت�سنيف

املادة الثامنة ع�سرة: 

يجوز لطالب الت�سنيف االعرتا�ض للرئي�ض على الت�سنيف . 1

تقوم  االعرتا�ض،  قبول  على  املوافقة  حالة  ويف  املمنوح، 

يومًا  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  بالهيئة  املخت�سة  االإدارة 

من تاريخ االإبالغ باإعادة عملية الت�سنيف عن طريق مفت�ض 

اآخر، وفق متطلبات معايري الت�سنيف.

يبلغ الرئي�ض، اأو من يفو�سه طالب الت�سنيف بالراأي م�سببًا . 2

خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ ت�سلم االعرتا�ض بقرار 

الرد على تظلمه. 

الت�سنيف . 3 لطالب  يجوز  م�سببًا،  التظلم  رف�ض  حالة  يف 

التظلم من قرار الهيئة اأمام ديوان املظامل.

الر�سمية . 4 العناوين  على  الت�سنيف  طالب  اإبالغ  يراعى 

الواردة  والتظلم  بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض،  املحددة 

يف هذه املادة.

الف�سل ال�ساد�س

قوائم الأ�سعار

املادة التا�سعة ع�سرة:

منه، . 1 املقدمة  اخلدمات  نوع  اإعالن  له  املرخ�ض  على 

وب�سورة  واالإجنليزية،  العربية  باللغة  واأ�سعارها  وفئاتها، 

وكالة  مكتب  داخل  باال�ستقبال  بارز  مكان  ويف  وا�سحة، 

اأو  الر�سمي له،  ال�سفر وال�سياحة، وعلى املوقع االإلكرتوين 

بالو�سائل التي حتددها االإدارة املخت�سة لالطالع عليها.

حتدده . 2 ما  وفق  االأ�سعار  مراقبة  اآلية  بتحديد  الهيئة  تقوم 

اأدلة االإجراءات.

املادة الع�سرون:   

باأ�سعار . 1 قائمة  املخت�سة  لالإدارة  له  املرخ�ض  يقدم 

اخلـــــــدمات املقدمـــــة يف وكاله ال�سفر وال�سياحة.

)�سنة(، . 2 ملدة  االأ�سعار  بقائمة  بالتقيد  له  املرخ�ض  يلتزم 

تاريخ  قبل  الهيئة  اإ�سعار  يجب  بتعديلها  الرغبة  حالة  ويف 

التعديل بثالثة اأ�سهر على االأقل. 

ال�سفر . 3 وكالة  يف  املقدمة  اخلدمات  اأ�سعار  الهيئة  تعلن 

وال�سياحة على موقعها االإلكرتوين.

 الف�سل ال�سابع

التزامات املرخ�ص له

املادة احلادية والع�سرون:

اأثناء  االإجراءات،  اأدلة  حتدده  ما  ووفق  له،  املرخ�ض  يلتزم 

ممار�سة ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة مبا يلي:

واأحكام . 1 الت�سنيف  ومعايري  الرتخي�ض  با�سرتاطات  التقيد 

النظام والالئحة. 

عن . 2 كاملة  م�سئولية  م�سئول  للوكالة  الرئي�ض  املكتب  يعترب 

ن�ساط وكالة ال�سفر وفروعها واأوجه ن�ساطها. 

)اآياتا( . 3 باأرقام  �سفر  وتذاكر  حجوزات  وتنفيذ  بيع  عدم 

اآخر  بفرع  خا�ض  اأو  اململكة،  خارج  متواجدة  جلهات 

مرخ�ض من الهيئة.

اخلا�ض . 4 ال�سامل(  التوزيع  )نظام  احلجز  نظام  فتح  عدم 

له،  مرخ�ض  غري  اأو  له  مرخ�ض  �سواء  للغري،  باملكتب 

ال�ستخدامه يف اإ�سدار تذاكر �سفر، اأو عمل حجوزات على 

�سركات الطريان. 

اأو . 5 التذاكر،  ا�سرتداد  نتيجة  له -  امل�سرتجعة  املبالغ  ت�سليم 

الربامج ال�سياحية، اأو اأي خدمات اأخرى - للعمالء فورا.

عدم تقدمي معلومات خاطئة، اأو م�سللة ب�ساأن االأ�سعار، اأو . 6

اأو  احلجوزات،  اأو  اخلدمات،  اأو  التذاكر،  �سالحية  مدة 

الربامج، اأو املحتوى، اأو اجلودة.

ح�سن التعامل مع العمالء، والوفاء بحقوقهم، وفق اخلدمات . 7
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املتعاقدين عليها، واملحددة باأدلة االإجراءات.

نظامًا . 8 لها  املرخ�ض  اخلدمات  تقدمي  عن  االمتناع  عدم 

بدون اأ�سباب مقبولة نظامًا.

واللوائح . 9 االأنظمة  وفق  املناف�سة،  وقواعد  مببادئ  االلتزام 

ال�سارية، وعدم االإ�سرار مبمار�سي ت�سغيل االأن�سطة واملهن 

ال�سياحية املرخ�ض لهم.

اإعالمية، . 10 مادة  اأو  مطبوعة،  اأي  ن�سر،  اأو  توزيع،  عدم   

تت�سل  �سور  اأو  خارطة،  اأو  دليل،  اإ�سدار  اأو  برنامج،  اأو 

املعلومات  �سحة  من  التاأكد  بعد  اإال  لل�سياحية  بالدعاية 

الواردة فيها، وفق النظام ولوائحه، ومطابقاتها لالأنظمة 

واللوائح ال�سارية.

بال�سروط . 11 والتقيد  له،  املمنوح  الرتخي�ض  بحدود  التقيد 

واملتطلبات الواردة يف النظام وهذه الالئحة، وما ت�سدره 

وتعليمات  قرارات  من  االأخرى  املعنية  اجلهات  اأو  الهيئة 

تخ�ض ن�ساط وكاالت ال�سفر وال�سياحة.

خا�سة . 12 معلومات  من  تطلبه  مبا  املخت�سة  االإدارة  تزويد 

بالن�ساط.

املادة الثانية والع�سرون:

اأي  اأو تقدمي  اأي تذاكر �سفر،  اإ�سدار  يراعى املرخ�ض له عند 

من اخلدمات املو�سحة بالالئحة، ت�سمني �سروط العالقة بني 

الوكالة والعميل، وذلك مبراعاة ال�سوابط التالية: 

تت�سمنها 	.  التي  ال�سروط  هذه  على  الوكالة  ختم  و�سع 

تذاكر ال�سفر، اأو ق�سائم اخلدمات ال�سياحية.

 توثيق الوكالة لكافة الق�سائم اأو الوثائق امل�سلمة للعميل 	. 

واإعادة  تعديل احلجز،  اإجراء  على  ر�سوم ترتتب  الأي 

للرحالت  �سواء  ذلك  العميل  طلب  حال  االإ�سدار 

الداخلية، اأو الدولية بكافة درجاتها.

وتعديل 	.  باإلغاء  املتعلقة  واالإجراءات  ال�سيا�سات 

احلجوزات والر�سوم املرتتبة على ذلك اإن وجدت.

بربنامج 	.  يربطها  ما  اأو  و�سالحيتها،  التذاكر،  فئة  تو�سيح 

�سياحي.

اخلدمات 	.  عن  ومف�سلة  كاملة،  ب�سجالت  االحتفاظ 

الطلب من  اإليها وقت  الرجوع  للعمالء ميكن  املقدمة 

االإدارة املخت�سة.

املادة الثالثة والع�سرون:

والفروع  الرئي�ض  املكتب  يف  ي�سع  باأن  له  املرخ�ض  يلتزم 

امل�ستندات التالية يف مكان بارز وبحجم منا�سب، وفق ما حتدده 

اأدلة االجراءات، ميكن جلهات االخت�سا�ض والعمالء االطالع 

عليها ب�سهولة وو�سوح:

وفق . 1 املفعول  ال�ساري  الت�سنيف  و�سهادة  الرخ�سة  اأ�سل   

ماحتدده اأدلة االإجراءات.

قائمة االأ�سعار ح�سب نوع اخلدمات ال�سياحية املقدمة. . 2

الف�سل الثامن

من�سوبو الوكالة

املادة الرابعة والع�سرون: 

اأن . 1 مع مراعاة ماورد يف املادة اخلام�سة والع�سرين، يتعني 

اجلن�سية،  �سعودي  الفرع  اأو  الرئي�ض،  املكتب  مدير  يكون 

ومتفرغ، ويتمتع بال�سالحيات الالزمة لالإدارة والت�سغيل، 

املوجود يف  للفرع  مديرًا  الوقت  ذات  يكون، يف  اأن  ويجوز 

نف�ض املدينة مقر املكتب الرئي�ض، وي�سرتط توفر ال�سروط 

واملوؤهالت التالية:

موؤهل علمي ال يقل عن البكالوريو�ض، مع خربة عملية 	. 

دبلوم  اأو  الن�ساط،  نف�ض جمال  االأقل يف  )�سنة( على 

مع خربة عملية )4( اأربع �سنوات على االأقل يف نف�ض 

اأو ما  ثانوية،  اأو حا�سال على �سهادة  الن�ساط،  جمال 

يعادلها مع خربة عملية ال تقل عن )6( �ست �سنوات 

يف نف�ض جمال الن�ساط.

 اأال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة خملة بال�سرف 	. 

واالأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

اإجادة اللغة االإجنليزية حتدثًا وكتابة.	. 

يجوز تقدمي طلب لالإدارة املخت�سة للموافقة على ا�ستثناء . 2

واحد، اأو اأكرث من ال�سروط املن�سو�ض عليها يف الفقرة )1( 

من هذه املادة، على اأن ي�سدر بذلك قرار من الرئي�ض.

االإدارة . 3 باأعمال  القيام  �سخ�سيًا  له  للمرخ�ض  قيام  يجوز 

يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سروط  فيه  توفرت  اإذا  والت�سغيل، 

من  اال�ستفادة  مراعاة  مع  املادة،  هذه  من   )1( الفقرة 

اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة.
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لئ املادة اخلام�سة والع�سرون: 

فيجب  �سعودي،  غري  الفرع  اأو  الرئي�ض  املكتب  مدير  كان  اإذا 

على املرخ�ض له تعيني م�ساعد له من ال�سعوديني املوؤهلني وفقًا 

لل�سروط الواردة يف املادة )الرابعة والع�سرين( من الالئحة - 

عدا �سرط اخلربة - ويقوم بتعني مدير �سعودي خالل مدة ال 

تتجاوز )عامني( من تاريخ �سدور الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف، 

ومبا ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون: 

االأق�سام،  روؤ�ساء  من  الرئي�ض  املكتب  من�سوبو  يكون  اأن  يجب 

يجوز  اأنه  املوؤهلني، على  ال�سعوديني  واالإدارات من  والوحدات، 

عن  تزيد  ال  وملدة  ال�سعوديني  غري  من  االأعمال  هذه  �سغل 

)�سنتني( من تاريخ �سدور الرخ�سة و�سهادة الت�سنيف، ومبا 

ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية. 

املادة ال�سابعة والع�سرون: 

ب�سجالت  الوكالة  من�سوبي  بيانات  بت�سجيل  له  املرخ�ض  يلتزم 

وال�سياحة،  ال�سفر  وكالة  ت�سغيل  ملمار�سي  واملخ�س�سة  الهيئة 

التغيري الأي منهم، خالل  اأو  التعيني،  باأول حني  اأول  وحتديثها 

مهلة ال تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ التعيني، اأو التغيري.

املادة الثامنة والع�سرون: 

مع مراعاة اأحكام املواد )الرابعة والع�سرون( و)اخلام�سة . 1

والع�سرون( و)ال�ساد�سة والع�سرون( من الالئحة، يتعني اأن 

يكون لدى املكتب اثنان -على االأقل -من العاملني يف حجز 

ومبيعات تذاكر ال�سفر وتتوفر فيهم اال�سرتاطات التالية:

احلد االأدنى من التعليم )ال�سهادة الثانوية اأو الدبلوم(. ●

جمال  ● يف  التخ�س�ض  يف  اخلربة  من  االأدنى  احلد 

ن�ساط  متطلبات  ح�سب  معتمدة  جهة  من  اخت�سا�سه 

وكالة ال�سفر وال�سياحة، واخلدمات ذات العالقة، وفقا 

ملا حتدده اأدلة االإجراءات.

اال�ستقبال  ● يف  واللباقة  التعامل،  وفن  مهارات  اإجادة 

واملعاملة احل�سنة للعمالء.

ح�سن الهندام واملظهر الالئق مع التقيد بالزي املنا�سب  ●

لن�ساط وكالة ال�سفر وال�سياحة.

واللوائح  ● االأنظمة  حتددها  اأخرى  ا�سرتاطات  اأي 

ال�سارية، اأو اأدلة االإجراءات.

املادة التا�سعة والع�سرون: 

يلتزم املرخ�ض له باإعداد برامج تدريبية ملن�سوبي الوكالة، وفق 

ما حتدده اأدلة االإجراءات.

الف�سل التا�سع

الرقابة والتفتي�ص وال�سكاوى

املادة الثالثون: 

يجوز للهيئة، بعد موافقة الرئي�ض، اال�ستعانة باأي جهة فنية، . 1

اأو متخ�س�سة؛ الإمتام اأعمال الرقابة على احلاالت التالية: 

وال�سياحة ح�سب 	.  ال�سفر  وكاالت  تقدمي اخلدمات من 

الرخ�سة والت�سنيف.

 اإعالن وتطبيق االأ�سعار مبختلف اأنواعها.	. 

ال�سكاوى وما يرتبط بها من اإجراءات.	. 

باأعمال . 2 �سلة  ذات  اأخرى  اأعمال  اأي  حتديد  للهيئة  يجوز 

الرقابة، وفق ما حتدده اأدله االإجراءات، مبا ال يتعار�ض مع 

االأنظمة واللوائح ال�سارية.

يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�ض اأن متنح مكافاأة ت�سجيعية . 3

من مقدار الغرامة امل�ستحقة، ملن ي�ساعد من غري املفت�سني 

يف الك�سف عن خمالفات للنظام والالئحة، التي توؤدي اإىل 

اآلية  �سبط املخالفني واإدانتهم ويكون �سرف املكافاأة وفق 

حمددة يف اأدلة االجراءات.

املادة احلادية والثالثون:

يجوز لالإدارة املخت�سة التن�سيق- وفق االآلية التي حتددها . 1

واملراكز،  واملعاهد،  اجلامعات،  مع   - االإجراءات  اأدلة 

وغريها من القطاعات التدريبية، والتعليمية االأهلية ب�ساأن 

تطبيق االأعمال التالية: 

متابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند اإقامة الربامج، 	. 

من  وغريها  العمل،  وور�ض  واملوؤمترات،  والدورات، 

مبمار�سة  املت�سلة  التاأهيلية  اأو  التدريبية،  االأعمال 

ت�سغيل وكاالت ال�سفر وال�سياحة.

ما 	.  كل  عن  دورية  بتقارير  املخت�سة  الهيئة  موافاة 

هذه  من  )اأ(  بالفقرة  اليها  امل�سار  باالأعمال  يت�سل 

املادة لدرا�ستها وتقيمها.

تقوم االإدارة املخت�سة بعر�ض نتائج االأعمال امل�سار بالفقرة . 2



84

)1( من هذه املادة، على الرئي�ض التخاذ ما يراه منا�سبًا 

مبا ال يتعار�ض مع االأنظمة واللوائح ال�سارية. 

املادة الثانية والثالثون:

يف . 1 املحددة  وال�سوابط  املعايري  وفق  املفت�سني  اختيار  يتم 

الرئي�ض،  من  قرار  بت�سميتهم  وي�سدر  االإجراءات،  اأدلة 

النظامية  القواعد  وفق  املقررة  البدالت  لهم  وي�سرف 

املطبقة بالهيئة. 

ومفت�سني . 2 كمراقبني  للعمل  املوؤهلة  املدربة  الكوادر  توفري 

حتت اإ�سراف الهيئة بكافة فروعها.

وفق . 3 والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  ممار�سة  املفت�سون  يتوىل 

والالئحة  النظام  تطبيق  من  للتاأكد  والالئحة،  النظام 

ول�سبط املخالفات.

فيها . 4 مو�سحًا  ر�سمية،  تعريفية  بطاقة  للمفت�ض  يكون 

املعلومات االأ�سا�سية وفق ما حتدده اأدلة االإجراءات.

املادة الثالثة والثالثون: 

تتوىل االإدارة املخت�سة بالتن�سيق مع القطاعات ذات العالقة . 1

بالهيئة اإعداد بيانات حم�سر ال�سبط، لي�ستخدم -كنموذج 

والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  اأثناء  املفت�سني  قبل  موحد-من 

وتو�سح اأدلة االإجراءات كيفية ا�ستعماله وحفظه.

الرقابة . 2 عملية  اأثناء  ال�سبط،  توفر حم�سر  عدم  حالة  يف 

مبا  اأخرى،  و�سيلة  الأي  اللجوء  للمفت�ض  يجوز  والتفتي�ض، 

واإثبات  لر�سد  ال�سارية،  واللوائح  االأنظمة  مع  يتعار�ض  ال 

اإخفاء،  اأو  زوال،  اإىل  يوؤدي  قد  التاأخري  اأن  طاملا  املخالفة 

اأو تغيري كامل معاملها، اأو جزء منها، ويلتزم املفت�ض بذكر 

مربرات قيامه بهذا االإجراء يف نف�ض االأداة التي ا�ستعملها 

بداًل عن النموذج املعتمد للمح�سر.  

املادة الرابعة والثالثون: 

يبا�سر املفت�ض عملية الرقابة والتفتي�ض خالل �ساعات الدوام . 1

الر�سمي للهيئة، ويجوز له العمل خارج هذه ال�ساعات، وفق 

االإدارة  وموافقة  االإجراءات  اأدلة  حتددها  التي  احلاالت 

املخت�سة.

تتم عملية الرقابة والتفتي�ض من قبل املفت�ض، وفق جداول . 2

�سهرية، اأو اأ�سبوعية معتمدة من االإدارة املخت�سة، حمددًا 

فيها بيانات وكاالت ال�سفر وال�سياحة ونطاق عمل املفت�ض، 

ويجوز اإجراء عملية الرقابة والتفتي�ض خارج هذه اجلداول 

وموافقة  االإجراءات،  اأدلة  حتددها  التي  احلاالت  وفق 

االإدارة املخت�سة.  

وقبل . 3 املخت�سة،  كتابة-لالإدارة   - باالإف�ساح  املفت�ض  يلتزم 

�سواء  له،  اأي عالقة  عن  والتفتي�ض  الرقابة  بعملية  القيام 

اأو  )ا�ستثمار  م�سلحة  اأو  الرابعة(  الدرجة  )حتى  قرابة 

وعلى  وال�سياحة،  ال�سفر  وكالة  ت�سغيل  جتارة(، مبمار�سي 

عملية  نزاهة  ل�سمان  يلزم  ما  اتخاذ  املخت�سة  االإدارة 

الرقابة والتفتي�ض و�سحة اإجراءاتهما.

املادة اخلام�سة والثالثون: 

والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  ممار�سة  اأثناء  للمفت�ض،  يكون 

ال�سلطات وال�سالحيات التالية:

بنف�سه، . 1 التعريف  بعد  وال�سياحة  ال�سفر  لوكالة  الدخول 

ال�سفر  وكالة  ت�سغيل  ملمار�سي  التعريفية  بطاقته  واإبراز 

وال�سياحة.

االطالع على الرخ�سة والت�سنيف وال�سيا�سات املطبقة، مبا . 2

ال�سخ�سية  االإثباتات  واأ�سول  وامللفات،  االأوراق،  ذلك  يف 

ن�ساط  مبمار�سة  �سلة  ذات  وثيقة  وكل  الوكالة،  ملن�سوبي 

وكالة ال�سفر وال�سياحة وفق النظام والالئحة.

امل�ستندات . 3 من  م�ستخرجات  اأو  �سور،  اأي  على  احل�سول 

املحددة بالفقرة )2( من هذه املادة، للتاأكد من مطابقتها 

الأحكام النظام والالئحة.

اأية . 4 عن  وال�سياحة  ال�سفر  وكاالت  ت�سغيل  ممار�سي  �سوؤال 

والالئحة،  النظام  اأحكام  اأو خمالفة  بتطبيق،  تتعلق  اأمور 

واإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط.

م�ستوى . 5 عن  وامل�ستفيدين  امل�ستهلكني  من  اال�ستف�سار 

�سكاوى،  اأية  اإىل  واال�ستماع  لهم،  املقدمة  اخلدمات 

واإثباتها، وفق ما حتدده الالئحة واأدلة االإجراءات.

املادة ال�ساد�سة والثالثون: 

ال�سفر . 1 وكالة  ت�سغيل  ممار�سي  اأو  امل�سوؤول،  املدير  يلتزم 

وال�سياحة مبرافقة املفت�ض اأثناء عملية الرقابة والتفتي�ض، 
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لئ وتقدمي جميع الت�سهيالت الالزمة لتمكينه من اأداء عمله، 

ويف حال عدم وجوده، فاإنه يجوز للمفت�ض اال�ستعانة باأحد 

اأثناء  من�سوبي الوكالة، اأو من له عالقة عمل بها ملرافقته 

اأداء عمله، واإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط. 

اإذا قام املدير امل�سوؤول اأو اأي من من�سوبي وكالة ال�سفر، اأو . 2

ممار�سي ت�سغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة باأي عمل من �ساأنه 

اأن يحول بني املفت�ض واأداء عمله، يتعني على املفت�ض اإثبات 

ذلك يف حم�سر ال�سبط.

املادة ال�سابعة والثالثون: 

اأثناء عملية الرقابة . 1 واإثبات ما ير�سده،  يتوىل املفت�ض قيد 

والتفتي�ض، من املخالفات يف حم�سر ال�سبط.

بتوقيع . 2 ويذيل  ن�سختني،  من  ال�سبط  املفت�ض حم�سر  يحرر 

ويف  الوكالة،  يف  عنه  ينوب  من  اأو  الوكالة  ومدير  املفت�ض 

يثبت  وجوده،  عدم  اأو  التوقيع،  عن  االأخري  امتناع  حالة 

املفت�ض ذلك يف حم�سر ال�سبط.

وال�سياحة . 3 ال�سفر  وكالة  ت�سغيل  ممار�سي  املفت�ض  ي�سلم 

على  ار�ساله  اأو  ال�سبط،  حم�سر  من  �سورة  اأو  ن�سخة، 

العناوين الر�سمية حال ا�ستخدام الو�سائل التقنية.

املادة الثامنة والثالثون: 

اإذا ات�سح للمفت�ض اأثناء عملية الرقابة والتفتي�ض وجود اأعمال 

قد متثل خمالفات، اأو جرائم مبوجب اأنظمة، اأو تعليمات اأخرى، 

فاإنه يتعني عليه اإثبات ذلك يف حم�سر ال�سبط، وعلى االإدارة 

االإجراءات  الإتخاذ  املخت�سة  اجلهة  اىل  احالتها  املخت�سة 

النظامية الالزمة.

املادة التا�سعة والثالثون:

االإدارة . 1 اإىل  ومرفقاته  ال�سبط  حم�سر  املفت�ض  ي�سلم 

املخت�سة خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ حتريره.

الرقابة . 2 عملية  متطلبات  مبراجعة  املخت�سة  االإدارة  تقوم 

والتفتي�ض التي متت وفق اأدلة االإجراءات، وحال ر�سد اأي 

ق�سور اأو نق�ض، يتم اإثبات ذلك بتقرير موقع من امل�سوؤول 

باالإدارة املخت�سة.

تقوم . 3 الالئحة،  من  )االأربعون(  املادة  احكام  مراعاة  مع 

االإدارة املخت�سة باإحالة حم�سر ال�سبط ومرفقاته امل�سار 

اأدلة  يف  املحدد  االإحالة  منوذج  وفق  بالالئحة،  اليها 

االإجراءات، اإىل اللجنة املخت�سة.

املادة الأربعون:

تقدم ال�سكوى من قبل امل�ستهلكني وامل�ستفيدين، اأو ممار�سي . 1

ال�سفر  وكالة  �سد  ال�سياحية  واملهن  االأن�سطة،  ت�سغيل 

اأي  طريق  عن  املخت�سة  االإدارة  اأو  الهيئة،  اإىل  وال�سياحة 

من الو�سائل التالية:

ال�سبط 	.  مبح�سر  املثبتة  امل�ستهلكني  مالحظات 

باملكان  املوجودة  اأو  والتفتي�ض،  الرقابة  عملية  خالل 

)�سندوق  واملقرتحات  ال�سكاوى  لتلقي  املخ�س�ض 

ال�سكاوى واملقرتحات( داخل وكالة ال�سفر وال�سياحة.

القنوات االإلكرتونية التي حتددها الهيئة. 	. 

مناولة للهيئة، اأو االإدارة املخت�سة.	. 

 مناولة للجمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.	. 

اأية و�سيلة اأخرى تعتمدها الهيئة، وفق اأدلة االإجراءات، 	. 

ال�ستقبال ال�سكاوى.

باإخطار . 2 اإليها،  ال�سكوى  ورود  حال  املخت�سة،  االإدارة  تقوم 

العناوين  على  حقها،  يف  امل�سكو  وال�سياحة  ال�سفر  وكالة 

الر�سمية، ب�سورة من ال�سكوى ومرفقاتها )اإن وجد( للرد 

االإخطار،  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�سرة   )10( خالل  عليها 

الإبداء  وال�سياحة  لل�سفر  ال�سعودية  اإخطار اجلمعية  ويجوز 

راأيها يف هذه ال�سكوى خالل املهلة املذكورة.

حال ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة )2( من هذه . 3

املادة، وتبني لالإدارة املخت�سة وجود خمالفة، تتبع االإدارة 

املخت�سة ما يلي:

يف 	.  امل�سكو  على  التفتي�ض  مببا�سرة  املفت�سني  تكليف 

وال�سوؤال  والالئحة،  النظام  تطبيق  من  للتاأكد  حقه، 

عن ال�سكوى، واإثبات ذلك مبح�سر ال�سبط وفق اأحكام 

الالئحة. 

املادة احلادية والأربعون: 

وت�سدر . 1 املخالفات،  قائمة  اإعداد  املخت�سة  االإدارة  تتوىل 

بقرار من الرئي�ض، وتن�سر على املوقع االإلكرتوين للهيئة. 

يجوز حتديث قائمة املخالفات، باتباع املتطلبات امل�سار اإليها . 2

بالفقرة )1( من هذه املادة، كلما دعت احلاجة لذلك.
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املادة الثانية والأربعون:

من . 1 بقرار  وت�سدر  االإجراءات،  اأدلة  اإعداد  الهيئة  تتوىل 

الرئي�ض، وتن�سر يف املوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة.

يجوز حتديث اأدلة االإجراءات، باتباع املتطلبات امل�سار اإليها . 2

بالفقرة )1( من هذه املادة، كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة الثالثة والأربعون:

ت�سدر الالئحة بقرار من رئي�ض املجل�ض، وتن�سر يف اجلريدة . 1

الر�سمية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ ن�سرها.

يجب على املرخ�سني احلاليني ملزاولة هذا الن�ساط اإعادة . 2

والالئحة  النظام  احكام  مع  يتفق  مبا  او�ساعهم  تكييف 

خالل �سنة من تاريخ نفاذ النظام.

املادة الرابعة والأربعون:

كل مامل يرد به ن�ض يف هذه الالئحة ي�سدر ب�ساأنه قرار من . 1

الرئي�ض بناًء على تو�سية االإدارة املخت�سة.

ملجل�ض االإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.. 2






