
نظام السياحة 
الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )م/18( وتاريخ 1444/1/26هـ



2



نظام السياحة

3

النظام: نظام السياحة.
الالئحة: هي الئحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام.

الوزارة: وزارة السياحة. 
الوزير: وزير السياحة.

الســياحة: ســفر أو انتقــال فــرد أو مجموعــة مــن خــارج المملكــة إلــى داخلها، 
أو مــن المملكــة إلــى خارجهــا، أو داخــل المملكــة، لمــدة مؤقتــة، ألي غــرض 

ســياحي. أو االســتفادة مــن واحــدة 
-أوأكثر- من خدمات األنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. 

ــل  ــدة ال تق ــياحة م ــرض الس ــت لغ ــذي يبي ــي ال ــخص الطبيع ــائح: الش الس
عــن ليلــة خــارج مــكان إقامتــه المعتــاد بصــورة نظاميــة مــن أجل الســياحة، أو 
يســتفيد مــن واحــدة -أو أكثــر- مــن خدمــات األنشــطة الســياحية والتكميليــة 

والمتخصصــة.
االستراتيجية: االستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة.

المقّومــات الســياحية: أيُّ مــوارد طبيعيــة أو ماديــة ذات قيمــة جاذبــة 
للســياحة، وتشــمل المعالــم والوجهــات الطبيعيــة والمواقــع والمبانــي 

التاريخيــة أو األثريــة ونحوهــا.  ذات األهميــة 
الوجهــة الســياحية: أي مســاحة جغرافيــة أو موقــع تمــارس أو تســتهدف 
يحتــوي علــى مقومــات ســياحية، وتحــدد  أو  الســياحية  األنشــطة  فيــه 

بموجــب المــادة )السادســة( مــن النظــام.
ــه  ــزاول مــن خالل المرفــق الســياحي: العقــار أو المبنــى أو المــكان الــذي ي

النشــاط الســياحي أو مــا فــي حكمــه، التــي ترخصــه الــوزارة. 
خدمــات الســفر والســياحة: ترتيــب وتنظيــم وتقديــم الخدمــات فــي مجــال 
الســياحة، وتشــمل الرحــالت والبرامــج الســياحية وبيــ�ع وتســويق تذاكــر 
الســفر مــن الشــركات المرخصــة وخدمــات إصــدار التأشــيرات أو غيرهــا 
الضيافــة  مرافــق  أو  الســياحية  األنشــطة  وخدمــات  بالســفر،  المتصلــة 

الســياحية وحجزهــا، ونحــو ذلــك.

ُيقصــد بالمصطلحــات والعبــارات اآلتيــة -أينمــا وردت فــي هــذا النظــام- المادة االولى: 
ــك: ــر ذل ــياق غي ــِض الس ــم يقت ــا ل ــا، م ــام كل منه ــة أم ــي المبّين المعان
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يجــب الحصــول علــى الترخيــص أو التصريــح الــالزم مــن الــوزارة قبــل . 1المادة الثانية: 
ممارســة أي مــن األنشــطة الســياحية، وفقــًا لمــا تحــدده الالئحــة.

تحــدد الالئحــة األحــكام المنظمــة للحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح . 2
والمعاييــر واالشــتراطات لممارســة األنشــطة الســياحية الداخلــة فــي 

اختصــاص الــوزارة، وتصنيــف األنشــطة.

اإلرشــاد الســياحي: ممارســة أعمــال إرشــاد الســياح فــي الوجهــة الســياحية 
وغيرها. 

مرفــق الضيافــة الســياحي: كل مــكان يوّفــر خدمــة المبيــت للســائح مقابــل 
أجــر، يعمــل بشــكل دائــم أو مؤقــت.

األنشــطة الســياحية: مــا يخضــع الختصــاص الــوزارة، ويشــمل اإلرشــاد 
الســياحي وخدمــات الســفر والســياحة وإدارة مرافــق الضيافــة أو تشــغيلها 
وتقديــم االستشــارات الســياحية، واألنشــطة التجريبيــة ونحوهــا، التــي 
تحددهــا الالئحــة، ومــا يحــدد -بقــرار مــن مجلــس الــوزراء- إخضاعــه للترخيــص 

مــن قبــل الــوزارة، بنــاًء علــى اقتــراح مــن الوزيــر.
فئــة  تســتهدف  التــي  األنشــطة  المتخصصــة:  الســياحية  األنشــطة 
محــددة مــن الســياح، وتخضــع الختصــاص جهــة أو جهــات حكوميــة أخــرى 
ــة والســياحة الرياضيــة وســياحة المعــارض  ــوزارة، كالســياحة العالجي ــر ال غي

المهرجانــات وغيرهــا.  وســياحة 
أو  الطبيعــي  الشــخص  يمارســه  مــا  التكميليــة:  الســياحية  األنشــطة 
ــر  ــل أجــر وتؤث ــج للســائح مقاب ــم خدمــة أو منت ــج عنهــا تقدي ــاري وينت االعتب
فــي تجربتــه تأثيــرًا مباشــرًا. ويشــمل ذلــك: األنشــطة المرتبطــة بالقطــاع 
ــات والمــدن الترفي�هيــة ودور العــرض،  الســياحي مثــل المطاعــم والمتنزهـ
والصناعــات التقليديــة والشــعبية، وخدمــات النقــل وتأجيــر الســيارات. 

الترخيــص: وثيقــة تصدرهــا الــوزارة لممارســة نشــاط أو تقديــم خدمــة فــي 
مجــال الســياحة بموجــب النظــام.

ــى ترخيــص مــن  ــاري حاصــل عل ــه: كل شــخص طبيعــي أو اعتب ــص ل المرخ
ــوزارة بموجــب النظــام.  ال
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تحــدد بقــرار مــن الوزيــر -بعــد التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة- . 3
والتصاريــح  التراخيــص  إلصــدار  اإلضافيــة  واالشــتراطات  المعاييــر 
التكميليــة  الســياحية  األنشــطة  لممارســة  الالزمــة  والموافقــات 
والمتخصصــة والرقابــة علي�هــا مــن قبــل الجهــات ذات االختصــاص فــي 

الســياحية. الوجهــات 

المادة الثالثة: 

المادة الرابعة: 

المادة الخامسة: 

على المرخص له االلتزام بما يلي:
تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة. . 1
االســتمرار بااللتــزام بجميــ�ع االشــتراطات والمتطلبات الالزمــة للترخيص . 2

والتصنيــف المحــدد لــه أثنــاء ســريانهما، وفقــًا لمــا تحــدده الالئحة.
هــذه . 3 وتحديــث  الــوزارة،  لــدى  منســوبيه  جميــ�ع  بيانــات  تســجيل 

البيانــات فــي حــال حــدث أي تغييــر في�هــا خــالل مــدة ال تتجــاوز )ثالثــة( 
ــر. ــخ التغيي ــن تاري ــهر م أش

تقديــم البيانــات والمعلومــات واإلحصــاءات الســياحية إلــى الــوزارة، . 4
ــه الالئحــة. وفقــًا لمــا تبين

ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.. 5

ــي  ــة لألنشــطة الســياحية الت ــات المالي ــم الضمان ــه بتقدي ــزم المرخــص ل يلت
الصلــة  ذات  واألحــكام  األنشــطة  تلــك  الالئحــة  وتحــدد  ذلــك.  تتطلــب 
بالضمانــات، ومقدارهــا، وشــروطها، وكيفيــة اســتيفاء الغرامــات والحقــوق 

ــة. ــع وزارة المالي ــاق م ــك باالتف ــا، وذل ــر منه ــة للغي المالي

تتولــى الــوزارة، والجهــات الحكوميــة -كلٌّ فــي حــدود اختصاصــه- العمل . 1
علــى تحقيــق مســتهدفات النظــام واالســتراتيجية، بالتكامل والشــراكة 

مــع القطــاع الخــاص والقطــاع غيــر الربحــي والمجتمــع المحلــي. 
الجهــات . 2 تلتــزم  العالقــة؛  ذات  واللوائــح  باألنظمــة  اإلخــالل  دون 

واالشــتراطات  المعاييــر  بتطبيــق  الخاصــة  والجهــات  الحكوميــة 
والضوابــط المنصــوص علي�هــا فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )الثانيــة( مــن 
النظــام، والتــي تمثــل الحــد األدنــى مــن المعاييــر والضوابــط الواجــب 
الجهــات علــى تطبيــق أي  تلــك  اختصــاص  تحــّد مــن  توافرهــا، وال 

معاييــر أعلــى أو ضوابــط أخــرى.
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ُتحــّدد الوجهــات الســياحية -ومــا يتصــل بهــا- بقــراٍر مــن مجلــس الــوزراء، . 1المادة السادسة: 
بنــاًء علــى اقتــراح مــن الوزيــر، وبخاصــة مــا يأتــي:

ــد المقّومــات الســياحية المــراد اســتغاللها، واألنشــطة الســياحية  أ - تحدي
المســتهدفة.

ب – بيــان بعقــارات الدولــة أو بالعقــارات المخصصــة للجهــات الحكوميــة 
فــي الوجهــة الســياحية.  

ج - المتطلبــات الالزمــة لحمايــة البيئــة وضمــان تطبيــق المعاييــر البيئيــة، 
ــة. ــًا ألحــكام نظــام البيئ وفق

د - مــا يتصــل بالمســؤوليات واالختصاصــات والصالحيــات المســندة ألي 
مــن الجهــات الحكوميــة، مــن أجــل اقتــراح مشــاركة الــوزارة فــي تلــك 
فــي  إلي�هــا  نقلهــا  أو  الصالحيــات  أو  أو االختصاصــات  المســؤوليات 

حــدود الوجهــة الســياحية.
هـ - متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.

تطويرهــا  أجــل  مــن  الســياحية  بالوجهــة  التصــرف  ضوابــط  إعــداد   - و 
المتبعــة. النظاميــة  لإلجــراءات  وفقــًا  وذلــك  واســتثمارها، 

ز - وضــع المعاييــر واالشــتراطات واآلليــات الالزمــة لممارســة األنشــطة 
الســياحية فــي الوجهــة الســياحية. 

ح – تحديــد اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة المترتبــة علــى المنطقــة فــي 
الوجهــة الســياحية.

ــياحية  ــات الس ــد الوجه ــة لتحدي ــرى الالزم ــات األخ ــة المتطلب ــن الالئح وتبي
ومــا يتصــل بهــا.

دون إخــالل بمــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، ال يجــوز اقتــراح . 2
تحديــد أي وجهــة ســياحية إال بعــد التنســيق مــع الــوزارة.

تحديــد . 3 علــى  الدولــة  لعقــارات  العامــة  الهيئــة  مــع  الــوزارة  تعمــل 
الوجهــات الســياحية المملوكــة للدولــة التــي تــرى الــوزارة قابليتهــا 
للتنميــة الســياحية، المشــار إلي�هــا فــي الفقــرة )ب/1( مــن هــذه المــادة. 
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المادة السابعة: 

المادة الثامنة: 

المادة التاسعة: 

دون إخــالل باألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، يحظــر اإلســاءة إلــى . 1
ــياحية  ــات الس ــى الوجه ــدي عل ــة والتع ــي المملك ــياحة ف ــمعة الس س
والمقّومــات الســياحية، أو إلحــاق الضــرر بهــا، أو القيــام بــأي فعــٍل مــن 

شــأنه اإلضــرار بقيمتهــا أو أهميتهــا الســياحية.
علــى الــوزارة التنســيق مــع وزارة الداخليــة والجهــات ذات العالقــة؛ . 2

لوضــع آليــة تكفــل حمايــة الوجهــات الســياحية والمقّومــات الســياحية، 
ومنــع التعــدي علي�هــا.

علــى الجهــات الحكوميــة المختصــة بالتخطيــط، عنــد تخطيطهــا المــدن . 3
والقــرى والمشــاري�ع المملوكــة للدولــة؛ مراعــاة الحفــاظ علــى الوجهات 
ــل إقــرار  ــوزارة قب الســياحية والمقومــات الســياحية، والتنســيق مــع ال
ــر علــى تلــك  أي مشــروعات أو وضــع أي مخططــات مــن شــأنها التأثي
ــة  الوجهــات الســياحية أو المقّومــات الســياحية، ســواء بصــورٍة مؤقت

أو دائمــة.

دون إخــالل باألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، يصــدر بقــرار مــن الوزيــر-
بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة- قواعــد اســتثمار الوجهــات الســياحية 

والتســهيالت الالزمــة لهــا.

مــع مراعــاة مــا تقدمــه المراكــز أو المنصــات اإللكترونية -القائمــة- التابعة . 1
لجهــات حكوميــة مــن خدمــات وبمراعــاة عــدم االزدواجيــة فــي األدوار؛ 
ــه -بعــد التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة- إنشــاء  ــر بقــرار من للوزي
مركــز خدمــة شــامل أو منصــة إلكترونيــة، لتقديــم الخدمــات الالزمــة فــي 
قطــاع الســياحة والســياح ومقدمــي خدمــات األنشــطة الســياحية، أو 
الربــط مــع مراكــز أو منصــات إلكترونيــة أخــرى تابعــة لجهــات حكوميــة، 

وذلــك وفقــًا لمــا تحــدده الالئحــة. 
تنشــئ الــوزارة قاعــدة بيانــات معلوماتيــة، تهــدف إلــى توفيــر البيانــات . 2

بقطــاع  الخاصــة  الجوانــب  جميــ�ع  عــن  والمعلومــات  واإلحصــاءات 
الســياحة فــي المملكــة بالتوافــق مــع الممارســات الدوليــة الرائــدة فــي 
هــذا المجــال؛ وتوفيــر المعلومــات الالزمــة للمتعامليــن فــي قطــاع 
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الســياحة مــن مســتثمرين وجمعيــات ذات العالقــة بالمجــال الســياحي 
ــى أن  ومقدمــي خدمــات األنشــطة الســياحية والســّياح وغيرهــم، عل
ث هــذه البيانــات واإلحصــاءات والمعلومــات بانتظــام -بالتنســيق  تحــدَّ
مــع الجهــات ذات العالقــة- وتنشــر علــى الموقــع اإللكترونــي للــوزارة، 

وذلــك وفقــًا لمــا تحــدده الالئحــة.
دون إخــالل باألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، علــى الجهــات الحكومية . 3

والشــركات والمؤسســات العاملــة فــي قطــاع الســياحة -التــي تحددها 
ــوزارة  ــرى ال ــق لدي�هــا ت ــأي معلومــات أو وثائ ــوزارة ب ــد ال الالئحــة- تزوي

أهميتهــا لتوفيــر المعلومــات الالزمــة للقطــاع الســياحي.

الجهــات  مــع  التنســيق  -بعــد  في�هــا  للــوزارة  يظهــر  التــي  الحــاالت  فــي 
المختصــة- أن المرفــق الســياحي يشــّكل خطــرًا محدقــًا علــى الصحــة أو 
الســالمة العامــة، فلهــا اتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة الالزمــة، ومــن 
ذلــك إغــالق المرفــق الســياحي. وإذا كان ذلــك المرفــق الســياحي مرفــق 
ــه  ــن في ــزالء المقيمي ــ�ع الن ــل لجمي ــى فــورًا ويوفــر ســكن بدي ضيافــة، فيخل

بصــورٍة نظاميــة، وتحــدد الالئحــة الضوابــط الالزمــة لذلــك.

المادة العاشرة: 

المادة
الحادية  عشرة:

المادة
الثانية   عشرة:

تحدد الالئحة المقابل المالي وفقًا لما يلي:

تراخيص األنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. . 1

الخدمات واألعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام والالئحة.. 2

ــط متفــق علي�هــا  ــات التأشــيرات الســياحية وفــق ضواب ــوزارة أذون تصــدر ال
بينهــا وبيــن وزارتــي الداخليــة والخارجيــة. وتوضــح الالئحــة إجــراءات وآليــات 

ــات التأشــيرات الســياحية. إصــدار أذون
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المادة
الثالثة عشرة:

المادة
الرابعة عشرة:

المادة
الخامسة عشرة:

يتولــى مفتشــون -يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الوزيــر- ضبــط مخالفــات . 1
أحــكام النظــام والالئحــة، والتحقيــق في�هــا، والتحقــق مــن اســتيفاء 
ذلــك-  ســبيل  -فــي  ولهــم  الســياحية،  األنشــطة  وضوابــط  شــروط 
االطــالع علــى الســجالت والبيانــات، وتلقــي الشــكاوى والتحقيــق مــع 
العامليــن فــي المنشــأة محــل التفتيــش، والحصــول علــى المعلومــات 
التــي يطلبونهــا. وإذا تبيــن لهــم وقــوع مخالفــات فعلي�هــم ضبطهــا، 
ــادة  ــن الم ــرة )1( م ــي الفق ــا ف ــوص علي�ه ــة المنص ــى اللجن ــا إل وإحالته

)الخامســة عشــرة( مــن النظــام.

يحظــر منــع المفتشــين مــن أداء مهماتهــم المنصــوص علي�هــا فــي هــذه . 2
المــادة، وعلــى أصحــاب المنشــآت والعامليــن في�هــا -محــل التفتيــش- 

التعــاون معهــم وتقديــم التســهيالت لهــم.

يجــوز االســتعانة -عنــد الحاجــة- بشــركات أو جهــات فنيــة متخصصــة؛ للقيــام 
ــط  ــوزارة بموجــب النظــام، وفــق ضواب ــى ال ــة إل ببعــض المهمــات الموكول
تحددهــا الالئحــة، وذلــك دون إخــالل بالمهمــات األساســية المســندة 

إلي�هــا بموجــب أحــكام هــذا النظــام. 

تكــّون بقــرار مــن الوزيــر لجنــة )أو أكثــر( ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن . 1
)ثالثــة(، يكــون أحَدهــم مختــٌص فــي األنظمــة؛ وذلــك للنظــر فــي 
مخالفــات النظــام والالئحــة، وإيقــاع العقوبــات المنصــوص علي�هــا فــي 
ــة  المــادة )السادســة عشــرة( مــن النظــام باســتثناء الغرامــات الفوري

المنصــوص علي�هــا فــي الفقــرة )5( مــن المــادة نفســها.

 تحــدد الالئحــة آليــة عمــل اللجنــة، ويحــدد الوزيــر مكافــآت أعضائهــا . 2
ــه. بقــرار من

9
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المادة
السادسة عشرة:

دون إخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص علي�هــا نظــام آخــر، ودون المســاس . 1
بحــق المتضــرر فــي التعويــض عمــا أصابــه مــن ضــرر نتيجــة مخالفــة أحــكام 
ــا مــن أحــكام النظــام أو الالئحــة  النظــام؛ يعاقــب كل مــن يخالــف أيًّ

بواحــدة أو أكثــر مــن العقوبــات اآلتيــة:
أ – اإلنذار.

ب - إغالق المرفق السياحي أو جزء منه إغالقًا مؤقتًا أو دائمًا.
ج - تخفيض التصنيف.

د - تعليق الترخيص لمدة التتجاوز )سنة(.
هـ - إلغاء الترخيص.

و - غرامة ال تزيد على مليون ريال.
-2 للجنــة المختصــة -المنصــوص علي�هــا فــي الفقــرة )1( مــن المــادة . 2

)الخامســة عشــرة( مــن النظــام- اآلتــي:
أ - فــرض غرامــة عــن كل يــوم يســتمر فيــه المخالــف فــي ارتــكاب مخالفتــه 
بعــد إبالغــه بقــرار اللجنــة المختصــة فــي شــأنها، علــى أن يبدأ إحتســاب 

هــذه الغرامــة مــن التاريــخ الــذي يحــدده قــرار اللجنــة المختصــة.
ب - مضاعفــة العقوبــة الموقعــة علــى المخالــف فــي حــال تكــرار المخالفــة 
بمــا ال يتجــاوز حدهــا األقصــى، وتعــد المخالفــة مكــررة إذا وقعــت 

ــكاب المخالفــة الســابقة لهــا. ــخ ارت خــالل ســنة مــن تاري
ــى نشــر منطوقــه  ــة- النــص عل ــد العقوب ــرار -الصــادر بتحدي ــن الق ج - تضمي
علــى نفقــة المخالــف فــي صحيفــة تصــدر فــي مــكان إقامتــه، فــإن لــم 
تكــن فــي مقــره صحيفــة ففــي صحيفــة تصــدر فــي أقــرب منطقة لــه، أو 
نشــره فــي أي وســيلة أخــرى مناســبة، وذلــك بحســب نــوع المخالفــة 
بعــد  القــرار  يكــون نشــر  أن  المرتكبــة، وجســامتها، وتأثيرهــا. علــى 
ــأنه  ــي ش ــم ف ــدور حك ــًا، أو بص ــددة نظام ــدة المح ــي الم ــه بمض تحصن

ــة. مكتســب الصفــة القطعي
3 - ُيضمــن القــرار الصــادر بتحديــد العقوبــة النــص علــى إلــزام المخالــف . 3

الضــار ودفــع  الفعــل  الناتــج عــن  التأهيــل  المخالفــة، وإعــادة  بإزالــة 
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إلــى  علي�هــا  تحصــل  التــي  المبالــغ  وإعــادة  الضــرر،  عــن  التعويضــات 
أصحابهــا إن وجــدوا. وتوريــد تلــك المبالــغ والمكاســب التــي تحصــل 

علي�هــا إلــى الخزينــة العامــة للدولــة. 
تحــدد العقوبــات بحســب حجــم كل مخالفــة علــى حــدة، ويراعــى فــي . 4

ذلــك طبيعــة المخالفــة المرتكبــة، وخطورتهــا فــي كل حالــة، والظــروف 
المشــددة والمخففــة.

مــن . 5 يقابلهــا  ومــا  المخالفــات  تصنيــف  يوضــح  جــدواًل  الوزيــر  ُيصــدر 
المــادة-  هــذه  مــن   )1( الفقــرة  فــي  علي�هــا  -المنصــوص  العقوبــات 
ومقدارهــا ومدتهــا، يراعــى في�هــا التــدرج فــي العقوبــة، علــى أن يضمــن 
الجــدول المخالفــات التــي ال يتجــاوز مقــدار الغرامــة في�هــا عشــرة آالف 
ــا.   ــد ضبطه ــص عن ــش المخت ــن المفت ــا م ــا فوريًّ ــم إصداره ــي يت ــال الت ري

المحكمــة . 6 أمــام  قــرارات  مــن  الــوزارة  مــن  التظلــم عمــا يصــدر  يجــوز 
بالقــرار. اإلبــالغ  تاريــخ  مــن  يومــًا  )ســتين(  خــالل  اإلداريــة، 

يصــدر الوزيــر الالئحــة خــالل )تســعين( يومــًا مــن تاريــخ نشــر النظــام فــي 
الجريــدة الرســمية، ويعمــل بهــا مــن تاريــخ العمــل بالنظــام.

يحــل النظــام محــل نظــام الســياحة -الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/2( 
تاريــخ 1436/1/9هـــ - ويلغــي مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام.

يعمــل بالنظــام بعــد مضــي )تســعين( يومــًا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة 
الرســمية.

المادة
السابعة عشرة:

المادة
الثامنة عشرة:

المادة
التاسعة عشرة:




