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❖  

 .  نظام السياحة •

 . نظام صندوق التنمية السياحي •

 .  نظام املشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية •

❖ 

 

 .  الئحة األماكن السياحية العامة •

الالئحة املنظمة لعمل شركات الطيران ووكاالت السفر والسياحة والشحن الجوي   •

 .  باململكة العربية السعودية

 .  الئحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة •

 . الئحة وكاالت السفر والسياحة •

 .   مخالفات وكاالت السفر والسياحة −

 . ضوابط إصدار تأشيرات زيارة لغرض السياحة  •

 . ي الوحدات العقارية السياحية الالئحة التنفيذية لنظام املشاركة بالوقت ف •

 . الئحة مرافق اإليواء السياحي •

 .  دليل اإلجراءات لالئحة مرافق اإليواء السياحي •

 .  مكاتب حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها الئحة •

 . دليل اإلجراءات لالئحة مكاتب حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها  −

 . مخالفات مكاتب حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها −

 .  الئحة منظمي الرحالت السياحية •

 . مخالفات منظمي الرحالت السياحية  −

 .  الئحة املرشدين السياحيين •

 .  حييندليل اإلجراءات لالئحة املرشدين السيا −

  . مخالفات املرشدين السياحيين −

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=920wZpuuU19E3vZLSIoVzg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XxPF%2FnMgnj0cehiPAj3XBw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bhXDgJCUCzFyYogMVQ%2Bbcw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1WqJXfaXBgE9TZuOihCzBA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=q5w%2FMsZsVYMoCMI%2BDlfcmA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=q5w%2FMsZsVYMoCMI%2BDlfcmA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JXCI37XHgT77ypOTwJqNug%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LnyMBSjmHekgqcMH7mqhKw%3D%3D
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/TourismLicensing/Documents/2021/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6Ll6melnC3e%2FJxX1E5OwEw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=t1LsCbtVTvewcC2XoQe7Eg%3D%3D
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/TourismLicensing/SiteAnalyticsReports/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A_%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/TourismLicensing/SiteAnalyticsReports/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=NE0QFT2bQ4uoR8txkkWsQw%3D%3D
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/TourismLicensing/Documents/2016/ManualsProcedures-AccommodationBookingOffices.pdf
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Documents/violationsList-BookingAccommodation.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yBc7IMzFo%2BhdT6GsqelxVw%3D%3D
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Documents/violationsList-TourOrganizers.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=hx310VpA2Cmml7EgDLRGqA%3D%3D
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/TourismLicensing/Documents/2020/ManualsProcedures-TourGuid.pdf
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Documents/violationsList-TouristGuides.pdf
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 .   ه26/1/1444( بتاريخ 18باملرسوم امللكي رقم )م/صدر نظام السياحة الجديد 

 :  املادة األولى 

املعاني املبّينة أمام كل منها، ما لم يقتض   - أينما وردت في هذا النظام-والعبارات اآلتية ُيقصد باملصطلحات 

 :السياق غير ذلك

 .نظام السياحة: النظام

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

 .وزارة السياحة: الوزارة

 .وزير السياحة: الوزير

مجموعة من خارج اململكة إلى داخلها، أو من اململكة إلى خارجها، أو داخل  سفر أو انتقال فرد أو : السياحة

من خدمات األنشطة السياحية   -أو أكثر-اململكة، ملدة مؤقتة، ألي غرض سياحي. أو االستفادة من واحدة  

 .والتكميلية واملتخصصة

ان إقامته املعتاد بصورة  الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة ال تقل عن ليلة خارج مك: السائح

من خدمات األنشطة السياحية والتكميلية   - أو أكثر-نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة 

 .واملتخصصة

 .االستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية املعتمدة: االستراتيجية

للسياحة، وتشمل املعالم والوجهات  أيُّ موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة : املقومات السياحية

 .الطبيعية واملواقع واملباني ذات األهمية التاريخية أو األثرية ونحوها

أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه األنشطة السياحية أو يحتوي على  : الوجهة السياحية

 .مقومات سياحية، وتحدد بموجب املادة )السادسة( من النظام

العقار أو املبنى أو املكان الذي يزاول من خالله النشاط السياحي أو ما في حكمه، التي ترخصه : سياحي املرفق ال 

 .الوزارة

ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحالت والبرامج  : خدمات السفر والسياحة

ار التأشيرات أو غيرها املتصلة  السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات املرخصة وخدمات إصد 

 .بالسفر، وخدمات األنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك

 .ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها: اإلرشاد السياحي 

ر خدمة املبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت: مرفق الضيافة السياحي 
ّ
 .كل مكان يوف

اإلرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة  ما يخضع الختصاص الوزارة، ويشمل  : األنشطة السياحية

ونحوها، التي تحددها  مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم االستشارات السياحية، واألنشطة التجريبية 

 .الوزارة، بناًء على اقتراح من الوزيرإخضاعه للترخيص من قبل   -بقرار من مجلس الوزراء-الالئحة، وما يحدد 

األنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع الختصاص جهة أو  : األنشطة السياحية املتخصصة

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=920wZpuuU19E3vZLSIoVzg%3D%3D
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كالسياحة العالجية والسياحة الرياضية وسياحة املعارض وسياحة  جهات حكومية أخرى غير الوزارة، 

 .وغيرهااملهرجانات 

ما يمارسه الشخص الطبيعي أو االعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج  : ليةاألنشطة السياحية التكمي

. ويشمل ذلك: األنشطة املرتبطة بالقطاع السياحي مثل  
ً
 مباشرا

ً
للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيرا

لنقل وتأجير  املطاعم واملتنزهات واملدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات ا

 .السيارات

 .وثيقة تصدرها الوزارة ملمارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة بموجب النظام: الترخيص

 .كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام: املرخص له

 :املادة الثانية

  األنشطة السياحيةأو التصريح الالزم من الوزارة قبل ممارسة أي من  الترخيص يجب الحصول على   -1
ً
، وفقا

 .ملا تحدده الالئحة

تحدد الالئحة األحكام املنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح واملعايير واالشتراطات ملمارسة األنشطة    -2

 .السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف األنشطة

املعايير واالشتراطات اإلضافية إلصدار   -بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة-من الوزير تحدد بقرار  -3

التراخيص والتصاريح واملوافقات الالزمة ملمارسة األنشطة السياحية التكميلية واملتخصصة والرقابة عليها من  

 .قبل الجهات ذات االختصاص في الوجهات السياحية

 :املادة الثالثة

 :املرخص له االلتزام بما يليعلى 

 .تقديم أفضل الخدمات، وفق املعايير املعتمدة -1

االستمرار بااللتزام بجميع االشتراطات واملتطلبات الالزمة للترخيص والتصنيف املحدد له أثناء سريانهما،   -2

 ملا تحدده الالئحة
ً
 .وفقا

لبيانات في حال حدث أي تغيير فيها خالل مدة  تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه ا  -3

 .ال تتجاوز )ثالثة( أشهر من تاريخ التغيير

 ملا تبينه الالئحة  -4
ً
 .تقديم البيانات واملعلومات واإلحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقا

 .ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات -5

ابعة  :املادة الر

بتقديم الضمانات املالية لألنشطة السياحية التي تتطلب ذلك. وتحدد الالئحة تلك األنشطة  يلتزم املرخص له 

واألحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفية استيفاء الغرامات والحقوق املالية للغير منها،  

 .وذلك باالتفاق مع وزارة املالية

 :املادة الخامسة

العمل على تحقيق مستهدفات النظام   -كل في حدود اختصاصه-ات الحكومية تتولى الوزارة، والجه  -1

 .واالستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي واملجتمع املحلي

دون اإلخالل باألنظمة واللوائح ذات العالقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق املعايير    -2
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( من املادة )الثانية( من النظام، والتي تمثل الحد األدنى  3راطات والضوابط املنصوص عليها في الفقرة )واالشت 

من املعايير والضوابط الواجب توافرها، وال تحّد من اختصاص تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو  

 .ضوابط أخرى 

 :املادة السادسة

حدد الوجهات السياحية   -1
ُ
بقراٍر من مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما   - بها وما يتصل-ت

 :يأتي

 .تحديد املقومات السياحية املراد استغاللها، واألنشطة السياحية املستهدفة -أ

 .بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات املخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية -ب

 ألحكام نظام البيئةاملتطلبات الالزمة لحماية   -ج
ً
 .البيئة وضمان تطبيق املعايير البيئية، وفقا

 ما يتصل باملسؤوليات واالختصاصات والصالحيات املسندة ألي من الجهات  -د

الحكومية، من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك املسؤوليات أو االختصاصات أو الصالحيات أو نقلها إليها في  

 .السياحيةحدود الوجهة  

 .متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية -هـ

 لإلجراءات النظامية   -و
ً
إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقا

 .املتبعة

 .وضع املعايير واالشتراطات واآلليات الالزمة ملمارسة األنشطة السياحية في الوجهة السياحية -ز

 .ديد اآلثار االقتصادية واالجتماعية املترتبة على املنطقة في الوجهة السياحيةتح -ح

 .وتبين الالئحة املتطلبات األخرى الالزمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها

( من هذه املادة، ال يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إال بعد التنسيق  1دون إخالل بما ورد في الفقرة )  -2

 .ع الوزارةم

تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية اململوكة للدولة التي ترى    -3

 .( من هذه املادة1الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، املشار إليها في الفقرة )ب/

 :املادة السابعة

يحظر اإلساءة إلى سمعة السياحة في اململكة والتعدي على  دون إخالل باألنظمة واللوائح ذات العالقة،  -1

الوجهات السياحية واملقّومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعٍل من شأنه اإلضرار بقيمتها أو  

 .أهميتها السياحية

ة والجهات ذات العالقة؛ لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية  على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلي  -2

 .واملقّومات السياحية، ومنع التعدي عليها

على الجهات الحكومية املختصة بالتخطيط، عند تخطيطها املدن والقرى واملشاريع اململوكة للدولة؛ مراعاة    -3

يق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع  الحفاظ على الوجهات السياحية واملقومات السياحية، والتنس

أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات السياحية أو املقومات السياحية، سواًء بصورة مؤقتة أو  

 .دائمة

 



6 
 

 :املادة الثامنة

قواعد   -بالتنسيق مع الجهات املختصة-دون إخالل باألنظمة واللوائح ذات العالقة، يصدر بقرار من الوزير 

 .استثمار الوجهات السياحية والتسهيالت الالزمة لها

 :املادة التاسعة 

خدمات وبمراعاة  التابعة لجهات حكومية من  - القائمة-مع مراعاة ما تقدمه املراكز أو املنصات اإللكترونية   -1

إنشاء مركز خدمة شامل   -بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة-عدم االزدواجية في األدوار؛ للوزير بقرار منه 

أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات الالزمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات األنشطة 

 ملا تحدده  السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى ت
ً
ابعة لجهات حكومية، وذلك وفقا

 .الالئحة

تنش ئ الوزارة قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات واإلحصاءات واملعلومات عن جميع    -2

الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في اململكة بالتوافق مع املمارسات الدولية الرائدة في هذا املجال، وتوفير  

الزمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العالقة باملجال السياحي املعلومات ال

ث هذه البيانات واإلحصاءات واملعلومات   ومقدمي خدمات األنشطة السياحية والسّياح وغيرهم، على أن تحدَّ

 ملا تحدده وتنشر على املوقع اإللكتروني للوزارة، و  -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة-بانتظام 
ً
ذلك وفقا

 .الالئحة

دون إخالل باألنظمة واللوائح ذات العالقة، على الجهات الحكومية والشركات واملؤسسات العاملة في قطاع   -3

تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتوفير املعلومات    -التي تحددها الالئحة - السياحة 

 .حيالالزمة للقطاع السيا

 :املادة العاشرة

   -بعد التنسيق مع الجهات املختصة-في الحاالت التي يظهر للوزارة فيها 
ً
 محدقا

ً
ل خطرا

ّ
أن املرفق السياحي يشك

على الصحة أو السالمة العامة، فلها اتخاذ اإلجراءات والتدابير االحترازية الالزمة، ومن ذلك إغالق املرفق  

 ويوفر سكن بديل لجميع النزالء املقيمين  السياحي. وإذا كان ذلك املرفق الس
ً
ياحي مرفق ضيافة، فيخلى فورا

 .فيه بصورٍة نظامية، وتحدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك

 :املادة الحادية عشرة

 ملا يلي
ً
 :تحدد الالئحة املقابل املالي وفقا

 .تراخيص األنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة  -1

 .التي تقدمها بموجب أحكام النظام والالئحةالخدمات واألعمال   -2

 :املادة الثانية عشرة

وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية.  أذونات التأشيرات السياحية تصدر الوزارة 

 .وتوضح الالئحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية

 :املادة الثالثة عشرة

ضبط مخالفات أحكام النظام والالئحة، والتحقيق    -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير-يتولى مفتشون   -1

االطالع على السجالت    -في سبيل ذلك-فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط األنشطة السياحية، ولهم 
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صول على املعلومات التي  والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في املنشأة محل التفتيش، والح

( من  1يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة املنصوص عليها في الفقرة )

 .املادة )الخامسة عشرة( من النظام

- ا يحظر منع املفتشين من أداء مهماتهم املنصوص عليها في هذه املادة، وعلى أصحاب املنشآت والعاملين فيه -2

 .التعاون معهم وتقديم التسهيالت لهم  -حل التفتيشم

ابعة عشرة  :املادة الر

إلى الوزارة   بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض املهمات املوكولة -عند الحاجة-يجوز االستعانة 

بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها الالئحة، وذلك دون إخالل باملهمات األساسية املسندة إليها بموجب  

 .أحكام هذا النظام

 :املادة الخامسة عشرة

تكّون بقرار من الوزير لجنة )أو أكثر( ال يقل عدد أعضائها عن )ثالثة(، يكون أحدهم مختٌص في األنظمة؛    -1

في مخالفات النظام والالئحة، وإيقاع العقوبات املنصوص عليها في املادة )السادسة عشرة( من   وذلك للنظر

 .( من املادة نفسها5النظام باستثناء الغرامات الفورية املنصوص عليها في الفقرة )

 .تحدد الالئحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه  -2

 :ةاملادة السادسة عشر 

دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون املساس بحق املتضرر في التعويض عما أصابه من    -1

 من أحكام النظام أو الالئحة بواحدة أو أكثر من  
ً
ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف أيا

 :العقوبات اآلتية

 .اإلنذار  -أ

 إغالق املرفق السياحي أو جز  -ب
ً
 أو دائما

ً
 مؤقتا

ً
 منه إغالقا

ً
 .ءا

 .تخفيض التصنيف -ج

 .تعليق الترخيص ملدة ال تتجاوز )سنة( -د

 .إلغاء الترخيص -هـ

 .غرامة ال تزيد على مليون ريال  -و

 :اآلتي  -( من املادة )الخامسة عشرة( من النظام1املنصوص عليها في الفقرة )-للجنة املختصة   -2

يوم يستمر فيه املخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبالغه بقرار اللجنة املختصة في شأنها،  فرض غرامة عن كل  -أ

 .على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة املختصة

  مضاعفة العقوبة املوقعة على املخالف في حال تكرار املخالفة بما ال يتجاوز حدها األقص ى، وتعد املخالفة  -ب

 .مكررة إذا وقعت خالل سنة من تاريخ ارتكاب املخالفة السابقة لها 

النص على نشر منطوقه على نفقة املخالف في صحيفة تصدر في   -الصادر بتحديد العقوبة-تضمين القرار  -ج

مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة  

سبة، وذلك بحسب نوع املخالفة املرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه  أخرى منا

، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية
ً
 .بمض ي املدة املحددة نظاما
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اتج عن  ُيضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام املخالف بإزالة املخالفة، وإعادة التأهيل الن  -3

الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة املبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا. وتوريد تلك  

 .املبالغ واملكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة

ورتها في  تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة املخالفة املرتكبة، وخط  -4

 .كل حالة، والظروف املشددة واملخففة

 يوضح تصنيف املخالفات يصدر الوزير   -5
ً
( من  1املنصوص عليها في الفقرة )- وما يقابلها من العقوبات جدوال

ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول املخالفات التي ال يتجاوز   -هذه املادة

 من املفتش املختص عند ضبطهامقدار الغ
ً
 .رامة فيها عشرة آالف ريال التي يتم إصدارها فوريا

 من تاريخ اإلبالغ   -6
ً
يجوز التظلم عما يصدر من الوزارة من قرارات أمام املحكمة اإلدارية، خالل )ستين( يوما

 .بالقرار

 :املادة السابعة عشرة

 من الالئحة يصدر الوزير  
ً
تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ  خالل )تسعين( يوما

 .العمل بالنظام

 :املادة الثامنة عشرة

 ويلغي -هـ1436/ 1/ 9( وتاريخ 2الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/-يحل النظام محل نظام السياحة 

 .ما يتعارض معه من أحكام

 :املادة التاسعة عشرة

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةيعمل بالنظام بعد مض ي )تسعين( ي
ً
 .وما


