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الف�صل الأول

التعريفات
املادة (الأوىل):
يكون للكلمات والعبارات الآتية �أينما وردت يف هذه الالئحة
املعاين املو�ضحة �أمامها ،ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
النظام :نظام ال�سياحة.
الالئحة :الئحة الأماكن ال�سياحية العامة ال�صادرة تنفيذ ًا
للنظام ،وما ي�صدر ب�ش�أنها.
الهيئة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س :رئي�س الهيئة 	.
الأماكن ال�سياحية العامة :الأماكن الطبيعية العامة (غري
مملوكة ملكية خا�صة) كال�شواطئ ونحوها ،وكذلك الأماكن
التي تقرتحها الهيئة وفق الالئحة ،ويعتمدها جمل�س الوزراء.
املواقع القابلة للتطوير ال�سياحي :مواقع تقرتحها الهيئة
وفق معايري و�ضوابط ت�ضعها ،وتكون مهي�أة العتمادها ك�أماكن
�سياحية عامة.
الأرا�ضي احلكومية� :أرا�ضي الدولة غري املخ�ص�صة
لال�ستغالل ال�سياحي ،وال تعترب من الأماكن ال�سياحية العامة،
وتقرتح الهيئة ا�ستثمارها �سياحي ًا.
اللجنة الفنية :يناط بها درا�سة �إمكانية اقرتاح مواقع
لتعتمد ك�أماكن �سياحية عامة.
الإدارة املخت�صة :الإدارة العامة لتطوير املواقع ال�سياحية.
اجلهات ذات العالقة :اجلهات احلكومية التي لها �سلطات� ،أو
�صالحيات نظامية على الأماكن ال�سياحية العامة� ،أو الأرا�ضي
احلكومية.
جلنة اال�ستثمار :هي املناط لها درا�سة �إمكانية اال�ستثمار
ال�سياحي لبع�ض الأرا�ضي احلكومية ،و�إبداء الر�أي يف �ش�أن
ا�ستثمار اجلهات ذات العالقة للأماكن ال�سياحية العامة.
الن�شاط ال�سياحي� :أي عمل ،خدمي� ،أو جتاري� ،أو ترفيهي،
�أو حريف� ،أو تراث ثقايف ذو �صبغة �سياحية تتم ممار�سته يف
الأماكن ال�سياحية العامة� ،أو الأرا�ضي احلكومية� ،أو املواقع
اململوكة ملكية خا�صة.

النموذج اال�ستثماري :الأ�سلوب اال�ستثماري الذي يتم االتفاق
عليه بني اجلهة التابع لها الأرا�ضي احلكومية والهيئة ،ال�ستثمار
تلك الأرا�ضي �سياحي ًا بوا�سطة القطاع اخلا�ص.
الف�صل الثاين

الأماكن ال�سياحية العامة
املادة (الثانية):
مع مراعاة ما تق�ضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات
ال�صلة ،يعترب من �ضمن الأماكن ال�سياحية العامة ما يلي:
.أالأماكن الطبيعية العامة ،كال�شواطئ واجلزر والغابات
واجلبال واملتنزهات وال�صحاري والأودية ،التي تقع
خارج النطاق احل�ضري للمدن ،وتكون قابلة للتطوير
ال�سياحي ملا متتلكه من عنا�صر طبيعية فريدة يجعلها
مق�صد ًا لل�سائح.
.بالأماكن التي تقرتحها الهيئة بعد التن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة واعتمادها من جمل�س الوزراء ،وهي على
النحو التايل:
.جالأماكن ال�سياحية داخل املدن واملناطق احل�ضرية
التي تكون وا�ضحة املعامل وحتقق الأهداف العامة
لتنمية ال�سياحة وتوفر اخلدمات لزائريها باعتبارها
رافد ًا اقت�صادي ًا للمنطقة ،كاملدن الرتفيهية ومقار
الفعاليات ال�سياحية ،والواجهات البحرية.
.داملواقع القابلة للتطوير ال�سياحي ،التي حتددها الهيئة
وفق معايري و�ضوابط ي�صدر ب�ش�أنها قرار من الرئي�س.
الف�صل الثالث

قواعد اقرتاح الأماكن ال�سياحية العامة
املادة (الثالثة):

تراعي الهيئة عند حتديد اجلهات ذات العالقة املقرر التن�سيق
معها يف حال اقرتاح مواقع ك�أماكن �سياحية عامة مايلي:
1.1ال�سلطات وال�صالحيات املخولة لكل جهة وفق الأنظمة
والأوامر والقرارات املعمول بها.
2.2موافقة اجلهات املعنية بالنواحي الأمنية �أو الطبيعية على
ا�ستخدام وا�ستغالل هذه املواقع.
3.3تبعية املواقع املجاورة �أو القريبة من هذه املواقع  .
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املادة (الرابعة):
1.1ي�شكل بقرار من الرئي�س ،جلنة �أو عدة جلان فنية ،بع�ضوية حماية وا�ستثمار الأماكن ال�سياحية العامة
ممثلي الهيئة واجلهات ذات العالقة ،وذلك على النحو
املادة (الثامنة):
الآتي:
.أ(� )4أربعة �أع�ضاء من الهيئة من ذوي االخت�صا�ص  1.1تعد الأماكن ال�سياحية العامة م�صونة بحكم النظام ،وال
يجوز للغري متلكها.
واخلربة.
2.2ت�شرتك الهيئة مع اجلهات ذات العالقة يف املحافظة على
.ب( )3ثالثة �أع�ضاء من اجلهات ذات العالقة.
الأماكن ال�سياحية العامة ،وحمايتها من التعديات �أو
2.2يحدد القرار رئي�س اللجنة ونائبه ومدة عملها.
ا�ستغاللها لغري الغر�ض ال�سياحي املخ�ص�ص لها ،وذلك
املادة (اخلام�سة):
عن طريق �إبالغ اجلهة املخت�صة ب�أي تعديات تتم على
تخت�ص اللجنة الفنية بدرا�سة املواقع املقرتحة ك�أماكن �سياحية
الأماكن ال�سياحية العامة التخاذ ما يلزم وفق الأنظمة
عامة ،وفق معايري و�ضوابط الهيئة ،وي�شمل اخت�صا�صها ما يلي:
واللوائح ال�سارية.
1.1حتديد منا�سبة املواقع املقرتحة لتكون �أماكن �سياحية عامة
املادة (التا�سعة):
وفق ال�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة.
2.2درا�سة الأن�شطة ال�سياحية املقرتح �إقامتها ،و�أي معايري تطبق اجلهات احلكومية الآلية املنظمة لال�ستثمار والت�أجري
�أو �ضوابط للتطوير ال�سياحي ت�ؤثر على ا�ستدامة الأماكن طويل الأجل للأماكن ال�سياحية العامة املتفق عليه بني كل من
وزارة املالية ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،والهيئة العامة
ال�سياحية العامة واملحافظة عليها.
3.3معاجلة �أو�ضاع املواقع املقرتحة ك�أماكن �سياحية عامة لل�سياحة والرتاث الوطني ،ووزارة الزراعة.
يف حال ا�ستثمارها بطريقة ال تتما�شى مع �أحكام النظام املادة (العا�شرة):
والالئحة.
1.1تراعي اجلهات ذات العالقة التن�سيق مع الهيئة خالل
متطلبات ا�ستغالل �أو ا�ستثمار الأماكن ال�سياحية العامة،
املادة (ال�ساد�سة):
وفق الأنظمة واللوائح ال�سارية وما تقرره اللجنة الفنية يف
1.1تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء،
هذا ال�ش�أن.
على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة ،وت�صدر تو�صياتها
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،ويف حال الت�ساوي2.2 ،يقت�صر ا�ستثمار الأماكن ال�سياحية العامة على املجاالت
التي تخدم الن�شاط ال�سياحي �أو تنميه.
يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س اللجنة.
2.2للجنة الفنية اال�ستعانة مبن تراه مل�ساعدتها يف �أداء 3.3يتم ا�ستغالل الأماكن ال�سياحية العامة� ،أو ا�ستثمارها
مبا�شرة� ،أو ت�أجريها للقطاع اخلا�ص وفق ًا ملا تق�ضي به
مهامها ،ودعوته حل�ضور اجتماعاتها دون �أن يكون له حق
الأنظمة واللوائح.
الت�صويت.
3.3ترفع اللجنة تو�صياتها �إىل الرئي�س  للنظر يف اعتمادها املادة (احلادية ع�شرة):
التخاذ ما يلزم من �إجراءات.
�إذا كان املوقع املقرتح اعتماده ك�أماكن �سياحية عامة مملوك ًا
للهيئة ،فيتم عر�ض نتائج درا�سة الهيئة لهذا املقرتح على جمل�س 
املادة (ال�سابعة):
تعر�ض تو�صيات اللجنة الفنية ،عن طريق الرئي�س ،على جمل�س الإدارة ،الإدارة التخاذ ما يلزم وفق املتطلبات املحددة بالالئحة.
ويف حالة املوافقة عليها ترفع الهيئة بقائمة �إىل جمل�س الوزراء ،عن
املوقع �أو املواقع املقرتحة ك�أماكن �سياحية عامة العتمادها.

ةماعلا ةيحايسلا نكامألا ةحئال

الف�صل الرابع

الف�صل اخلام�س

ا�ستثمار الأرا�ضي احلكومية يف الأن�شطة
ال�سياحية
املادة (الثانية ع�شرة):
يتعني على الهيئة عند اقرتاح الأرا�ضي احلكومية التي يجوز
ا�ستثمارها �سياحي ًا مراعاة ما يلي:
1.1توافر �أحد عنا�صر �أو مقومات اجلذب ال�سياحي.
2.2موافقة اجلهة التابعة لها الأرا�ضي احلكومية على طرحها
لال�ستثمار ال�سياحي.

2.2تو�صيات جلنة اال�ستثمار ب�ش�أن خطط و�ضوابط التطوير.
3.3تطبيق النموذج اال�ستثماري املعتمد من جلنة اال�ستثمار.
الف�صل ال�ساد�س

الأحكام العامة
املادة (اخلام�سة ع�شرة):
ت�صدر الالئحة بقرار من رئي�س املجل�س ،وتن�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ ن�شرها.

املادة (ال�ساد�سة ع�شرة):
1.1كل مامل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة ي�صدر ب�ش�أنه قرار من
املادة (الثالثة ع�شرة):
الرئي�س بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة.
1.1مع مراعاة ما ورد يف املادة (الثانية ع�شرة) من الالئحة2.2 ،ملجل�س الإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.
ت�شكل بقرار من الرئي�س  بعد تن�سيق الهيئة مع اجلهة
التابعة لها الأرا�ضي احلكومية املقرتح طرحها لال�ستثمار
ال�سياحي ،جلنة اال�ستثمار بع�ضوية ممثلي الهيئة وهذه
اجلهة ،وتخت�ص مبا يلي:
.أدرا�سة امل�ساحة املنا�سبة والنموذج اال�ستثماري لإقامة
امل�شروع ال�سياحي.
.بحتديد الأ�س�س  واملعايري الواجب مراعاتها خالل
مراحل تنمية وتطوير هذه االرا�ضي �سياحي ًا.
2.2تناق�ش الهيئة ،بنا ًء على تو�صيات جلنة اال�ستثمار ،ما يتم
التو�صل �إليه وفق الفقرة ( )1من هذه املادة مع اجلهات
ذات العالقة.
3.3تعر�ض اللجنة نتائج �أعمالها وتو�صياتها على الرئي�س 
لالعتماد ،متهيد ًا للرفع ملجل�س الوزراء  -وفق املتطلبات
املحددة باملادة (ال�سابعة) من الالئحة -العتماد مقرتح
الهيئة.
املادة (الرابعة ع�شرة):
تتوىل اجلهة التابعة لها الأر�ض احلكومية ،يف حال اعتماد
جمل�س الوزراء ملقرتح الهيئة ،البدء يف متطلبات طرح ا�ستثمار
الأر�ض احلكومية �سياحي ًا على القطاع اخلا�ص  ومبراعاة ما
يلي:
1.1ا�ستكمال الإجراءات املطلوبة نظام ًا.

الئحة املر�شدين ال�سياحيني
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الف�صل الأول

التعريفات
املادة (الأوىل):

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة �أمام كل منها،
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
ما مل ِ
النظام :نظام ال�سياحة.
الالئحة :الئحة املر�شدين ال�سياحيني تنفيذ ًا لأحكام النظام،
وما ي�صدر ب�ش�أنها.
الهيئة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س :رئي�س الهيئة.
الإدارة املخت�صة :الإدارة العامة للرتاخي�ص �أو �أيا من
الإدارات ذات العالقة بالهيئة� ،أو فروع الهيئة مبناطق اململكة،
�أو ممثل الهيئة يف مكتب الأمانة �أو البلدية �أو الهيئة العامة
لال�ستثمار (حال تفوي�ضهم) وفق ما حتدده ادلة االجراءات.
الرتخي�ص :عملية تت�ضمن مراحل ا�ستيفاء اال�شرتاطات
واملتطلبات املو�ضحة يف الالئحة للح�صول على �شهادة
الرتخي�ص.
الرخ�صة :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمدة من الهيئة،
با�سم املر�شد ال�سياحي ملمار�سة �أعمال الإر�شاد ال�سياحي وفق
�أحكام النظام والالئحة.
املرخ�ص له :كل �شخ�ص طبيعي ،حا�صل على رخ�صة و�شهادة
الت�صنيف �سارية املفعول من الهيئة ملمار�سة ن�شاط الإر�شاد
ال�سياحي وفق الالئحة.
الت�صنيف :عملية تت�ضمن تعريف ًا وو�صف ًا وتقييم ًا للعمل املقدم
من املرخ�ص له ،مع تق�سيمها لفئات حمددة وفق الالئحة.
�شهادة الت�صنيف :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمدة من
الهيئة ،با�سم املر�شد ال�سياحي ،حمدد ًا فيها الت�صنيف.
معايري الت�صنيف :ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها يف
نطاق عمل املر�شد ال�سياحي  ،للح�صول على الت�صنيف وفق
الالئحة.
املر�شد ال�سياحي� :أي �شخ�ص طبيعي مرخ�ص له مبمار�سة
�أعمال �إر�شاد ال�سياح ومرافقتهم يف �أماكن اجلذب ال�سياحي

يف اململكة وتزويدهم باملعلومات الالزمة عنها ،وذلك مقابل
�أجر.
منظم الرحالت ال�سياحية :املرخ�ص له الذي يقوم بتنظيم
رحالت وبرامج �سياحية ،وبيعها ،وت�سويقها داخل اململكة� ،أو
خارجها للعموم ،وب�شكل منتظم ،مقابل مبالغ مالية حمددة،
بحيث ي�شمل ذلك تقدمي خدمتني� ،أو �أكرث من اخلدمات
املحددة يف النظام والئحة منظمي الرحالت ال�سياحية.
ممار�سو �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي :املرخ�ص له وغري
املرخ�ص له.
قائمة الأ�سعار :بيان يحتوي على املبالغ املالية التي يح�صل
عليها املر�شد ال�سياحي من عمالئه مقابل ما يقدم لهم من
خدمات.
املقابل املايل :املبالغ املالية املعتمدة ،التي حت�صل عليها
الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها ،وفق النظام والالئحة.
�أدلة الإجراءات :الوثائق والإر�شادات واملعايري اخلا�صة
مبتطلبات ممار�سة �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي وفق �أحكام
النظام والالئحة والتعليمات والتعميمات ال�صادرة من الهيئة.
اجلمعية :اجلمعية ال�سعودية للمر�شدين ال�سياحيني.
املخالفة� :أي عمل يتعار�ض مع �أحكام النظام �أو الالئحة،
ويتم �ضبطها عن طريق املوظف املخت�ص.
قائمة املخالفات :بيان يحدد ،على �سبيل احل�صر الأفعال
التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة.
الو�سائل التقنية :الأجهزة الإلكرتونية التي حتددها �أدلة
الإجراءات ،ومتثل �أحد �أ�شكال حم�ضر ال�ضبط.
اللجنة املخت�صة :جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام
والالئحة ،و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
العناوين الر�سمية :و�سائل التوا�صل -مبا فيها العنوان
الوطني -التي يحددها طالب الرتخي�ص  والت�صنيف �أو
املرخ�ص له وفق �أدلة الإجراءات ،والالزمة لإبالغه مبكاتبات،
وقرارات الهيئة ،واللجنة املخت�صة.
املعايري املهنية :وثيقة تعدها الهيئة ،تو�ضح املهارات والعلوم
واملعارف وال�سلوكيات املطلوبة يف املر�شد ال�سياحي؛ لت�أدية
املهام وامل�س�ؤوليات مب�ستوى احرتايف ،وتكون قابلة للقيا�س.
الرقابة :الأعمال والإجراءات ،املحددة يف الالئحة و�أدلة
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املادة (الثانية):
1.1تطبق الالئحة على املمار�س  الذي ُيقدم خدمة �إر�شاد
ال�سياح ومرافقتهم يف �أماكن اجلذب ال�سياحي يف اململكة
وتزويدهم باملعلومات وال�شرح عنها.
2.2ي�صدر الرئي�س ،بنا ًء على عر�ض الإدارة املخت�صة ،قرار
بتحديد �أي �أعمال� ،أو خدمات �أخرى تعترب وفق النظام
والالئحة �ضمن ممار�سة ن�شاط الإر�شاد ال�سياحي.
الف�صل الثاين

الرتخي�ص
املادة (الثالثة):
ال يجوز ممار�سة �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي وتقدمي �أي من
اخلدمات املن�صو�ص عليها يف املادة (الثانية) من الالئحة� ،إال
بعد احل�صول على �شهادتي الرتخي�ص والت�صنيف ،جمتمعتني،
وفق �أحكام النظام والالئحة ،وي�شمل ذلك املمار�سة عن طريق
الإنرتنت �أو التعامالت الإلكرتونية.

ييحايسلا نيدشرملا ةحئال

الإجراءات ،وتطبقها الهيئة ،للت�أكد من التزام املر�شد ال�سياحي
ب�أحكام النظام والالئحة.
املفت�ش :كل �شخ�ص خمول بقرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه
بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ش على ممار�سي ن�شاط
الإر�شاد ال�سياحي.
التفتي�ش :املعاينات والزيارات التي يقوم بها املفت�ش ،لأماكن
عمل املر�شد ال�سياحي ،للت�أكد من تطبيق �أحكام النظام
والالئحة.
حم�ضر ال�ضبط :الأداة التي ت�ستخدمها الهيئة� ،أثناء عملية
الرقابة والتفتي�ش ل�ضبط املخالفات ،ح�سب الآلية التي تقرها
الإدارة املخت�صة.
خطاب ال�ضمان :تعهد نهائي ،غري م�شروط ،ي�صدر من �أحد
البنوك� ،أو امل�صارف املرخ�صة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي بنا ًء على طلب املرخ�ص  له� ،أو طالب الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف ،بدفع قيمتها ل�صالح الهيئة حال طلبها.
امل�ستهلك :كل �شخ�ص ذي �صفة طبيعية �أو اعتبارية يح�صل
على �سلعة �أو خدمة مبقابل �أو دون مقابل �إ�شباع ًا حلاجاته
ال�شخ�صية �أو حاجات االخرين.

املادة (الرابعة):
يقدم طلب احل�صول على الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف ملمار�سة
�أعمال مهنة الإر�شاد ال�سياحي �إىل الإدارة املخت�صة ،وفق
اال�شرتاطات وال�ضوابط التالية  :
�أو ًال :متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�ص:
1.1تعبئة طالب الرتخي�ص النموذج اخلا�ص بطلب الرتخي�ص 
والت�صنيف ملمار�سة �أعمال مهنة الإر�شاد ال�سياحي على
املوقع الإلكرتوين للهيئة وفق النموذج والآلية املحددة يف
�أدلة الإجراءات.
2.2توافر ال�شروط التالية يف طالب الرتخي�ص ،وتقدمي ما
يثبت ذلك ،ووفق ما حتدده �أدلة الإجراءات:
● ●�أن يكون �سعودي اجلن�سية ،وال يقل عمره وقت تقدمي
الطلب عن ( )21واحد وع�شرين عام ًا هجري ًا.
● ●�أن يكون الئق ًا طبي ًا و�سليم ًا من الأمرا�ض والعاهات التي
متنعه من �أداء عمله كمر�شد �سياحي.
● ●�أن يكون من امل�سموح لهم مبزاولة �أعمال مهنة الإر�شاد
ال�سياحي طبق ًا للأنظمة واللوائح ال�سارية.
● ● اجتياز االختبارات التحريرية واملقابالت ال�شخ�صية
والدورات التدريبية والت�أهيلية للإر�شاد ال�سياحي.
● ●احل�صول على دورة يف الإ�سعافات الأولية من جهة
معتمدة.
● ●�أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خمله بال�شرف
�أو الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
● ●ان ال يكون قد �سبق �صدور قرار او حكم ب�إلغاء الرتخي�ص 
�ضد طالب الرتخي�ص ملخالفة النظام ولوائحه ،ما مل
مي�ضي على �صدور القرار او احلكم (� )5سنوات عند
تقدمي الطلب.
● ●ت�سجيل العنوان الوطني وفق الأنظمة واللوائح ال�سارية.
3.3تقدمي طالب الرتخي�ص امل�ستندات التالية �إىل الإدارة املخت�صة:
● ●�سداد املقابل املايل للهيئة ال�ستقبال ومراجعة طلب
الرتخي�ص.
● ●ن�سخة من الطلب املقدم لالن�ضمام لع�ضوية اجلمعية
ال�سعودية للمر�شدين ال�سياحيني.
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4.4يف حال ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص  املتطلبات املحددة
بالفقرة (�أو ًال )3، 2 ،1/من هذه املادة و�سداد املرخ�ص له
الغرامات ال�صادر بحقه ان وجدت ،تقوم الإدارة املخت�صة
بدرا�سة الطلب وم�ستنداته والت�أكد من �صحة البيانات
املقدمة والبت فيه خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ
تقدميه.
5.5يف حالة عدم وجود �أي مالحظات ،ت�صدر الإدارة املخت�صة
املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ص ،وفق النموذج املو�ضح
يف �أدلة الإجراءات ،على العناوين الر�سمية له ،مدتها
( )30ثالثون يوم ًا ال�ستكمال باقي متطلبات �إ�صدار
الرتخي�ص املحددة يف الالئحة.
6.6يجوز للإدارة املخت�صة ،بنا ًء على طلب طالب الرتخي�ص،
جتديد املوافقة املبدئية ملرة �أو �أكرث ،وفق متطلبات �أدلة
الإجراءات ،حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ص من
مربرات و�أ�سباب تدعم طلبه.
7.7ال يجوز ،ب�أي حال من الأحوال ،قيام طالب الرتخي�ص 
مبمار�سة �أعمال مهنة الإر�شاد ال�سياحي يف مرحلة املوافقة
املبدئية وحلني �إ�صدار �شهادة الرتخي�ص والت�صنيف وفق
�أحكام الالئحة.
 8.8يف حالة رف�ض الإدارة املخت�صة طلب الرتخي�ص ،فيجب
�أن يكون م�سبب ًا وير�سل ،على العناوين الر�سمية ،لطالب
الرتخي�ص  وفق متطلبات �أدلة الإجراءات ،ويجوز له
التظلم �أمام الرئي�س خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ
علمه بالرف�ض ،ويراعى ما يلي:
● ●ينظر الرئي�س  يف التظلم ،ويخطر طالب الرتخي�ص،
على العناوين الر�سمية ،بالرد وفق ما حتدده �أدلة
الإجراءات.
● ● يف حالة الرف�ض �أو عدم الرد ،يجوز لطالب الرتخي�ص 
التظلم �أمام ديوان املظامل وفق نظامه.
9.9للهيئة حق طلب تقدمي ال�ضمانات املالية الالزمة لها متى
ما طلبت ذلك.

ثاني ًا :متطلبات مرحلة �إ�صدار الرخ�صة:

1.1يتعني على طالب الرتخي�ص  االلتزام بتقدمي امل�ستندات
التالية� ،إىل الإدارة املخت�صة ،وذلك خالل املهلة املحددة

باملوافقة املبدئية بالفقرة (�أو ًال )5/من هذه املادة:
 �سداد املقابل املايل لإ�صدار الرتخي�ص  والت�صنيف وفقالنظام والالئحة.
 تقدمي ما يثبت االن�ضمام يف ع�ضوية اجلمعية ال�سعوديةللمر�شدين ال�سياحيني قبل �صدور الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف،
وجتديدها �سنوي ًا.
 �صور فوتوغرافية حديثة وفق املوا�صفات املحددة يف �أدلةالإجراءات.
 تعهد بااللتزام بال�ضوابط التالية ،وفق النموذج املحدد يف�أدلة الإجراءات:
● ●�صحة البيانات وامل�ستندات املقدمة للح�صول على
الرتخي�ص والت�صنيف.
● ●عدم خمالفة �أحكام النظام واللوائح ،التي مت االطالع
عليها ،وذلك قبل و�أثناء ممار�سة �أعمال مهنة الإر�شاد
ال�سياحي.
● ● عدم تغيري العناوين الر�سمية قبل �أخطار الهيئة بذلك
وموافقتها ر�سمي ًا وتعديل ذلك يف �سجالتها.
● ●االلتزام باملعايري وال�ضوابط وم�ستوى الأداء واخلدمة
املطلوبة ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات ،وذلك �أثناء
ممار�سة �أعمال مهنة الإر�شاد ال�سياحي.
2.2يف حال تقدمي طالب الرتخي�ص  امل�ستندات املو�ضحة
بالفقرة (ثانيا )1/من هذه املادة خالل املهلة املحددة،
تقوم الإدارة املخت�صة بتكليف املخت�صني ،للمطابقة
والت�أكد من �صحة املعلومات وامل�ستندات املقدمة من
طالب الرتخي�ص بخ�صو�ص الرتخي�ص والت�صنيف ،ويعد
تقرير بذلك ،وفق منوذج املحدد يف �أدلة الإجراءات.
ويجوز اال�ستعانة ب�أي جهة فنية �أو متخ�ص�صة ،وفق �أحكام
الالئحة ،ال�ستكمال �أعمال املعاينة.
3.3يف حال ت�أكد الإدارة املخت�صة من عدم وجود �أي مالحظات
وفق املتطلبات املذكورة بهذه املادة ،يخطر طالب الرتخي�ص 
على العناوين الر�سمية ب�أن يقدم خالل �شهر من تاريخ الطلب
 وفق ًا للنموذج املحدد يف �أدية الإجراءات  -ويتعهد بااللتزامبالقيام ما يلي:
● ●توقيع تعهد ب�صحة البيانات وامل�ستندات املقدمة
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املادة (ال�سابعة):
يتعني على الإدارة املخت�صة تعبئة البيانات التالية يف �سجل،
حتدد �أدلة الإجراءات موا�صفاته ،عند �إ�صدار الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف ،و�أثناء ممار�سة املرخ�ص  له االر�شاد
ال�سياحي:
1.1البيانات اخلا�صة بالرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق �أحكام
الالئحة.
2.2العناوين الر�سمية.
املادة (اخلام�سة):
1.1تتوىل الإدارة املخت�صة درا�سة طلب الرتخي�ص والبت فيه3.3 ،بيانات منظمي الرحالت ال�سياحية املتعاقد معهم املر�شد
خالل (� )7سبعة �أيام عمل من ا�ستيفاء كافة ال�شروط
ال�سياحي.
واملتطلبات الالزمة وفق �أحكام النظام والالئحة.
4.4املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ص له.
2.2يتم �إبالغ طالب الرتخي�ص ،على العناوين الر�سمية ،بالرد
املادة (الثامنة):
على طلبه م�سبب ًا.
1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم للإدارة املخت�صة بطلب
3.3يجوز ملن رف�ض طلبه التظلم �أمام الرئي�س وفق متطلبات
جتديد الرتخي�ص والت�صنيف قبل ( )30ثالثني يوم ًا من
الفقرة (�أو ًال )8/من املادة (الرابعة) من الالئحة،
تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص ،ال�ستيفاء ال�شروط املحددة
ويتعني على الهيئة �إعادة املقابل املايل امل�سدد لها لإ�صدار
يف املادة (الرابعة) من الالئحة و�أدلة الإجراءات.
الرتخي�ص  والت�صنيف ،وذلك لطالب الرتخي�ص  الذي
2.2يف حالة تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص  والت�صنيف بعد
رف�ض طلبه.
انتهاء املهلة املحددة بالفقرة ( )1من هذه املادة ،تقوم
املادة (ال�ساد�سة):
الإدارة املخت�صة باتخاذ ما يلي:
حال ا�ستيفاء الطلب متطلبات املادة (الرابعة) ،ومع مراعاة
● ●تكليف املفت�شني بالتفتي�ش  على املرخ�ص  له للت�أكد
�أحكام املواد (احلادية ع�شرة) و(الثانية ع�شرة) و(الثالثة
من عدم ممار�سة مهنة الإر�شاد ال�سياحي بعد انتهاء
ع�شرة) من الالئحة ،ت�صدر الإدارة املخت�صة ،الرخ�صة
الرتخي�ص والت�صنيف ،و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط
و�شهادة الت�صنيف ،وفق ال�ضوابط التالية:
وفق �أحكام الالئحة.
�1.1أن تكون مدة الرتخي�ص والت�صنيف (ثالث �سنوات) ،قابلة
● ●�إحالة حم�ضر ال�ضبط ،و�صور من �شهادة الرتخي�ص،
للتجديد ملرة �أو �أكرث وفق �أحكام الالئحة.
والت�صنيف املنتهية ،وطلب التجديد ،وفق النموذج
2.2تو�ضيح بيانات املرخ�ص له ،وتاريخ بداية املدة وانتهائها.
املو�ضح يف �أدلة الإجراءات� ،إىل اللجنة املخت�صة� ،إذا

ييحايسلا نيدشرملا ةحئال

للح�صول على الرخ�صة.
● ●تقدمي ما يثبت االن�ضمام يف ع�ضوية اجلمعية ال�سعودية
للمر�شدين ال�سياحيني قبل �صدور الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف ،وجتديدها �سنوي ًا.
● ●عدم خمالفة �أحكام النظام واللوائح خالل ممار�سة
ن�شاط االر�شاد ال�سياحي.
● ●عدم تغيري العناوين الر�سمية و�إخطار الإدارة املخت�صة
يف حال تغيريها.
● ●عدم متكني الغري -ب�أي �شكل من الأ�شكال -من ممار�سة
ن�شاط االر�شاد ال�سياحي وفق الرتخي�ص  والت�صنيف
ال�صادر له.
4.4يتعني على طالب الرتخي�ص  االلتحاق بربنامج ت�أهيلي
تقدمه الهيئة وفقا ملا حتدده �أدلة الإجراءات ،مامل ي�سبق
له االلتحاق بها.

�3.3إ�صدار امل�ستندات التالية وفق املوا�صفات التي حتددها
�أدلة الإجراءات:
● ●بطاقة هوية مهنية تعريفية (لتعليقها �أثناء ممار�سة
�أعمال مهنة الإر�شاد ال�سياحي).
● ●قائمة باملعايري وال�ضوابط وم�ستوى الأداء واخلدمة
املطلوب مراعاتها �أثناء ممار�سة �أعمال مهنة االر�شاد
ال�سياحي.
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ثبت خمالفة النظام �أو الالئحة.
● ●مع مراعاة ما ورد بالفقرتني ( )2( ،)1من هذه املادة،
و�سداد املرخ�ص له الغرامات ال�صادر بحقه ،وا�ستيفاء
املتطلبات الالزمة لتجديد الرتخي�ص  والت�صنيف،
ت�صدر الإدارة املخت�صة جتديد الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف وفق �أحكام الالئحة.
املادة (الثالثة ع�شرة):
1.1يتعني على طالب الرتخي�ص عند التقدم بطلب الرتخي�ص 
املادة (التا�سعة):
ملمار�سة ن�شاط الإر�شاد ال�سياحي مراعاة ما يلي:
1.1ال يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص والت�صنيف �أو
ال�سماح للغري با�ستخدامه �أو ا�ستغالله.
● ●االطالع على ا�شرتاطات الت�صنيف وفئاته الواردة يف
الالئحة واملوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة.
2.2ال يجوز للمرخ�ص له �إيقاف ممار�سة الن�شاط� ،سواء ايقاف ًا
● ● 	 مع مراعاة ما ورد بالفقرة (�أ) من هذه املادة،
م�ؤقت ًا �أو دائم ًا� ،إال بعد احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة
ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص البيانات اخلا�صة بالت�صنيف
من الإدارة املخت�صة خالل ( )30ثالثني يوم ًا من البدء يف
وفئاته الواردة بنموذج طلب الرتخي�ص  امل�شار �إليه
تنفيذها ،على �أن يتم االعالن يف �إحدى ال�صحف املحلية
بالفقرة (�أو ًال )1/من املادة (الرابعة) من الالئحة.
على نفقة املرخ�ص له.
2.2يف حال ا�ستكمال متطلبات الرتخي�ص  وفق �أحكام املادة
املادة (العا�شرة):
(الرابعة) و(اخلام�سة) من الالئحة ،ت�صدر الإدارة
يف حال فقد� ،أو تلف الرتخي�ص� ،أو الت�صنيف ،على املرخ�ص له
املخت�صة �شهادة الت�صنيف وفق �أحكام املادة (ال�ساد�سة)
التقدم بطلب وفق النموذج املو�ضح يف �أدلة الإجراءات للإدارة
من الالئحة.
املخت�صة خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ الفقد� ،أو التلف،
املادة (الثانية ع�شرة):
ت�صنف الهيئة �أعمال ممار�سة مهنة الإر�شاد ال�سياحي ،بعد
انطباق ا�شرتاطات الرتخي�ص عليها ،مبوجب �أحكام النظام
ولوائحه ،وفق طبيعة الن�شاط الذي متار�سه ،وح�سب الفئات
املحددة يف �أدلة الإجراءات  .

وت�صدر الإدارة املخت�صة ،خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من
تاريخ تقدمي الطلب ،للرخ�صة و�شهادة الت�صنيف (بدل الفاقد
�أو التالف) ،حال ا�ستيفاء املرخ�ص له املتطلبات املو�ضحة يف
�أدلة الإجراءات و�سداد املقابل املايل املقرر.

الف�صل الثالث

الت�صنيف

املادة (الرابعة ع�شرة):
1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم بطلب جتديد الت�صنيف
قبل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة الت�صنيف
ال�ستيفاء ال�شروط وال�ضوابط املحددة يف الالئحة.
2.2تراعي الإدارة املخت�صة �أحكام املادة (الثامنة) من
الالئحة عند النظر يف طلب جتديد الت�صنيف.
3.3يجوز للإدارة املخت�صة تعديل الت�صنيف ال�صادر للمرخ�ص 
له حال تقدمه بطلب بذلك ،وا�ستيفا�ؤه اال�شرتاطات
واملتطلبات الالزمة وفق الالئحة.

املادة (احلادية ع�شرة):
1.1حتدد الهيئة �أنواع ومعايري ومتطلبات الت�صنيف وفئاته يف
�أدلة الإجراءات.
2.2تقوم الهيئة ،ب�إعادة تقييم ،ومراجعة الت�صنيف ،وفئاته الف�صل الرابع
بغر�ض التطوير وفق متغريات ال�سوق ،ون�شاط الإر�شاد االعرتا�ضات والتظلم على الت�صنيف
ال�سياحي ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك ،وت�صدر بقرار املادة (اخلام�سة ع�شرة):
من الرئي�س ،يو�ضح تاريخ العمل بها وتن�شر يف اجلريدة 1.1يجوز لطالب الت�صنيف تقدمي اعرتا�ض للرئي�س  على
الر�سمية ،ويف املوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة.
الت�صنيف املمنوح له ،و�إبالغ طالب الت�صنيف بالر�أي م�سبب ًا
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خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�سلم االعرتا�ض ،ويف 5.5يراعى �إبالغ �صاحب الت�صنيف على العنوانني املحددة
بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض والتظلم الواردة يف هذه
حال املوافقة على قبول االعرتا�ض ،تقوم الإدارة املخت�صة
املادة.
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الإبالغ ب�إعادة
عملية الت�صنيف عن طريق مفت�ش �آخر ،وفق متطلبات
الف�صل ال�ساد�س
معايري الت�صنيف.
2.2يبلغ الرئي�س� ،أو من يفو�ضه طالب الت�صنيف بقرار الرد التزامات املرخ�ص له
على تظلمه.
املادة (الثامنة ع�شرة):
3.3يف حال رف�ض التظلم م�سبب ًا ،يجوز لطالب الت�صنيف يلتزم املرخ�ص له ،قبل ممار�سة �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي
التظلم من قرار الهيئة �أمام ديوان املظامل.
االلتزام بالتعاقد مع منظمي الرحالت ال�سياحية ،وفق
 4.4يراعى �إبالغ طالب الت�صنيف على العناوين الر�سمية املتطلبات املو�ضحة يف �أدلة الإجراءات ،ومبا ال يتعار�ض مع
املحددة بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض ،والتظلم الواردة الالئحة والأنظمة واللوائح ال�سارية.
يف هذه املادة.
املادة (التا�سعة ع�شرة):
يلتزم املرخ�ص  له بال�ضوابط التالية ،ووفق ما حتدده �أدلة
الف�صل اخلام�س
الإجراءات� ،أثناء ممار�سة �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي:
قوائم الأ�سعار
● ●التقيد با�شرتاطات الرتخي�ص  ومعايري الت�صنيف
و�أحكام النظام والالئحة.
املادة (ال�ساد�سة ع�شرة):
● ●�إبراز �شهادة الرتخي�ص  والت�صنيف على ال�صدر،
1.1على املرخ�ص  له �إعالن نوع اخلدمات املقدمة منه،
لتتمكن الهيئة وجهات االخت�صا�ص  والعمالء من
وفئاتها ،و�أ�سعارها باللغة العربية والإجنليزية ،وب�صورة
االطالع عليها.
وا�ضحة ،ويف مكان بارز على املوقع االلكرتوين الر�سمي
له� ،أو بالو�سائل التي حتددها الإدارة العامة للرتاخي�ص 
● ●�إعداد تقارير عن الرحالت املنفذة و�إر�سالها �إىل
لالطالع عليها.
الهيئة ،وتنفيذ متطلبات وجود �أي تغيريات على هذه
الرحالت.
2.2تقوم الهيئة بتحديد �آلية مراقبة الأ�سعار وفق ما حتدده
�أدلة الإجراءات.
● ●التقيد ب�أنظمة الدولة وتعليماتها ومتطلبات املهنة.
● ●التقيد ب�أنظمة الدولة وتعليمات اجلهات املخت�صة
املادة (ال�سابعة ع�شرة):
ب�ش�أن النواحي الأمنية ،وو�سائل ال�سالمة ،والإ�سعاف،
1.1يقدم املرخ�ص له للإدارة املخت�صة قائمة ب�أ�سعار اخلدمات
والإخالء ،وح�سن التعامل معهم.
املقدمة عند الإر�شاد ال�سياحي.
● ●تطبيق الربامج والرحالت ال�سياحية املتعاقد عليها مع
2.2املرخ�ص له بالتقيد بقائمة الأ�سعار ملدة (�سنة) ،ويف حالة
منظم الرحالت ال�سياحية ،وبخا�صة ما يتعلق مبواعيد
الرغبة بتعديلها يجب �إ�شعار الهيئة قبل تاريخ التعديل
هذه الربامج.
بثالثة �أ�شهر على الأقل.
● ●القيام باملهام املتعاقد عليها اثناء مرافقة ال�سياح.
3.3يجب �أال يفر�ض املرخ�ص له ر�سوم �إ�ضافية للخدمة على
● ●تزويد الإدارة املخت�صة مبا تطلبه من معلومات مثل:
�أ�سعار اخلدمات املقدمة ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
(الن�سب والإح�صاءات ،الربامج والرحالت املنفذة،
4.4تعلن الهيئة �أ�سعار اخلدمات املقدمة يف الإر�شاد ال�سياحي
معدل الأ�سعار) ذات ال�صلة باملر�شدين ال�سياحيني،
على موقعها الإلكرتوين.
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● ●التقيد � -إن �أمكن -بالزي الر�سمي ال�سعودي.
● ●مراعاة �أال يزيد عدد �أفراد املجموعة ال�سياحية التي تقع
حتت �إ�شراف املرخ�ص له عن ( )25خم�سة وع�شرين
�شخ�ص ًا يف املوقع ال�سياحي ،ويف حال �إذا كان يرافق
و�سيلة نقل ،ف�إنه يتعني �أال يزيد عدد �أفراد املجموعة
ال�سياحية عن �سعة و�سيلة النقل التي يرافقها.
● ●االلتزام با�ستخدام اللغة �أو اللغات املعتمدة يف �شهادة
الرتخي�ص  والت�صنيف للتحدث ،اثناء ممار�سة مهنة
االر�شاد ال�سياحي �سواء كانت اللغة العربية �أو اللغة
الإجنليزية �أو غريها ،ووفق ما هو حمدد يف �أدلة
االجراءات.
● ●عدم تنظيم برامج� ،أو رحالت �سياحية �إال من خالل
برنامج �سياحي ملنظم الرحالت ال�سياحية.
● ●التحلي بالأخالق واملواطنة ال�صادقة لإبراز اململكة
بال�صورة اجليدة.
● ●تقدمي خدمات بديلة معادلة لأي تغيري يف عنا�صر
الرحلة �شريطة موافقة منظم الرحالت ال�سياحية
املتعاقد معه والعميل وفق املتطلبات املو�ضحة يف �أدلة
الإجراءات.
● ●احل�صول على املعلومات ال�سياحية الالزمة لت�سهيل
التعامل مع ال�سياح من مراكز املعلومات ال�سياحية
املعتمدة من الهيئة ،واملعلومات الالزمة املتعلقة بتاريخ
اململكة املعتمدة من دارة امللك عبد العزيز.
● ●عدم ا�ستغالل مهنته لأغرا�ض �شخ�صية� ،أو جتارية
تخالف النظام والالئحة.
● ●عدم ذكر معلومات تخالف احلقائق �أو ت�ضر مب�صالح
اململكة.
● ●عدم قيادة و�سيلة النقل �أثناء ممار�سة مهنة الإر�شاد
ال�سياحي.
● ●عدم تنظيم زيارات �إىل املناطق الع�سكرية� ،أو
احلدودية� ،أو اجلمركية ،دون احل�صول على �إذن م�سبق
من اجلهات املخت�صة ،مت�ضمن ًا تعليمات الت�صوير يف
تلك املواقع.

● ●عدم طلب عمولة� ،أو مكافئه� ،أو �إكراميات� ،أو خدمة
من املن�ش�آت التي يتعامل معها �أثناء ممار�سة �أعمال
مهنة االر�شاد ال�سياحي.
● ●�إعادة �شهادة الرتخ�ص  والت�صنيف بعد انتهاء مدة
الرتخي�ص �أو يف حال تركه العمل.
● ●احرتام مبادئ وقواعد املناف�سة ،وفق الأنظمة واللوائح
ال�سارية ،وعدم الإ�ضرار مبمار�سي ت�شغيل الأن�شطة
واملهن ال�سياحية املرخ�ص لهم.
● ●عدم رف�ض تقدمي اخلدمة دون �سبب مربر.
● ●تنفيذ الرحالت والربامج ال�سياحية املعتمدة من قبل
منظمي الرحالت ال�سياحية املرخ�صة.
املادة (الع�شرون):
يلتزم املرخ�ص له بااللتحاق بربامج تدريبية ،تراعي املعايري
املهنية التي ت�ضعها الهيئة ،على �أن يزود الهيئة عند طلبها
ب�صور �شهادات عن تلك الربامج.
الف�صل ال�سابع

الرقابة والتفتي�ش وال�شكاوى
املادة (احلادية والع�شرون):
1.1يجوز للإدارة املخت�صة ،بعد موافقة الرئي�س ،اال�ستعانة
ب�أي جهة فنية �أو متخ�ص�صة لإمتام �أعمال الرقابة ح�سب
التعليمات املنظمة لذلك ،يف احلاالت التالية:
● ●تقدمي اخلدمات من املر�شد ال�سياحي ح�سب الرتخي�ص والت�صنيف.
● ● �إعالن ،وتطبيق قوائم الأ�سعار.
● ●ال�شكاوى وما يرتبط بها من �إجراءات.
2.2يجوز للإدارة املخت�صة حتديد �أي �أعمال �أخرى ذات �صلة
ب�أعمال الرقابة ،وفق ما يحدد �أدلة الإجراءات ،مبا ال
يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.
3.3يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�س �أن متنح مكاف�أة ت�شجيعية
من مقدار الغرامة امل�ستحقة ،ملن ي�ساعد من غري املفت�شني
يف الك�شف عن خمالفات للنظام والالئحة ،التي ت�ؤدي �إىل
�ضبط املخالفني و�إدانتهم ويكون �صرف املكاف�أة وفق �آلية
حمددة يف �أدلة االجراءات.
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املادة (اخلام�سة والع�شرون):
1.1يبا�شر املفت�ش  عملية الرقابة ،والتفتي�ش  خالل ال�ساعات
التي حتددها الإدارة املخت�صة يف �أدلة الإجراءات.
2.2تتم عملية الرقابة والتفتي�ش من قبل املفت�ش وفق جداول
�شهرية �أو �أ�سبوعية معتمدة من الإدارة املخت�صة ،حمدد ًا
فيها بيانات املر�شدين ال�سياحيني ومنظمي الرحالت
ال�سياحية املتعاقدين معهم ونطاق عمل املفت�ش ،ويجوز
�إجراء عملية الرقابة والتفتي�ش خارج هذه اجلداول وفق
احلاالت التي حتددها �أدلة الإجراءات وموافقة الإدارة
املخت�صة  .
3.3يلتزم املفت�ش بالإف�صاح  -كتابة  -للإدارة املخت�صة وقبل
القيام بعملية الرقابة والتفتي�ش عن �أي عالقة له� ،سواء
قرابة (حتى الدرجة الرابعة) �أو م�صلحة (ا�ستثمار �أو
جتارة) ،مبمار�سي �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي ،وعلى
الإدارة املخت�صة اتخاذ ما يلزم ل�ضمان نزاهة عملية
املادة (الثالثة والع�شرون):
الرقابة والتفتي�ش و�صحة �إجراءاتهما.
1.1يتم اختيار املفت�شني وفق املعايري وال�ضوابط املحددة يف
�أدلة الإجراءات ،وي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س ،املادة (ال�ساد�سة والع�شرون):
وي�صرف لهم البدالت املقررة وفق القواعد النظامية يكون للمفت�ش� ،أثناء ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش،
املطبقة بالهيئة.
ال�سلطات وال�صالحيات الآتية:
2.2يتوىل املفت�شون ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش ،وفق 1.1الدخول للأماكن واملكاتب امل�سموح فيها ممار�سة �أعمال
النظام والالئحة ،للت�أكد من تطبيق النظام والالئحة
مهنة الإر�شاد ال�سياحي بعد التعريف بنف�سه و�إبراز بطاقته
ول�ضبط املخالفات.
التعريفية ملمار�سي �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي.
3.3يكون للمفت�ش  بطاقة تعريفية ر�سمية ،مو�ضح ًا فيها 2.2االطالع على الرتخي�ص والت�صنيف وال�سيا�سات املطبقة،
املعلومات الأ�سا�سية وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
مبا يف ذلك الأوراق وامللفات و�أ�صول الإثباتات ال�شخ�صية

املادة (الرابعة والع�شرون):
1.1تتوىل الإدارة املخت�صة �إعداد مناذج بيانات حم�ضر
ال�ضبط ،وتو�ضح �أدلة الإجراءات كيفية ا�ستعماله وحفظه.
2.2يف حالة عدم توفر حم�ضر ال�ضبط� ،أثناء عملية الرقابة
والتفتي�ش ،يجوز للمفت�ش  اللجوء لأي و�سيلة �أخرى ،مبا
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية ،لر�صد و�إثبات
املخالفة ،طاملا �أن الت�أخري قد ي�ؤدي �إىل زوال� ،أو �إخفاء� ،أو

للمر�شدين ال�سياحيني ،وكل وثيقة ذات �صلة مبمار�سة
�أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي وفق النظام والالئحة.
3.3احل�صول على �أي �صور� ،أو م�ستخرجات من امل�ستندات
املحددة بالفقرة ( )2من هذه املادة ،للت�أكد من مطابقتها
لأحكام النظام والالئحة.
�4.4س�ؤال ممار�سي �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي عن �أية �أمور
تتعلق بتطبيق� ،أو خمالفة �أحكام النظام والالئحة ،و�إثبات

ييحايسلا نيدشرملا ةحئال

املادة (الثانية والع�شرون):
يجوز للإدارة املخت�صة التن�سيق ،وفق الآلية التي حتددها
�أدلة الإجراءات ،مع اجلامعات واملعاهد واملراكز واجلمعية
ال�سعودية للمر�شدين ال�سياحيني وغريها من القطاعات
التدريبية والتعليمية الأهلية ب�ش�أن تطبيق الأعمال التالية:
1.1متابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند �إقامة الربامج
والدورات وامل�ؤمترات وور�ش  العمل وغريها من الأعمال
التدريبية� ،أو الت�أهيلية املت�صلة مبمار�سة �أعمال مهنة
االر�شاد ال�سياحي.
2.2موافاة الإدارة املخت�صة بتقارير دورية عن كل ما يت�صل
بالأعمال امل�شار �إليها بالفقرة (�أ) من هذه املادة لدرا�ستها
وتقييمها.
 3.3تقوم الإدارة املخت�صة بعر�ض نتائج الأعمال امل�شار اليها
بالفقرة ال�سابقة ( )1من هذه املادة على الرئي�س التخاذ
ما يراه منا�سب ًا مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح
ال�سارية.

تغيري كامل معاملها� ،أو جزء منها ،ويذكر املفت�ش مربرات
قيامه بهذا الإجراء.
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ذلك مبح�ضر ال�ضبط.
5.5اال�ستف�سار من امل�ستهلكني عن م�ستوى اخلدمات املقدمة
لهم ،واال�ستماع �إىل �أي �شكاوى ،و�إثباتها ،وفق ما حتدده
الالئحة ،و�أدلة الإجراءات.

املادة (الثالثون):
1.1ي�سلم املفت�ش  حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته �إىل الإدارة
املخت�صة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ حتريره.
2.2تقوم الإدارة املخت�صة مبراجعة متطلبات عملية الرقابة
والتفتي�ش التي متت وفق �أدلة الإجراءات ،وحال ر�صد �أي
ق�صور� ،أو نق�ص ،يتم �إثبات ذلك بتقرير موقع من امل�س�ؤول
بالإدارة املخت�صة.
3.3مع مراعاة �أحكام املادة (احلادية والثالثني) من الالئحة،
تقوم الإدارة املخت�صة ب�إحالة حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته
امل�شار اليها بالالئحة ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.

املادة (ال�سابعة والع�شرون):
1.1يلتزم ممار�سو �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي مبرافقة
املفت�ش �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش ،وتقدمي جميع
الت�سهيالت الالزمة لتمكينه من �أداء عمله ،وحال عدم
وجوده ،ف�إنه يتم �إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
�2.2إذا قام املر�شد ال�سياحي ب�أي عمل من �ش�أنه �أن يحول
بني املفت�ش و�أداء عمله ،يتعني على املفت�ش �إثبات ذلك يف املادة (احلادية والثالثون):
حم�ضر ال�ضبط.
1.1تقدم ال�شكوى ،من قبل امل�ستهلكني� ،أو ممار�سي ت�شغيل
الأن�شطة واملهن ال�سياحية �ضد املر�شدين ال�سياحيني �إىل
املادة (الثامنة والع�شرون):
الهيئة ،عن طريق �أي من الو�سائل التالية:
1.1يتوىل املفت�ش قيد ما ير�صده� ،أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش،
● ●مالحظات امل�ستهلكني املثبتة مبح�ضر ال�ضبط خالل
من املخالفات يف حم�ضر ال�ضبط   .
عملية الرقابة والتفتي�ش� ،أو املوجودة باملكان املخ�ص�ص 
2.2يحرر املفت�ش حم�ضر ال�ضبط من ن�سختني ،ويذيل بتوقيع
لتلقي ال�شكاوى واملقرتحات (�صندوق ال�شكاوى
املفت�ش وممار�س �أعمال مهنة االر�شاد ال�سياحي ،ويف حالة
واملقرتحات) داخل مقر (املكتب الرئي�س/الفرع)
امتناع الأخري عن التوقيع� ،أو عدم وجوده ،يذكر املفت�ش 
ملنظمي الرحالت ال�سياحية.
ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
● ●القنوات االلكرتونية التي حتددها الهيئة.
3.3ي�سلم املفت�ش  ممار�سي �أعمال مهنة الإر�شاد ال�سياحي
● ●مناولة للهيئة �أو الإدارة املخت�صة.
ن�سخة� ،أو �صورة من حم�ضر ال�ضبط� ،أو �إر�ساله على
● ●مناولة للجمعية ال�سعودية للمر�شدين ال�سياحيني.
العناوين الر�سمية حال ا�ستخدام الو�سائل التقنية.
● ●�أي و�سيلة �أخرى تعتمدها الهيئة ،وفق �أدلة الإجراءات،
4.4يجوز ملمار�سي �أعمال مهنة الإر�شاد ال�سياحي مراجعة
ال�ستقبال ال�شكاوى.
الإدارة املخت�صة وتقدمي �إفادته حيال املخالفة امل�ضبوطة
خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ حترير حم�ضر 2.2تقوم الإدارة املخت�صة ،حال ورود ال�شكوى اليها ،ب�إخطار
املر�شد ال�سياحي امل�شكو يف حقه ،على العناوين الر�سمية،
ال�ضبط.
ب�صورة من ال�شكوى ومرفقاتها (�إن وجد) للرد عليها
املادة (التا�سعة والع�شرون):
خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الإخطار ،ويجوز
�إذا ات�ضح للمفت�ش �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش وجود �أعمال
�إخطار اجلمعية ال�سعودية للمر�شدين ال�سياحيني لإبداء
قد متثل خمالفات� ،أو جرائم مبوجب �أنظمة� ،أو تعليمات �أخرى،
ر�أيها يف هذه ال�شكوى خالل املهلة املذكورة.
ف�إنه يتعني عليه اثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط ،وعلى الإدارة
3.3يف حال ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة ( )2من
املخت�صة �إحالتها اىل اجلهة املخت�صة التخاذ الإجراءات
هذه املادة ،وتبني للإدارة املخت�صة وجود خمالفة ،تتبع
النظامية الالزمة.
الإدارة املخت�صة ما يلي:
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املادة (الثانية والثالثون):
1.1تتوىل الهيئة �إعداد قائمة املخالفات ،وتن�شر على املوقع
االلكرتوين للهيئة.
2.2يجوز حتديث قائمة املخالفات ،ب�إتباع املتطلبات امل�شار �إليها
بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة لذلك.
الف�صل الثامن

�أحكام عامة
املادة (الثالثة والثالثون):
1.1تتوىل الهيئة �إعداد �أدلة الإجراءات ،وت�صدر بقرار من
الرئي�س ،وتن�شر يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة.
2.2يجوز حتديث �أدلة الإجراءات ،باتباع املتطلبات امل�شار �إليها
بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة (الرابعة والثالثون):

1.1ت�صدر الالئحة بقرار من رئي�س املجل�س ،وتن�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ ن�شرها.
2.2يجب على املرخ�صني احلاليني ملزاولة هذا الن�شاط �إعادة
تكييف �أو�ضاعهم مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة
خالل �سنة من تاريخ نفاذ النظام.

املادة (اخلام�سة والثالثون):
1.1كل مامل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة ي�صدر ب�ش�أنه قرار من
الرئي�س بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة.
2.2ملجل�س الإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.

ييحايسلا نيدشرملا ةحئال

● ●تكليف املفت�شني�-إذا ما ارت�أت �ضرورة لذلك -
بالتفتي�ش على امل�شكو يف حقه ،للت�أكد من تطبيق النظام
والالئحة ،وال�س�ؤال عن ال�شكوى ،و�إثبات ذلك مبح�ضر
ال�ضبط وفق �أحكام الالئحة.
● ●�إحالة ال�شكوى وحم�ضر ال�ضبط �إىل اللجنة املخت�صة.

الئحة جلنة النظر يف خمالفات نظام ال�سياحة
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قائمة املخالفات :بيان يحدد ،على �سبيل املثال الأفعال التي
الف�صل الأول
يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام واللوائح ،والعقوبات
التعريفات
املرتتبة عليها وفق ما هو من�صو�ص عليها يف النظام.
املادة (الأوىل):
الأن�شطة واملهن ال�سياحية :مرافق الإيواء ال�سياحي ،وكاالت
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املو�ضحة �أمام كل منها ال�سفر ال�سياحية ،و�أن�شطة الرتفيه ال�سياحي ،ومقدمو اخلدمات
ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
ال�سياحية ،ومنظمو الرحالت ال�سياحية ،ومكاتب حجز وحدات
النظام :نظام ال�سياحة.
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ،واملر�شدون ال�سياحيون ،وغري ذلك
اللوائح :اللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا للنظام.
من الأن�شطة واملهن الوثيقة ال�صلة بال�سياحة ما مل تدخل يف
الالئحة :الئحة جلنة النظر يف خمالفات النظام ولوائحه اخت�صا�ص جهات �أخرى.
و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها ،وما ي�صدر ب�ش�أنها.
�أدلة الإجراءات :الوثائق والإر�شادات واملعايري اخلا�صة
الهيئة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
مبتطلبات ممار�سة الأن�شطة واملهن ال�سياحية وفق �أحكام
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
النظام واللوائح.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س الإدارة
الف�صل الثاين
الرئي�س :رئي�س الهيئة.
الإدارة املخت�صة :الإدارة العامة للرتاخي�ص �أو �أي ًا من ت�شكيل اللجنة
الإدارات ذات العالقة بالهيئة� ،أو فروع الهيئة مبناطق اململكة،
املادة (الثانية):
�أو ممثل الهيئة يف مكتب الأمانة �أو البلدية �أو الهيئة العامة
1.1ت�شكل اللجنة �أو اللجان بقرار من رئي�س املجل�س ،وال يقل
لال�ستثمار (حال تفوي�ضهم) وفق ما حتدده ادلة االجراءات.
عدد الأع�ضاء يف كل منها عن ( )3ثالثة �أحدهم م�ست�شار ًا
املخالفة� :أي عمل يتعار�ض مع احكام النظام �أو الالئحة،
نظامي ًا ،ويحدد يف القرار الأن�شطة واملهن ال�سياحية حمل
ويتم �ضبطها عن طريق املوظف املخت�ص.
االخت�صا�ص ورئي�س اللجنة ونائبه ومقرها.
اللجنة :اللجنة امل�شار اليها يف النظام ،وتخت�ص بالنظر يف
2.2يتم اختيار الأع�ضاء ،مبا فيهم امل�ست�شار النظامي ،وفق ما
املخالفات و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
حتدده �أدلة الإجراءات.
املخالف :كل من ارتكب املخالفة ،وي�شمل من قدم �ضده
3.3مدة ع�ضوية اللجنة (�سنة واحدة) ،ويجوز لرئي�س املجل�س 
�شكوى.
جتديدها ملرة واحدة� ،أو �أكرث ،وي�ستمر الع�ضو يف من�صبه،
الع�ضو/الأع�ضاء� :أع�ضاء اللجنة.
بعد انتهاء هذه املدة ،حلني جتديدها �أو تعيني خلف ًا له.
العناوين الر�سمية :و�سائل التوا�صل التي يحددها ممار�سو
الأن�شطة واملهن ال�سياحية وفق �أدلة الإجراءات  -مبا فيها املادة (الثالثة):
العنوان الوطني -والالزمة لإبالغهم مبكاتبات وقرارات الهيئة �1.1إذا اعتذر �أحد الأع�ضاء عن اال�ستمرار يف ع�ضوية اللجنة،
�أو تغيب عن احل�ضور ( )5خم�س  جل�سات متتالية� ،أو
واللجنة.
( )8ثماين جل�سات متفرقة خالل مدة الع�ضوية ،دون
الو�سائل التقنية :الأجهزة الإلكرتونية التي حتددها �أدلة
عذر يقبله رئي�س اللجنة� ،أو نائبه ، ،يقوم رئي�س اللجنة
الإجراءات ،ومتثل �أحد �أ�شكال حم�ضر ال�ضبط.
�أو نائبه بالعر�ض على رئي�س جمل�س الإدارة للموافقة على
حم�ضر ال�ضبط :الأداة التي ت�ستخدمها الهيئة� ،أثناء عملية
جديد
�إنهاء ع�ضوية الع�ضو املعتذر� ،أو املتغيب وتعيني ع�ض ٍو ٍ
الرقابة والتفتي�ش ،ل�ضبط املخالفات ،وتكون ح�سب الآلية التي
للجنة وفق متطلبات املادة (الثانية) من الالئحة.
تقرها الهيئة وتعتمد بقرار من الرئي�س.
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�2.2إذا كان الع�ضو املعتذر� ،أو املتغيب  -ح�سب الفقرة ()1
من هذه املادة  -رئي�س اللجنة ، ،يقوم نائب رئي�س اللجنة
بالعر�ض على رئي�س  جمل�س  الإدارة للموافقة على �إنهاء
ع�ضويته وتعيني ع�ض ٍو ا ٍ�آخر و�إعادة ت�سمية رئي�س اللجنة من
بني الأع�ضاء  ،وفق متطلبات املادة (الثانية) من الالئحة.
�3.3إذا اعتذر �أكرث من ع�ضو� ،أو تغيب  -ح�سب الفقرة ( )1من
هذه املادة  -و�أ�صبح عدد الأع�ضاء ال يتجاوز ع�ضوان ،يتم
�إعادة ت�شكيل اللجنة وفق الالئحة.
�4.4إذا تغيب رئي�س  اللجنة فيحل نائب رئي�س  اللجنة ـ �إن
ت�ضمنه قرار الت�شكيل ـ ـ حمل رئي�س اللجنة ،يف كل ما يلزم
لت�سيري عمل اللجنة.
5.5يف حالة وفاة �أي من �أع�ضاء اللجنة� ،أو اعتذر  ،تطبق
الف�صل الرابع
�أحكام هذه املادة.
املادة (الرابعة):
1.1مع مراعاة قواعد وتعليمات اجلهات املخت�صة ،تكون
مكاف�آت �أع�ضاء اللجنة بقرار ي�صدر من الرئي�س.
2.2ت�صرف مكاف�آت الأع�ضاء �شهري ًا� ،أو بح�سب توافر
االعتمادات املالية املقررة يف الهيئة ،وذلك بعد ا�ستكمال
املتطلبات املحددة يف �أدلة الإجراءات.
الف�صل الثالث

�أمانة �سر اللجنة
املادة (اخلام�سة):

يعني بقرار من الرئي�س �أمانة �سر للجان� ،أو لكل جلنة ،ت�شكل
من �أمني �سر وعدد من موظفي الهيئة ،ويحدد القرار مدة
تكليفهم بالعمل ،ويتم اختيارهم وحتديد عددهم وفق متطلبات
�أدلة الإجراءات.

املادة (ال�ساد�سة):

تتوىل �أمانة ال�سر تقدمي اخلدمات الفنية والإدارية لإجناز
�أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئي�س  اللجنة ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ما يلي:
1.1قيد ما يحال للجنة من حما�ضر ال�ضبط وال�شكاوى وتقارير
الإدارة املخت�صة.

اخت�صا�صات اللجنة و�صالحياتها
املادة (ال�سابعة):

تخت�ص  اللجنة بالنظر يف املخالفات ،و�إيقاع العقوبات
املن�صو�ص عليها يف النظام ،وتكون قراراتها نافذة من تاريخ
امل�صادقة عليها ،و�إبالغ املخاطبني بها وفق متطلبات الالئحة.

املادة (الثامنة):

1.1حتال املخالفة من الإدارة املخت�صة �إىل اللجنة ،وفق
متطلبات اللوائح ،ويقوم رئي�س   اللجنة بدعوة الأع�ضاء
لالجتماع للنظر فيها و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف
النظام حال ثبوت تعار�ضها مع �أحكام النظام واللوائح.
2.2يجوز لرئي�س اللجنة� ،أو نائبه القيام بالأعمال� ،أو املتطلبات
التي ت�ساعد اللجنة على �إجناز مهامها-مامل تتعار�ض مع
االنظمة واللوائح ال�سارية-مثل الإجراءات التالية:
.أطلب الإفادة من قطاعات الهيئة و�إداراتها� ،أو
من اجلهات الأخرى عن �أي وثائق� ،أو بيانات� ،أو
معلومات� ،أو درا�سات ذات �صلة باملخالفة املعرو�ضة
�أمام اللجنة.
.ب�إ�سناد مهمة �إجراء املعاينة للجنة بكامل هيئتها� ،أو
بندب واحد� ،أو �أكرث من �أع�ضائها ،على �أن يعد تقرير ًا
بالنتائج ي�سلم للجنة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من
التاريخ املحدد للمعاينة.
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2.2كتابة حما�ضر جل�سات اللجنة وقراراتها وحفظها وحفظ
�أحكام ديوان املظامل ال�صادرة ب�ش�أنها.
3.3متابعة جدول �أعمال اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتبليغ
الأع�ضاء باجلل�سات.
�4.4إعداد املكاتبات والإخطارات املتبادلة بني اللجنة واجلهات
الأخرى ومتابعتها.
5.5التن�سيق مع الإدارة املخت�صة ب�ش�أن متطلبات الإخطارات
والقرارات املتعلقة ب�أعمال اللجنة.
�6.6إعداد مناذج وتقارير اللجنة وم�شاريع قراراتها.
�7.7إن�شاء �سجل لقرارات اللجنة ،لقيد منطوق القرارات
وبياناتها وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
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.جا�ستدعاء املفت�ش حمرر حم�ضر ال�ضبط� ،أو املخالف،
وفق متطلبات �أدلة الإجراءات ،قبل ( )15خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ انعقاد اجلل�سة ل�سماع �أقوالهم ب�ش�أن
املخالفة املعرو�ضة على اللجنة .يف حال تعذر احل�ضور
لأي �سبب ،يجوز لرئي�س اللجنة� ،أو نائبه ت�أجيل نظر
املخالفة و�إعادة الإخطار� ،أو ا�ستكمال النظر يف
املخالفة واتخاذ ما يلزم وفق النظام والالئحة.
.داال�ستعانة بخبري فني� ،أو متخ�ص�ص من خارج الهيئة،
وفق متطلبات �أدلة الإجراءات والفقرة (ج) من هذه
املادة ،لتقدمي تقريره بالر�أي ،خالل( )15خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ التكليف عن املخالفة املعرو�ضة
على اللجنة� ،أو تقدمي امل�شورة �أثناء انعقاد اللجنة
دون �أن يكون له حق الت�صويت على قرارات اللجنة،
ويتحمل املخالف جميع التكاليف يف حال طلبه ذلك.

املادة (التا�سعة):

�إذا تبني للجنة �أثناء النظر يف املخالفة وجود واقعة� ،أو �أكرث
تدخل يف اخت�صا�ص جهة �أخرى ،فيتعني عليها �إحالتها  -عن
طريق رئي�س اللجنة � -إىل هذه اجلهة .و�إذا تبني للجنة تعذر
النظر يف املخالفة دون الف�صل م�سبق ًا يف هذه الواقعة ،يجوز
لرئي�س اللجنة� ،أو نائبه الت�أجيل حلني ورود �إفادة ،بنا ًء على
طلب اللجنة ،من هذه اجلهة.

الأنظمة واللوائح ال�سارية.
2.2ال يجوز للع�ضو امل�شاركة يف النظر يف املخالفة املعرو�ضة
على اللجنة �إذا كان له عالقة� ،سواء قرابة (حتى الدرجة
الرابعة)� ،أو م�صلحة (ا�ستثمار �أو جتارة) �أو نزاع مع
املخالف� ،أو ممار�سي ت�شغيل االن�شطة واملهن ال�سياحية.
�3.3إذا كان رئي�س اللجنة �أو امل�ست�شار النظامي ممن ينطبق
عليهم �أي من احلاالت املذكورة بالفقرة ( )2من هذه
املادة ،ولي�س له بديل يف الت�شكيل ف�إنه يتعني على رئي�س 
اللجنة� ،أو نائبه �إحالة املخالفة للجنة �أخرى.
4.4يعد لكل جل�سة حم�ضر يبني الأع�ضاء احلا�ضرين وتاريخ
ووقت افتتاح اجلل�سة ومكان انعقادها ،والإجراءات
والوقائع التي مت مداولتها �أثناء اجلل�سة وقراراتها.
5.5يوقع على حم�ضر اجلل�سة رئي�س اللجنة والأع�ضاء احلا�ضرين
و�أمني ال�سر واملخالف �إذا كان حا�ضر ًا للجل�سة ،ويكتفى
بالتوقيع الإلكرتوين حال ا�ستخدام الو�سائل التقنية.

املادة (الثانية ع�شرة):

يجوز للجنة اال�سرت�شاد بقائمة املخالفات ،ولها النظر يف �أي
�أفعال �أخرى

املادة (الثالثة ع�شرة):

1.1تعقد اللجنة جل�ساتها يف مقرها املحدد وفق الفقرة ()1
من املادة الثانية من هذه الالئحة ،وبح�ضور غالبية
الأع�ضاء ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة� ،أو نائبه.
2.2يجوز لرئي�س اللجنة تنظيم �أعمالها بني الأع�ضاء ،وحتديد
عدد املخالفات التي ينظر فيها بكل جل�سة ومدى انعقادها
حال عدم اكتمال العدد.

تراعي اللجنة عند تقدير العقوبة املقرر �إيقاعها وفق النظام،
مدى م�صاحبة �أي من الظروف التالية للمخالفة من عدمها:
.أتكرار املخالفة.
.ب تعدد املخالفات.
.ج الإ�ضرار بالنظام العام (ال�صحة العامة /الأمن العام
/ال�سكينة العامة) �أو باملمتلكات �أو تهديد لأي منها.
.دعرقلة عمليات التفتي�ش� ،أو عدم التعاون مع املفت�ش.
.ه وجود تعمد� ،أو �إهمال.
.والكوارث الطبيعية والقوة القاهرة.
.ز�أية حاالت �أخرى تعتربها اللجنة من الظروف املخففة �أو امل�شددة.

املادة (احلادية ع�شرة):

املادة (الرابعة ع�شرة):

الف�صل اخلام�س

اجتماعات اللجنة ومداوالتها وقراراتها
املادة (العا�شرة):

1.1تكون املداوالت بني الأع�ضاء �سرية ،وال يجوز �إف�شا�ؤها� ،أو 1.1ت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء
احلا�ضرين وي�صادق عليها الرئي�س �أو من يفو�ضه وتنفذ
الإف�صاح عنها لأي فرد� ،أو جهة �أخرى اال مبا يتفق مع
فور �صدورها.
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رئي�س اللجنة ،ويجوز ملن يتبنى من الأع�ضاء ر�أي ًا خمالفا
�أن يثبته يف حم�ضر اجلل�سة مدعم ًا بالأ�سباب.

�أحكام عامة
املادة (التا�سعة ع�شرة):

املادة (اخلام�سة ع�شرة):
يتعني على رئي�س  اللجنة ،ووفق ما حتدده �أدلة الإجراءات،
ت�سلم اللجنة للمخالف ن�سخه من قرارها ب�ش�أن املخالفة �أو �إعداد تقرير تف�صيلي للعر�ض على رئي�س  جمل�س  الإدارة،
املخالفات التي مت النظر فيها خالل (�أ�سبوع) من تاريخ جل�سة ب�إجنازات اللجنة والتو�صيات املقرتحة لتطوير �أدائها وت�سهيل
النطق بالقرار ،ويتعني �أن يكون القرار
ٍ
م�ستوف للعنا�صر الآتية ،عملها ،وملجل�س الإدارة اتخاذ ما يراه منا�سب ًا.
و�أية عنا�صر �أخرى حتددها �أدلة الإجراءات:
1.1بيانات املخالف ،و�صف املخالفة ،تاريخ وقوعها ورقم املادة (الع�شرون):
املح�ضر ،وملخ�ص  وقائع النظر فيها ،ومنطوق القرار ،ت�صدر الالئحة بقرار من رئي�س املجل�س ،وتن�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ ن�شرها.
و�أ�سبابه وبيانات اخلبري �إذا وجد ،وملخ�ص تقريره.
2.2يكون من �ضمن بيانات القرار ما يلي(:الرقم-التاريخ املادة (احلادية والع�شرون):
 �أ�سماء الأع�ضاء  -ا�سم �أمني ال�سر-توقيع الأع�ضاء 1.1 -كل مامل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة ي�صدر ب�ش�أنه قرار منالرئي�س بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة.
توقيع �أمني ال�سر).
2.2ملجل�س الإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.

املادة (ال�ساد�سة ع�شرة):

1.1يبلغ املخالف ،عن طريق العناوين الر�سمية ،بقرار اللجنة
مبوجب مذكرة ت�سليم ر�سمية مت�ضمنة بيانات امل�ستلم.
2.2حال تعذر �إبالغ املخالف بقرار اللجنة ،يتم تبليغه عن
طريق اجلهات التنفيذية يف املنطقة التابعة ملقر الن�شاط،
�أو جمعية املهنة ال�سياحية للمخالف �أو �سكنه.

املادة (ال�سابعة ع�شرة):

ال يخل قرار اللجنة املخت�صة بحق املت�ضرر يف طلب التعوي�ض
�أمام اجلهة الق�ضائية املخت�صة ملا �أ�صابه من �ضرر نتيجة
خمالفة �أحكام النظام واللوائح.

املادة (الثامنة ع�شرة):

 1.1يجوز للمخالف التظلم من قرارات اللجنة امام الرئي�س 
وتقوم الإدارة املخت�صة بدرا�سة التظلم ويرفع للرئي�س 
بالتو�صية املنا�سبة ،وذلك وفقا ملا حتدده ادلة الإجراءات.
2.2يف حال رف�ض التظلم �أو عدم الرد ،يجوز للمتظلم التظلم
�أمام ديوان املظامل وفقا لنظامه.
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2.2عند ت�ساوي �أ�صوات الأع�ضاء ،يرجح اجلانب الذي فيه الف�صل ال�ساد�س

الئحة مرافق الإيواء ال�سياحي
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الف�صل الأول

التعريفات
املادة (الأوىل):

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة �أمام كل منها،
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
ما مل ِ
النظام :نظام ال�سياحة.
الالئحة :الئحة مرافق الإيواء ال�سياحي تنفيذ ًا لأحكام
النظام ،وما ي�صدر ب�ش�أنها.
الهيئة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س الإدارة.
الرئي�س :رئي�س الهيئة.
الإدارة املخت�صة :الإدارة العامة للرتاخي�ص �أو �أي ًا من
الإدارات ذات العالقة بالهيئة� ،أو فروع الهيئة مبناطق اململكة،
�أو ممثل الهيئة يف مكتب الأمانة �أو البلدية �أو الهيئة العامة
لال�ستثمار (حال تفوي�ضهم) وفق ما حتدده ادلة االجراءات.
الرتخي�ص :عملية تت�ضمن �إجراءات ا�ستيفاء اال�شرتاطات
واملتطلبات املو�ضحة يف الالئحة للح�صول على الرخ�صة.
الرخ�صة :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمدة من الهيئة،
با�سم املرخ�ص له ملمار�سة ت�شغيل مرافق الإيواء ال�سياحي وفق
�أحكام النظام والالئحة.
املرخ�ص له :كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي حا�صل على رخ�صة
و�شهادة ت�صنيف �سارية املفعول من الهيئة ملمار�سة ت�شغيل
و�إدارة مرافق الإيواء ال�سياحي.
الت�صنيف :عملية تت�ضمن تعريف ًا وو�صف ًا وتقييم ًا مل�ستوى
اخلدمة املقدمة مبرافق الإيواء ال�سياحي ،مع تق�سيمها لفئات
حمددة وفق الالئحة.
�شهادة الت�صنيف :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمدة من
الهيئة ،با�سم مرفق �إيواء �سياحي ،وحمدد ًا فيها الت�صنيف.
معايري الت�صنيف :ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها يف
مرافق الإيواء ال�سياحي للح�صول على الت�صنيف املنا�سب وفق
الالئحة.
ت�أهيل �إدارة وت�شغيل مرافق الإيواء ال�سياحي :الت�أكد من
قدرة وكفاءة اجلهات املمار�سة لن�شاط �إدارة وت�شغيل مرافق

الإيواء ال�سياحي وفق ًا ملعايري الت�أهيل املعتمدة ح�سب دليل
الإجراءات.
مرفق الإيواء ال�سياحي :كل مكان يوفر خدمة املبيت ب�صورة
رئي�سة (للنزالء /لل�سياح) مقابل �أجر� ،سواء �أكان هذا املكان
فندق ًا� ،أو �أي وحدة �سكنية �أخرى ت�ؤدي الأغرا�ض نف�سها ،و�أي
خدمات م�ساندة ،وتنق�سم �إىل نوعني:
 -1مرافق اخلدمة الكاملة :وهي التي ت�صنف بالنجوم �أو
بالدالل (للمباين الرتاثية) ،وتقدم خدمة املبيت مبقابل مايل،
بالإ�ضافة �إىل خدمات �أخرى ،مثل :اال�ستقبال ،وامل�أكوالت،
وامل�شروبات ،وغريها من اخلدمات ،ح�سب فئات الت�صنيف
املو�ضحة يف دليل الإجراءات ،وتدار من قبل �إدارة موحدة  .
ويندرج حتتها ما يلي:
● ●الفنادق :مبنى� ،أو جمموعة من املباين ،ذات مدخل
عام م�ستقل ي�شرتط فيها �أن تكون ن�سبة (الغرف
امل�ستقلة بداخلها دورة مياه) ال تقل عن  %60من
�إجمايل الوحدات.
● ●الفنادق الرتاثية :وهي تنق�سم اىل ق�سمني:
● ●فنادق تراثية :مبنى� ،أو جمموعة من املباين الرتاثية �أو
التاريخية ذات مدخل عام م�ستقل وحتمل طابع الرتاث
القدمي للمنطقة التي يقع فيها ،وال يعترب املبنى تراثي ًا
�إال بعد �أن يح�صل على موافقة من الهيئة كمبنى تراثي.
● ●«فندق ذو طابع تراثي « يحاكي الطراز العمراين املحلي
ومواد البناء القدمية امل�ستخدمة يف املنطقة.
● ● املنتجعات :مبنى �أو جمموعة من املباين حماطة ب�سور
واحد ذات مدخل عام م�ستقل ،وت�شتمل املنتجعات
على مرافق ترفيهية ،وم�سطحات خ�ضراء مب�ساحات
خمتلفة ح�سب فئة الت�صنيف.
● ●فنادق الطرق (املوتيالت) :مبنى� ،أو جمموعة من
املباين ذات مدخل عام م�ستقل تقع على طرق ال�سفر
بني املدن �أو املحافظات ،ي�شرتط فيها �أن تكون ن�سبة
(الغرف امل�ستقلة بداخلها دورة مياه) ال تقل عن %60
من �إجمايل الوحدات.
● ●ال�شقق الفندقية :مبنى �أو جمموعة من املباين ذات
مدخل عام م�ستقل ت�ضم عدد ًا من الوحدات امل�ستقلة
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مبدخل خا�ص ،بحيث ي�شرتط �أال يقل عن  %60من
�إجمايل الوحدات ت�شمل على الأقل يف كل وحدة
(غرفة نوم واحدة م�ستقلة بباب ،ودورة مياه ،و�صالون
ا�ستقبال ،ومطبخ).
● ●الفلل الفندقية :جمموعة وحدات ذات مدخل عام
م�ستقل ،وتكون كل وحدة م�ستقلة متاما عن الأخرى،
ومبدخل خا�ص بها ،وت�شتمل كل وحدة على الأقل على
(غرفة نوم واحدة ،ودورتني مياه ،وغرفة معي�شة،
و�صالون ا�ستقبال ،ومطبخ).
 -2مرافق اخلدمة الذاتية :التي ت�صنف بالدرجات وتقدم
خدمات املبيت فقط ،ويندرج حتتها مايلي:
● ●الوحدات ال�سكنية املفرو�شة :مبنى �أو جمموعة من
املباين ذات مدخل عام م�ستقل ت�ضم عدد ًا من الوحدات
امل�ستقلة مبدخل خا�ص ،بحيث ي�شرتط �أال يقل عن %60
من �إجمايل الوحدات ت�شمل على الأقل يف كل وحدة
(غرفة نوم واحدة م�ستقلة بباب ،ودورة مياه ،و�صالون
ا�ستقبال ،ومطبخ).
● ●النزل ال�سياحية :جمموعة مباين تقدم خدمة ذاتية
بحيث تكون جميعها ذات مدخل عام م�ستقل ،وتدار
من ِقبل �إدارة موحدة ،والبد �أن تكون كل وحدة م�ستقلة
متام ًا ،وتوفر املبيت ،وت�شتمل كل وحدة على الأقل على
(غرفة نوم واحدة م�ستقلة بباب ،ودورة مياه ،و�صالون
ا�ستقبال ،ومطبخ)
● ●املخيمات البيئية ال�سياحية :هي كل خميم يقام يف
املناطق ال�صحراوية� ،أو اجلبلية� ،أو ال�ساحلية ،وفق ًا
للأنظمة ،وال�شروط ،وال�ضوابط املعتمدة من اجلهات
املعنية بغر�ض اال�ستثمار ال�سياحي ،وممار�سة الأن�شطة
الرتفيهية ال�سياحية.
● ● النزل البيئية والزراعية :املباين التي تقام يف مزرعة
قائمة (اال�سرتاحات الزراعية)� ،أو يف موقع بيئي
(النزل البيئية) حماطة ب�سور واحد وذات مدخل عام
م�ستقل ،وت�ستخدم يف مبانيها مواد منا�سبة لنف�س البيئة
املقامة عليها ،ويتم ت�شغيلها بطريقة ال ت�ؤثر على احلياة
الطبيعية ،والنباتية ،واحليوانية فيها ،وتراعى املجتمع

املحلى املحيط بها ،وتدار ب�إدارة موحدة   .النزيل �أو
ال�سائح :ال�شخ�ص الطبيعي امل�ستفيد من اخلدمات التي
يقدمها مرفق الإيواء ال�سياحي  .
من�سوبو مرفق الإيواء ال�سياحي :الأ�شخا�ص الذين يعملون
يف املرفق ،ويرتبطون بعالقة عمل نظامية مع املرخ�ص له يف
وظيفة ذات �صلة مبمار�سة ت�شغيل مرفق الإيواء ال�سياحي،
مثل(:مدير املرفق ،موظف اال�ستقبال ،مدير ال�صيانة)� ،أو
غريها من الوظائف ذات العالقة.
ممار�سو ت�شغيل مرفق الإيواء ال�سياحي :كل �شخ�ص 
طبيعي �أو اعتباري يقوم بت�شغيل مرفق �إيواء �سياحي وفق ما
ورد يف هذه الالئحة �سواء كان مرخ�ص له �أو غري مرخ�ص.
مدير مرفق الإيواء ال�سياحي :ال�شخ�ص الطبيعي ،الذي
يتوىل �إدارة وت�شغيل مرفق الإيواء ال�سياحي� ،أو من يقوم
مقامه ،وتنطبق عليه �شروط املدير.
قائمة الأ�سعار :بيان مقدم للهيئة من املرخ�ص له ،يحتوي
على املبالغ املالية التي يح�صل عليها مرفق الإيواء ال�سياحي
من عمالئه مقابل ما يقدم لهم من خدمات.
املقابل املايل :املبالغ املالية املعتمدة ،التي حت�صل عليها
الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها ،وفق النظام والالئحة.
�أدلة الإجراءات :الوثائق والإر�شادات واملعايري اخلا�صة
مبتطلبات ممار�سة ن�شاط ت�شغيل مرفق �إيواء �سياحي وفق
�أحكام النظام والالئحة والتعليمات والتعاميم ال�صادرة من
الهيئة.
اجلمعية :اجلمعية ال�سعودية ملرافق الإيواء ال�سياحي.
املخالفة� :أي عمل يتعار�ض مع �أحكام النظام والالئحة
والأدلة الإجرائية يتم �ضبطها عن طريق املوظف املخت�ص.
قائمة املخالفات :ببيان يحدد على �سبيل احل�صر الأفعال
التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة والأدلة
الإجرائية ،وحمدد فيها العقوبة املن�صو�ص عليها يف النظام.
الو�سائل التقنية :الأجهزة الإلكرتونية التي حتددها �أدلة
الإجراءات ،ومتثل �أحد �أ�شكال حم�ضر ال�ضبط.
اللجنة املخت�صة :جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام
والالئحة ،و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
العناوين الر�سمية :و�سائل التوا�صل  -مبا فيها العنوان
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املرخ�ص له ومن �أدلة الإجراءات الالزمة لإبالغه مبكاتبات
وقرارات الهيئة ،واللجنة املخت�صة.
املعايري املهنية :وثيقة تعدها الهيئة ،تو�ضح املهارات والعلوم
واملعارف وال�سلوكيات املطلوبة يف من�سوبي مرفق الإيواء
ال�سياحي؛ لت�أدية املهام وامل�س�ؤوليات مب�ستوى احرتايف ،وتكون
قابلة للقيا�س.
الرقابة :الأعمال والإجراءات ،املحددة يف الالئحة و�أدلة
الإجراءات ،وتطبقها الهيئة ،للت�أكد من التزام مرفق الإيواء
ال�سياحي ب�أحكام النظام والالئحة.
املفت�ش :كل �شخ�ص خمول بقرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه
بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ش على مرافق االيواء
ال�سياحي.
التفتي�ش :املعاينات والزيارات التي يقوم بها املفت�ش �إىل
مرافق الإيواء ال�سياحي ،للت�أكد من تطبيق �أحكام النظام
والالئحة.
حم�ضر ال�ضبط :الأداة التي ت�ستخدمها الهيئة� ،أثناء عملية
الرقابة والتفتي�ش ل�ضبط املخالفات ،ح�سب الآلية التي تقرها
الإدارة املخت�صة.
خطاب ال�ضمان :تعهد نهائي ،غري م�شروط ،ي�صدر من �أحد
البنوك� ،أو امل�صارف املرخ�صة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي بنا ًء على طلب املرخ�ص  له� ،أو طالب الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف ،بدفع قيمتها ل�صالح الهيئة حال طلبها.
نظام �شمو�س :نظام �آيل مركزي ل�شبكة املعلومات الوطني،
تنقل من خالله املعلومات �إىل مركز املعلومات الوطني بوزارة
الداخلية عرب ال�شبكات املرخ�ص  لها من هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات.

الرتخي�ص
املادة (الثالثة):

ال يجوز ممار�سة ت�شغيل �أي مرفق �إيواء �سياحي �إال بعد حتقيق
متطلبات الت�أهيل لإدارة وت�شغيل مرافق الإيواء ال�سياحي،
واحل�صول على الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق ًا لأحكام
النظام والالئحة و�أدلة الإجراءات.

املادة (الرابعة):

يقدم طلب احل�صول على الرخ�صة ملرافق الإيواء ال�سياحي �إىل
الإدارة املخت�صة وفق اال�شرتاطات وال�ضوابط التالية:
�أو ًال :متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�ص:

1.1تعبئة النموذج اخلا�ص  بطلب الرخ�صـة ملمار�سة ت�شغيل
مرفق �إيواء �سـياحي على املوقع الإلكرتوين للهيئة ،وفـق
النموذج والآلية املحددة يف �أدلة الإجراءات.
2.2توافر ال�شـروط التالية يف طالب الرتخي�ص ،وتقــدمي ما
يثبت ذلك:
● ●  �أن يكون �سعودي اجلن�سية �سواء كان �شخ�صا طبيعيا �أو
اعتباري ًا� ،أو م�ستثمرا �أجنبي ًا حا�صال على ترخي�ص وفق
الأنظمة واللوائح ال�سارية.
● ●�أن يكون ال�شخ�ص الطبيعي كامل الأهلية ،و�إال تعني على
من ينوب عنه احل�صول على الأذن ال�شرعي من اجلهة
املخت�صة.
● ●�أن يكون من امل�سموح لهم مبزاولة ن�شاط ت�شغيل مرافق
الإيواء ال�سياحي طبق ًا للأنظمة واللوائح ال�سارية.
● ●احل�صول على �شهادة انت�ساب يف اجلمعية ال�سعودية
ملرافق الإيواء ال�سياحي.
املادة (الثانية):
● ●�أن ال يكون قد حكم عليه يف جرمية خملة بال�شرف �أو
ي�صدر الرئي�س ،بنا ًء على عر�ض الإدارة املخت�صة ،قرار بتحديد
الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
�أية �أعمال� ،أو خدمات �أخرى تعترب وفق النظام والالئحة �ضمن
● ●ان ال يكون قد �سبق �صدور قرار او حكم ب�إلغاء الرتخي�ص 
ممار�سة ت�شغيل مرافق الإيواء ال�سياحي.
�ضد طالب الرتخي�ص ملخالفة النظام ولوائحه ،ما مل
مي�ضي على �صدور القرار او احلكم (� )5سنوات عند
تقدمي الطلب.
● ●  تقدمي ما يفيد ا�شرتاك مقدم الطلب يف نظام �شمو�س  .
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3.3يلتزم طالب الرتخي�ص  بتقدمي امل�ستندات التالية �إىل 1010يف حالة الرف�ض� ،أو عدم الرد ،يجوز لطالب الرتخي�ص 
التظلم �أمام ديوان املظامل ،وفق نظامه.
الإدارة املخت�صة:
ً
● ● �سند ملكيته ملبنى(مكان) م�شروع مرفق الإيواء ثانيا :متطلبات مرحلة �إ�صدار الرخ�صة:
● ●يتعني على طالب الرتخي�ص االلتزام بتقدمي امل�ستندات
ال�سياحي �أو عقد �إيجار مت�ضمن ًا موافقة امل�ؤجر على
التالية �إىل الإدارة املخت�صة:
ا�ستخدامه وا�ستغالله ملمار�سة ن�شاط مرفق �إيواء
● ●�صورة الرتخي�ص  ال�صادر له من البلدية مع �إرفاق
�سياحي.
الأ�صل للمطابقة.
● ●�أ�صل املخططات املعتمدة من مكتب هند�سي معتمد.
● ● ر�سم تو�ضيحي (كروكي) ملوقع مزاولة الن�شاط
4.4يف حالة ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص  املتطلبات املحددة
(مبنى�/أر�ض) مو�ضح ًا عليه املكان واملنطقة.
بالفقرة (�أو ًال )3، 2 ،1/من هذه املادة ،و�سداد الغرامات
● ●دفع املقابل املايل للرتخي�ص.
ال�صادرة بحقه -ان وجدت  ،-تقوم الإدارة املخت�صة
● ●توفر متطلبات و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ،و�إرفاق
بدرا�سة الطلب.
امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك من الدفاع املدين.
5.5يف حالة عدم وجود �أي مالحظات ،ت�صدر الإدارة املخت�صة
● ●ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة بعد ا�ست�صداره
املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ص ،وفق النموذج املوحد،
من وزارة التجارة وال�صناعة بنا ًء على كتاب من
على العناوين الر�سمية له ،ومتنحه مهلة مدتها ()30
الهيئة ،مت�ضمن ًا اال�سم التجاري املقرر �إ�صدار الرخ�صة
ثالثون يوم ًا ال�ستكمال متطلبات الرتاخي�ص  واملوافقات
و�شهادة الت�صنيف به ،وعقد الت�أ�سي�س  (بالن�سبة
من اجلهات ذات العالقة ،مثل(:البلديات والأمانات/
لل�شركة) �إن وجد.
الدفاع املدين) ،وفق النموذج املو�ضح يف �أدلة الإجراءات.
● ●العالمة التجارية (ال�شعار) �إن وجد.
6.6يجوز للإدارة املخت�صة ،بنا ًء على طلب طالب الرتخي�ص،
● ●العنوان الوطني ملرفق الإيواء ال�سياحي ح�سب نظام
جتديد املوافقة املبدئية ،وفق متطلبات �أدلة الإجراءات،
الربيد ال�سعودي (بريد وا�صل).
حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ص  من مربرات
● ●جاهزية املبنى (املكان) من ناحية الت�أثيث وتوافر
و�أ�سباب تدعم طلبه.
جميع التجهيزات الالزمة ملمار�سة ت�شغيل مرفق �إيواء
7.7ال يجوز ،ب�أي حال من الأحوال ،قيام طالب الرتخي�ص 
�سياحي ،حال تقدمي طالب الرتخي�ص  امل�ستندات
مبمار�سة ت�شغيل �أي مرفق �إيواء �سياحي قبل احل�صول على
املو�ضحة بالفقرة (ثانيا )1/من هذه املادة خالل
الرتخي�ص النهائي.
املهلة املحددة ،تقوم الإدارة املخت�صة بتكليف املفت�شني
 8.8يف حالة رف�ض الإدارة املخت�صة طلب الرتخي�ص ،يجب
ملعاينة املبنى حمل ممار�سة ت�شغيل مرفق �إيواء
�أن يكون م�سبب ًا وير�سل على العناوين الر�سمية لطالب
�سياحي خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدمي هذه
الرتخي�ص  وفق ما ورد يف �أدلة الإجراءات ،ويجوز له
امل�ستندات ،للمطابقة والت�أكد من �صحة املعلومات
التظلم �أمام الرئي�س خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
وامل�ستندات املقدمة من طالب الرتخي�ص ،ويعد تقرير
علمه بالرف�ض ،ويراعى ما يلي:
بذلك ،ويجوز اال�ستعانة ب�أي جهة فنية �أو متخ�ص�صة،
9.9قيام الإدارة املخت�صة التي يحددها الرئي�س  بالنظر يف
ال�ستكمال �أعمال املعاينة والرقابة.
االعرتا�ضات والتظلم مبوجب �صالحيته والرفع بالنتائج
● ●حال ت�أكد الإدارة املخت�صة من عدم وجود �أي
للرئي�س لالعتماد ،ويخطر طالب الرتخي�ص على العناوين
مالحظات وفق املتطلبات املذكورة بهذه املادة ،يخطر
الر�سمية بالرد.
طالب الرتخي�ص ،على العناوين الر�سمية ،خالل ()30
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● ●على املرخ�ص له االلتزام بالآتي:
● ●توقيع تعهد ب�صحة البيانات وامل�ستندات املقدمة
للح�صول على الرخ�صة.
● ●عدم خمالفة �أحكام النظام واللوائح خالل ممار�سة
ت�شغيل مرفق �إيواء �سياحي.
● ●عدم تغيري العناوين الر�سمية و�إخطار الإدارة املخت�صة
يف حال تغيريها.
● ●عدم متكني الغري ب�أي �شكل من الأ�شكال من ممار�سة
ت�شغيل مرفق الإيواء ال�سياحي وفق الرتخي�ص 
والت�صنيف ال�صادر له.
● ●يجب �أن يكون م�سمى مرفق الإيواء ال�سياحي مبا ال
يتعار�ض مع النظام العام ،والأنظمة والتقاليد باململكة
ومعتمد من وزارة التجارة وال�صناعة �أو �أحد فروعها.
● ●تقدمي ال�ضمانات املالية الالزمة متى ما طلبت الهيئة
ذلك.
● ●يتعني على طالب الرتخي�ص االلتحاق بربنامج ت�أهيلي
وفقا ملا حتدده �أدلة الإجراءات ،مامل ي�سبق له االلتحاق
بها.

املادة (اخلام�سة):

يجوز ملن رف�ض طلبه التظلم �أمام الرئي�س وفق متطلبات الفقرة
(�أو ًال )8/من املادة (الرابعة) من الالئحة ،ويتعني على الهيئة
�إعادة املقابل املايل امل�سدد لها لإ�صدار الرتخي�ص والت�صنيف،
وذلك لطالب الرتخي�ص الذي رف�ض طلبه.

املادة (ال�ساد�سة):

عند ا�ستيفاء الطلب متطلبات املادة (الرابعة) ،ومع مراعاة
�أحكام هذه الالئحة ،ت�صدر الإدارة املخت�صة الرخ�صة ،وفق
ال�ضوابط التالية:
تكون مدة الرخ�صة (ثالث �سنوات) ،قابلة للتجديد.
تو�ضيح بيانات املرخ�ص  له (�شركة/م�ؤ�س�سة) ،واال�سم
التجاري ،وتاريخ بداية املدة وانتهائها و�أي معلومات �أخرى
ح�سب احلاجة.

املادة (ال�سابعة):

يتعني على الإدارة املخت�صة تعبئة البيانات التالية يف �سجل،
حتدده �أدلة الإجراءات ،عند �إ�صدار الرخ�صة ،و�أثناء ممار�سة
ت�شغيل مرفق الإيواء ال�سياحي  :
1.1البيانات اخلا�صة بالرخ�صة وفق �أحكام الالئحة.
2.2موقع مرفق الإيواء ال�سياحي والعناوين الر�سمية له وعنوان
املكتب اخلا�ص ب�إدارة وت�شغيل مرفق الإيواء ال�سياحي.
3.3املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ص له.

املادة (الثامنة):

يجوز ملرفق الإيواء ال�سياحي �أن يكون داخل مبنى مت�صل مبباين
�أخرى ،مثل(:امل�ست�شفيات ،والدوائر احلكومية ،واملطارات،
واملجمعات التجارية) مبدخل م�ستقل� ،شريطة مراعاة طالب
الرخ�صة ال�ضوابط التالية:
● ● تقدمي طلب للإدارة املخت�صة ،مرفق ًا به ن�سخة من
العقد املربم مع اجلهة الإدارية امل�ستفيدة.
● ●تنفيذ ال�شروط واملتطلبات الالزمة لإ�صدار الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف وفق متطلبات املادة (الرابعة) من
الالئحة  .

املادة (التا�سعة):

1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم للإدارة املخت�صة بطلب
جتديد الرخ�صة قبل ( )90ت�سعني يوم ًا من تاريخ انتهاء
مدة الرخ�صة ال�ستيفاء ال�شروط املحددة يف املادة
(الرابعة) من الالئحة.
2.2حتديث جميع بيانات مرفق الإيواء ال�سياحي يف النظام
الإلكرتوين لرتخي�ص مرافق الإيواء ال�سياحي.
3.3يف حال تقدمي طلب جتديد الرخ�صة بعد انتهاء املهلة
املحددة بالفقرة ( )1من هذه املادة ،تقوم الإدارة
املخت�صة باتخاذ ما يلي:
● ●تكليف املفت�شني بالتفتي�ش  على املرخ�ص  له لر�صد
ممار�سة ت�شغيل مرفق �إيواء �سياحي بعد انتهاء الرخ�صة،
و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط وفق �أحكام الالئحة.
● ● �إحالة حم�ضر ال�ضبط ،و�صور من الرخ�صة ،و�شهادة
الت�صنيف املنتهية ،وفق النموذج املو�ضح يف �أدلة
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ال يجوز للمرخ�ص له القيام ب�أي من الأعمال التالية �إال بعد املادة (الثانية ع�شرة):

احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الإدارة املخت�صة:
يف حال فقد� ،أو تلف الرخ�صة� ،أو �شهادة الت�صنيف ،يجب على
● ●التنازل عن الرخ�صة� ،أو ال�سماح للغري با�ستخدامها� ،أو املرخ�ص له التقدم بطلب للإدارة املخت�صة خالل (� )7سبعة
ا�ستغاللها ،مع مراعاة �أن تتوافر يف املتنازل له ال�شروط �أيام عمل من تاريخ الفقد� ،أو التلف ،لإ�صدار ترخي�ص بدل
واملتطلبات الالزمة للرتخي�ص  وفق �أحكام النظام فاقد �أو تالف ،وت�صدر الإدارة املخت�صة الرخ�صة �أو �شهادة
والالئحة والأدلة الإجرائية.
الت�صنيف املذكور حال ا�ستيفاء املرخ�ص له املتطلبات و�سداد
املقابل املايل املقرر.
● ●تعديل اال�سم التجاري.
ت�صنيف� ،أو � ً
ً
أو�صاف� ،أو عناوين
● ●ا�ستخدام �أ�سماء� ،أو
الف�صل الثالث
غري ما هو مبني يف الرخ�صة املمنوح لها.
● ●�إغالق مرفق الإيواء ال�سياحي �إغالقا م�ؤقتا �أو دائما �أو الت�صنيف
التعديل �أو التغيري على املخططات املعتمدة من الهيئة املادة (الثالثة ع�شرة):
1.1حتدد الإدارة املخت�صة �أنواع الت�صنيف وطريقته ،وفئاته،
عند تقدمي الطلب.
ومعايريه ،ومتطلباته� ،ضمن �أدلة الإجراءات ويجوز لها
املادة (احلادية ع�شرة):
�إعادة التقييم ،كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
1.1يف حالة وفاة املرخ�ص له� ،أو فقدانه الأهلية ،متنح الإدارة
املخت�صة الورثة مهلة ال تزيد عن (� )6ستة �أ�شهر من 2.2تقوم الإدارة املخت�صة ب�إعادة تقييم ،ومراجعة الت�صنيف،
وفئاته بغر�ض التطوير وفق متغريات ال�سوق ،ون�شاط
تاريخ الوفاة �أو فقد االهلية ،لإنهاء �إجراءات تعديل �صفة
مرافق الإيواء ال�سياحي ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
مالك مرفق الإيواء ال�سياحي ،وال�ستكمال باقي ال�شروط
واملتطلبات الالزمة لتعديل الرخ�صة ،وفق �أحكام الالئحة3.3 ،يجوز للإدارة املخت�صة بعد موافقة الرئي�س اال�ستعانة ب�أي
جهة فنية �أو متخ�ص�صة للقيام ب�أعمال الت�صنيف وتقييم
ويجوز للهيئة  -بنا ًء على مايقدم لها من مربرات  -متديد
اخلدمة.
املهلة بحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
 2.2يف حالة انق�ضاء ال�شخ�صية االعتبارية للمرخ�ص  له4.4 ،يتم �إ�صدار وتطبيق معايري الت�صنيف بقرار من الرئي�س،
وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،ويف املوقع الإلكرتوين
متنح الإدارة املخت�صة القائمني على الإدارة مهلة ال تزيد
الر�سمي للهيئة ،ويتم العمل به من تاريخ ن�شرها.
عن (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ثبوت االنق�ضاء؛ لتعديل
ال�صفة القانونية للمرخ�ص له ،وال�ستكمال باقي ال�شروط املادة (الرابعة ع�شرة):
واملتطلبات الالزمة لإ�صدار الرخ�صة ،وفق �أحكام ت�صنف الهيئة مرافق الإيواء ال�سياحي ،بعد تطبيق ا�شرتاطات
الالئحة ،ويجوز للهيئة  -بنا ًء على ما يقدمه القائمني على الرتخي�ص  عليها ،مبوجب �أحكام النظام ولوائحه ،وفق طبيعة
الإدارة من مربرات -متديد املهلة بحد �أق�صى (� )6ستة الن�شاط الذي متار�سه ،وح�سب الفئات املحددة يف �أدلة الإجراءات.
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�أ�شهر �أخرى.
الإجراءات� ،إىل اللجنة املخت�صة.
4.4بعد ا�ستيفاء املتطلبات الالزمة لتجديد الرخ�صة ،و�سداد 3.3يف حالة انق�ضاء املدة املحددة بالفقرتني ( )1و( )2من
املرخ�ص له الغرامات ال�صادر بحقه ان وجدت ،ت�صدر
هذه املادة ،دون توفيق الأو�ضاع ،وفق �أحكام النظام
الإدارة املخت�صة جتديد الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق
والالئحة ،تقوم الإدارة املخت�صة ب�إحالة املو�ضوع ،وفق
�أحكام الالئحة و�أدلة االجراءات.
النموذج املحدد يف �أدلة الإجراءات ،للجنة املخت�صة �إذا
تبني وجود خمالفة.
املادة (العا�شرة):
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املادة (اخلام�سة ع�شرة):

معايري الت�صنيف ،وذلك خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
الإبالغ ب�إلغاء الت�صنيف ال�سابق.
�3.3إذا �صدر القرار برف�ض االعرتا�ض وت�أييد الت�صنيف حمل
االعرتا�ض فيجب �أن يكون م�سبب ًا ،ويجوز لطالب الت�صنيف
التظلم من هذا القرار �أمام ديوان املظامل.
4.4تبلغ الهيئة طالب الت�صنيف بالقرار ال�صادر ب�ش�أن
اعرتا�ضه يف كل الأحوال خالل ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ تقدميه لالعرتا�ض  .
5.5تراعي الهيئة �إبالغ طالب الت�صنيف على العناوين الر�سمية
املحددة بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض ،والتظلم الواردة
يف هذه املادة.

1.1يتعني على املرخ�ص له عند طلب الت�صنيف مراعاة ما يلي:
● ●االطالع على ا�شرتاطات الت�صنيف وفئاته ومعايريه
الواردة يف الالئحة ودليل الإجراءات واملوقع الإلكرتوين
الر�سمي للهيئة.
● ●ا�ستيفاء طالب الت�صنيف والبيانات اخلا�صة بالت�صنيف
وفئاته الواردة بنموذج طلب الرخ�صة امل�شار �إليه
بالفقرة (�أو ًال )1/من املادة (الرابعة) من الالئحة.
2.2يف حالة ا�ستكمال متطلبات الرتخي�ص  والت�صنيف وفق
�أحكام املادة (الرابعة) و(اخلام�سة) و (الرابعة ع�شرة)
من الالئحة ،ت�صدر الإدارة املخت�صة �شهادة الت�صنيف،
وتكون مدتها (ثالث �سنوات) قابلة للتجديد ،وفق ًا
الف�صل اخلام�س
لل�ضوابط واال�شرتاطات املو�ضحة يف �أدلة الإجراءات.

املادة (ال�ساد�سة ع�شرة):

قوائم الأ�سعار

1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم بطلب جتديد �شهادة املادة (الثامنة ع�شرة):

الت�صنيف قبل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة
�شهادة الت�صنيف ال�ستيفاء ال�شروط وال�ضوابط املحددة
يف الالئحة.
2.2تراعي الإدارة املخت�صة �أحكام املادة (العا�شرة) من
الالئحة عند النظر يف طلب جتديد �شهادة الت�صنيف.
3.3يجوز للإدارة املخت�صة تعديل درجة الت�صنيف ال�صادر
ملرفق الإيواء ال�سياحي ،يف حالة تقدم املرخ�ص له بطلب
ذلك ،وا�ستيفا�ؤه اال�شرتاطات واملتطلبات الالزمة وفق املادة (التا�سعة ع�شرة):
الالئحة.
1.1يقدم املرخ�ص له للإدارة املخت�صة قائمة ب�أ�سعار اخلدمات
املقدمة يف مرفق الإيواء ال�سياحي  .
الف�صل الرابع
2.2يلتزم املرخ�ص له التقيد بقائمة الأ�سعار التي قدمها للهيئة
االعرتا�ضات والتظلم على الت�صنيف
ملدة (�سنة) ،ويف حالة الرغبة بتعديلها يجب �إ�شعار الهيئة
املادة (ال�سابعة ع�شرة):
قبل تاريخ التعديل بثالثة ا�شهر على الأقل.
1.1يجوز لطالب الت�صنيف االعرتا�ض على الت�صنيف املمنوح  3.3يجب �أال يفر�ض املرخ�ص له ر�سوم �إ�ضافية للخدمة على
له �أمام الرئي�س.
�أ�سعار الوحدات واخلدمات املقدمة ،مثل :قوائم الطعام
�2.2إذا �صدر ب�ش�أن االعرتا�ض القرار بقبوله و�إلغاء الت�صنيف
للم�أكوالت ،وامل�شروبات ،وخدمة الوحدات.
�أو تعديله ،فتندب الإدارة املخت�صة مفت�ش ًا �آخر غري املعد
للت�صنيف امللغى ليبا�شر الت�صنيف وفق ًا للقرار وملتطلبات

1.1على املرخ�ص  له �إعالن نوع اخلدمات املقدمة وفئاتها
و�أ�سعارها باللغة العربية والإجنليزية ،وب�صورة وا�ضحة،
ويف مكان بارز يف اال�ستقبال داخل مرفق الإيواء ال�سياحي،
وعلى املوقع الإلكرتوين الر�سمي له� ،أو بالو�سائل التي
حتددها الإدارة املخت�صة لالطالع عليها.
2.2تقوم الهيئة بتحديد �آلية مراقبة الأ�سعار وفق ما حتدده
�أدلة الإجراءات.
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التزامات املرخ�ص له
املادة (الع�شرون):

يلتزم املرخ�ص  له بال�ضوابط التالية� ،أثناء ممار�سة ت�شغيل
مرفق الإيواء ال�سياحي:
1.1التقيد با�شرتاطات الرتخي�ص ومعايري الت�صنيف ،و�أحكام
النظام والالئحة والأدلة والإجراءات.
2.2ت�سجيل البيانات اخلا�صة بالنزيل وال�سائح (نظام �شمو�س)
و�سجالت مرفق الإيواء ال�سياحي ،وتزويد الإدارة املخت�صة
عند الطلب -ب�أ�سماء النزالء و�أرقام وحداتهم قبلو�صولهم.
 3.3توفري اخلدمات بح�سب اخلدمات التي تتطلبها درجة
ت�صنيف املرفق.
4.4توفري املتطلبات ال�ضرورية ح�سب معايري الهيئة لذوي
االحتياجات اخلا�صة ح�سب معايري الت�صنيف الوارد
ذكرها يف دليل الإجراءات.
� 5.5إخطار النزالء واجلهات الأمنية مبا يتم العثور عليه من
املفقودات اخلا�صة بالنزالء واالحتفاظ بها لدى �إدارة
املرفق لردها �إىل �أ�صحابها.
6.6عدم تنفيذ برامج الرحالت ال�سياحية يف اململكة �أو ت�سويقها
�إال عن طريق التعاقد مع �شركات� ،أو مكاتب �سياحية
متخ�ص�صة ومرخ�صة من الهيئة.
�7.7إتباع الأنظمة املقررة ،وتعليمات اجلهات املخت�صة املتعلقة
بالنواحي الأمنية وو�سائل ال�سالمة والإ�سعاف والإخالء
وال�صحة والبيئة ،واتخاذ كافة التدابري واالحتياطات التي
حتقق ذلك.
8.8االحتفاظ بن�سخة من قائمة �أ�سماء النزالء ،وعقودهم
مت�ضمنة ا�سم النزيل ،وجن�سيته ،وعنوانه ،و�أرقام هواتفه
مبدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
9.9تزويد الإدارة املخت�صة مبا تطلبه من معلومات مثل:
(الإح�صاءات ،الربامج ،ن�سب الإ�شغال ،معدل الأ�سعار،
القوائم املالية) ذات ال�صلة مبرفق االيواء ال�سياحي .وفق
الآلية التي حتددها �أدلة الإجراءات.
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الف�صل ال�ساد�س

1010مراعاة القواعد وال�شروط ال�صحية العامة يف مرافق
الإيواء ال�سياحي ،وخدماتها ،والعاملني فيها ،واالهتمام
بالنظافة العامة داخل وخارج املرفق ،مبا يف ذلك االهتمام
باملظهر العام ،والنظافة ال�شخ�صية للعاملني.
1111عدم احت�ساب �أكرث من قيمة ليلة واحدة من عدد ليايل
احلجز يف حالة عدم التزام النزيل بتاريخ الو�صول املحدد.
�1212ضمان �سالمة و�أمن النزيل ومقتنياته حتى املودعة يف
اال�ستقبال طوال تواجده مبرفق االيواء ال�سياحي.
�1313سالمة املركبات يف املواقف اخلا�صة باملرفق.
1414احلر�ص على �سالمة النزالء من الأخطار مثل(:احلريق،
�أو ت�سرب الغاز ،ونحو ذلك) واحلر�ص على �صحة النزالء
من �أية �أطعمة� ،أو م�شروبات فا�سدة� ،أو منتهية ال�صالحية.
1515احل�صول على املوافقات والت�صاريح والرتاخي�ص  من
اجلهات املخت�صة نظام ًا ب�ش�أن:
● ●�إقامة �أي جتمعات مثل(:امل�ؤمترات واملعار�ض وامللتقيات
والندوات).
● ●الأن�شطة التجارية املوجودة داخل مرفق الإيواء
ال�سياحي.
1616التحكم يف القنوات الف�ضائية من قبل �إدارة مرفق الإيواء
ال�سياحي ،وعدم و�ضع �أجهزة ا�ستقبال للقنوات ميكن
التحكم بها من داخل الوحدات.
1717منع التدخني يف الأماكن العامة داخل مرفق الإيواء
ال�سياحي مثل( :البهو ،املطاعم ،ونحو ذلك) وحتديد
غرف �أو �أدوار خا�صة للمدخنني.
1818تزويد الإدارة املخت�صة بربيد وا�صل بالربيد الإلكرتوين
للمرفق ،ورقم هاتف امل�س�ؤول ،ورقم هاتف امل�شغل.
�1919إدخال خدمة �إظهار رقم املت�صل مع ت�أمني �أجهزة ت�سجيل،
وتخزين املعلومات للرجوع �إليها وقت احلاجة.
2020توفري االحتياطات الأمنية ،مثل( :كامريات املراقبة
التلفزيونية ،و�أجهزة الت�سجيل اخلا�صة بها ،واحلرا�سات
الأمنية ،ح�سب ا�شرتاطات وزارة الداخلية) بعد موافقة
اجلهات املخت�صة.
2121عدم رفع �أي علم �أعلى ارتفاع ًا من العلم ال�سعودي بح�سب
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التعليمات النظامية.
2222عدم االمتناع عن �إ�سكان املر�أة بدون حمرم� ،سواء كانت
مواطنة� ،أو �أجنبية �شريطة مراعاة ما يلي:
● ●تقدمي املر�أة �أ�صل �إثبات الهوية املعرتف به نظاما
(الهوية الوطنية/الإقامة للأجنبيات) ويجوز قبول
جواز ال�سفر يف احلاالت التي ال تتطلب �إ�صدار ت�صريح
�إقامة لها.
● ●�إ�سكان املر�أة التي لي�س  لها �إثبات هوية (العمة،
واخلالة ،والقريبة )،واخلادمة التي لي�ست على كفالة
طالب ال�سكن �إذا كانت برفقة عائلة غري عائلتها ،مع
مراعاة ت�سجيل جميع البيانات عن رب العائلة املرافقة
لهم.
● ● �إذا مل يكن لدى املر�أة �إثبات هوية مقبول نظاما يجوز
�إ�سكانها ،وذلك وفق الإجراءات املبينة يف الفقرة �أعاله.
2323منع النزالء ومرتادي الفنادق من �إح�ضار املواد الغذائية
الأولية التي تتطلب طهي �إىل مرفق الإيواء ال�سياحي
ذات اخلدمة الكاملة ،وعدم ال�سماح ب�إح�ضار الأطعمة
(م�أكوالت جاهزة/م�شروبات)� ،إال بعد �إخ�ضاعها
للإجراءات الأمنية اخلا�صة مبرفق الإيواء ال�سياحي،
وعدم ال�سماح بتناولها يف الأماكن العامة يف مرفق الإيواء
ال�سياحي ،مثل( :البهو ،ونحو ذلك) ،ويتم �إعالن هذه
التعليمات لنزالء مرفق الإيواء ال�سياحي قبل ت�سجيل
الدخول ،و�إبرازها يف دليل خدمات الغرف بالوحدة� ،أدلة
الإجراءات.
2424عدم قبول� ،أو ا�ستمرار الأن�شطة ،وامل�ؤمترات ،وحفالت
الزواج �إىل �ساعات مت�أخرة وتنتهي قبل �صالة الفجر دون
جتاوز ذلك.
�2525إدارة موحدة جلميع اخلدمات التي تقدم مبرفق الإيواء
ال�سياحي.
2626ا�ستخدام اللغة العربية ،والتاريخ الهجري يف جميع
التعامالت واملطبوعات ،وبطاقات التعريف ب�أ�سماء
العاملني ،وتزويد كل نزيل ب�إي�صال باللغة العربية� ،أو اللغتني
العربية والإجنليزية مع ًا ،خمتوم ًا بختم املرفق ،وم�ؤرخ
بالتاريخ الهجري وامليالدي ،وموقع تدرج فيه بنود اخلدمة

التي قدمت ،وقيمة كل منها ،والرد على الهاتف با�ستخدام
اللغة العربية ،ويف حال كون املت�صل ال يتحدث اللغة العربية
يتم التحدث باللغة االجنليزية� ،أو �أي لغة �أخرى  .
2727املحافظة على �أخالقيات املهنة ،و�آداب ممار�ستها يف
التعامالت اخلدمية والتجارية ملرفق الإيواء ال�سياحي.
2828اال�ستقبال برتحاب ،وب�شا�شة ،ونف�س  الأ�سلوب عند
املغادرة ،ومطالبة النزيل عند القدوم مبا يثبت �شخ�صيته
وف ـ ــق التعليمات النظاميــة ،وا�ستيفاء بطاقة ت�سجيل
معلومات النزيل.
2929عدم ا�ستقبال نزالء دون �سن الـثامنة ع�شرة منفردين
�إال ب�صحبة �أ�سرهم� ،أو العائل ال�شرعي� ،أو يف احلاالت
الطارئة و�أن يكون ذلك عن طريق اجلهات الأمنية.
3030امل�ساعدة يف حمل �أمتعة ،وحقائب ال�ضيوف من و�إىل
الوحدة ،وت�سليمهم مفاتيح الوحدات املخ�ص�صة لهم.
3131على املرخ�ص  له عند قيام املالك ببيع العقار امل�شغول
مبرفق الإيواء ال�سياحي ،وعلمه بالبيع �إبالغ الهيئة خالل
مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم ًا ،وتقدمي ما يثبت موافقة
املالك اجلديد على ا�ستمرار ت�شغيل املرفق ،و�إال عدت
الرخ�صة الغية مامل تر الهيئة بنا ًء على ما يقدمه املرخ�ص 
له من مربرات منحه مهله �إ�ضافية ال تتجاوز مدتها ()6
�ستة �أ�شهر لرتتيب �أو�ضاعه.
3232اتخاذ االحتياطات الالزمة للمحافظة على البيئة ،مع
املحافظة على البيئة املحيطة.
3333جتهيز الوحدات بكل ما يلزم لراحة النزيل ح�سب معايري
الت�صنيف.
 3434تزويد النزالء باملعلومات الالزمة عن اخلدمات املقدمة
يف مرفق الإيواء ال�سياحي ،والرد على ا�ستف�ساراتهم ب�أدب
ولباقة.
3535مراعاة التعليمات التي ت�صدر من الهيئة ،بنا ًء على
التن�سيق امل�شرتك بني الهيئة واجلهات املخت�صة يف الدولة،
ب�ش�أن �ضوابط العمل مبرافق الإيواء ال�سياحي.
3636املحافظة على م�ستوى اخلدمات بنا ًء على الت�صنيف
املمنوح للمرفق والعمل على حت�سني جودتها با�ستمرار.
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املادة (احلادية والع�شرون):

مع مراعاة �أحكام املادة (الع�شرون) من هذه الالئحة ،يلتزم
املرخ�ص له مبتطلبات حجز �أماكن املبيت داخل مرفق الإيواء
ال�سياحي التالية:
�1.1إثبات طلب احلجز للوحدة مبرفق الإيواء ال�سياحي عن
طريق �أي من الو�سائل التالية( :ممار�سي الأن�شطة واملهن
ال�سياحية املرخ�ص لهم من الهيئة� ،أو اجلهات املخت�صة/
احل�ضور ال�شخ�صي للزائر/االت�صاالت التقنية مبختلف
�أنواعها) ،ويعترب احلجز م�ؤكد يف حالة الرد باملوافقة على
احلجز من مرفق الإيواء ال�سياحي.
�2.2إبالغ طالب احلجز ب�أ�سعار االنتفاع باخلدمة وكيفية الدفع،
واخلدمات املقدمة.
3.3التنبيه على طالب احلجز ب�إبراز �أ�صل �إثبات حتقيق
ال�شخ�صية (الهوية الوطنية للمواطن/الإقامة للمقيم/
جواز ال�سفر للزائر الأجنبي� ،أو ال�سائح) وتقدمي �سجل

يحايسلا ءاويإلا قفارم ةحئال

3737عدم ربط اخلدمة املقدمة يف مرفق الإيواء ال�سياحي
ب�أي �شرط ال�ستهالك اخلدمات� ،أو تناول الوجبات� ،أو
امل�شروبات ما مل يكن ذلك مبوافقة ورغبة النزيل.
 3838عدم تقدمي �أي معلومات عن هوية النزيل ،ورقم الوحدة
التي تخ�صه للغري.
 3939وجود زي موحد ملوظفي مرفق الإيواء ال�سياحي.
4040الر�سائل الن�صية واال�شعارات والتعاميم املر�سلة
للمرخ�ص على عناوينه املحددة عند طلبه للرتخي�ص يف
نظام الرتاخي�ص الإلكرتوين يعد بالغ ًا ر�سمي ًا ،وال يحق
للمرخ�ص له تغيري �أرقام وعناوين التوا�صل املقدمة للهيئة
�إال بعد �إبالغ الهيئة بذلك.
 4141توفري وحدة بديلة للنزيل يف حال عدم توفر مكان �شاغر
يف املرفق يف حالة وجود حجز م�ؤكد ،وتكون بنف�س امل�ستوى
مع عدم حتميل النزيل �أي قيمة زائدة عن قيمة احلجز.
 4242ا�ستخدام و�سائل التقنية احلديثة ملعرفة �آراء النزالء
جتاه م�ستوى اخلدمة املقدمة يف املرفق.
4343عدم االحتفاظ ب�صور الوثائق الر�سمية للنزالء� ،أو
ت�صويرها ،واالكتفاء بت�سجيل اال�سم الرباعي وبيانات
حتقيق ال�شخ�صية (ال�سجل املدين/الإقامة/جواز ال�سفر)
ومرافقيهم.
4444ا�ستقبال النزالء عموم ًا يف حالة وجود وحدات �سكنية
�شاغرة ،مع عدم �إلزام النزالء بحد �أدنى من الليايل
وعدم االمتناع عن تقدمي خدمة املبيت واخلدمات االخرى
املرخ�ص له بها دون �سبب مقبول نظام ًا.
4545التقييد بوقت الدخول واملغادرة للنزالء حيث يكون وقت
دخول مرفق الإيواء ال�سياحي ال�ساعة الثانية بعد الظهر،
ووقت املغادرة ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا من اليوم
التايل� ،أو اليوم الأخري ملدة بقاء النزيل ،ويف حالة ت�أخر
�إدارة املرفق ال�سياحي يف ت�سليم مفتاح الوحدة املحجوزة
للنزيل عن ال�ساعة الثانية ظهر ًا تلتزم بت�سلم حقائب
النزيل ،وحفظها ،وتوفري مكان ،وخدمة منا�سبة لراحته،
وتقدمي ما يلزم ذلك من وجبات ،ويف حالة عدم ت�سليم
النزيل مفتاح الوحدة قبل ال�ساعة الرابعة م�سا ًء ،يلتزم  

مرفق الإيواء ال�سياحي بتوفري وحدة بديلة يف مرفق �إيواء
�سياحي �أخر بنف�س م�ستوى وت�صنيف الوحدة املحجوزة من
قبل النزيل مع تقدمي خ�صم للنزيل يعادل قيمة املدة التي
ق�ضاها باالنتظار.
4646الوفاء بكافة االلتزامات التعاقدية جتاه النزالء.
4747و�ضع املعلومات التي يحتاجها النزالء داخل الغرف،
والوحدات ال�سكنية باللغتني العربية والإجنليزية.
4848قيام مدير مرفق الإيواء ال�سياحي فور ًا ب�إبالغ اجلهات
املخت�صة عن �أي حادث يتعلق ب�أمن و�سالمة النزالء� ،أو
املوظفني� ،أو املباين.
4949تزويد الإدارة املخت�صة يف بداية كل عام بخطط وبرامج
التدريب الإدارية والتخ�ص�صية ملن�سوبي مرفق االيواء
ال�سياحي.
5050توفري �سكن بديل بنف�س  امل�ستوى والت�صنيف �أو �إعادة
املبالغ املالية املدفوعة لليلة دون خ�صم يف حالة �إغالق
مرفق الإيواء ال�سياحي ب�سبب حريق �أو انقطاع الكهرباء.
5151االحتفاظ ب�سجل لزيارات مفت�شي الهيئة واجلهات
الرقابية املخت�صة وفقا ملا تبينه ادلة الإجراءات.
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�أو حتقيق �شخ�صية الأ�سرة (�إذا كان برفقته عائلته) عند
القدوم للت�سجيل يف �سجالت اال�ستقبال ،وتعبئة بطاقة
الت�سجيل املعتمدة.
�4.4إ�صدار م�ستند حجز ل�صالح طالب احلجز ،ويعد ذلك
مبنزلة عقد  -ملزم لطرفيه -يت�ضمن اخلدمات املقدمة
و�أ�سعارها ،ويجوز لطالب احلجز �إلغاء احلجز كتابي ًا كلي ًا،
�أو جزئي ًا خالل � 24ساعة قبل تاريخ دخول النزيل.
5.5قيد جميع طلبات احلجز يف �سجل خم�ص�ص لذلك تدون
فيه املعلومات ال�ضرورية عن طالب احلجز من حيث
تاريخ الطلب ونوع مكان املبيت (غرفة مفردة/مزدوجة/
جناح) وا�سم النزيل وبياناته ال�شخ�صية وتاريخ بدء
احلجز واملغادرة وعدد ليايل املبيت واخلدمات املطلوبة
وطريقة ال�سداد ،وكذلك بقية اخلدمات املقدمة من مرفق
الإيواء ال�سياحي مثل(:حفالت/اجتماعات/ /فعاليات/
مطاعم).
6.6توفري نظام �آيل و�سجالت يومية تو�ضح الوحدات امل�شغولة،
وغري امل�شغولة ،واملحجوزة ،وغري املحجوزة ،والتي يف
مرحلة ال�صيانة �أو النظافة.
7.7عدم االمتناع عن حجز الوحدات اخلالية مبرفق الإيواء
ال�سياحي بح�سب الطلب من حيث عدد الأ�س َّرة �إال �إذا امتنع
طالب احلجز عن تقدمي ال�ضمان املطلوب لت�أكيد حجزه.
8.8يف حالة قيام طالب احلجز بالتنازل عن احلجز ل�شخ�ص 
�آخر ،يكون للمرخ�ص له ال�صالحية يف مدى املوافقة على
ذلك من عدمه.
9.9االتفاق مع طالب احلجز على املهلة الالزمة لإخطار
املرخ�ص له بتعديل احلجز �أو تغيريه قبل موعد بد�أ �سريان
احلجز ،وخالف ذلك ،يجوز للمرخ�ص له مطالبة طالب
احلجز بتعوي�ض تعديل احلجز� ،أو �إلغا�ؤه ومبا ال يتجاوز
ليلة واحدة.
�1010إعالم النزيل ب�ضوابط الإقامة مبرفق الإيواء ال�سياحي
مثل(:املحافظة على مكوناته و�سالماتها/احرتام حقوق
وحريات باقي النزالء/التقييد بالأنظمة العامة) ،ويف حال
ثبوت خمالفته يجوز للمرخ�ص له ف�سخ عقد اخلدمة.

1111االتفاق مع النزيل على طريقة �سداد املبالغ امل�ستحقة
نظري الإقامة مبرفق االيواء ال�سياحي وتقدمي اخلدمات
له ،ب�أن تكون نقد ًا� ،أو بالآجل (مقدم ًا� ،أو يومي ًا� ،أو نهاية
املدة) ،و�أن هذه املبالغ ت�شمل �أي تلفيات ثبت م�س�ؤولية
النزيل عنها ،وكذلك مبلغ ت�أمني حتى �إغالق الفاتورة.
1212ميتنع املرخ�ص  له عن الت�أجري باجلملة ملرفق االيواء
ال�سياحي ( )allotmentوفق ملا حتدده �أدلة الإجراءات.
1313يحظر على �إدارة مرفق الإيواء ال�سياحي املطالبة� ،أو
خ�صم من ح�ساب بطاقة النزيل االئتمانية بعد �إغالق
الفاتورة ،واملغادرة.

املادة (الثانية والع�شرون):

يلتزم املرخ�ص  له ب�أن ي�ضع يف مرفق الإيواء ال�سياحي
امل�ستندات التالية يف مكان بارز وبحجم منا�سب ،وفق ما حتدده
�أدلة الإجراءات ،ميكن جلهات االخت�صا�ص والعمالء االطالع
عليها ب�سهولة وو�ضوح:
�1.1أ�صل الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف �سارية املفعول.
2.2قائمة الأ�سعار ح�سب نوع اخلدمات املقدمة.
الف�صل ال�سابع

من�سوبو مرفق الإيواء ال�سياحي
املادة (الثالثة والع�شرون):

مع مراعاة ما ورد يف املادة الرابعة والع�شرون:
1.1يتعني �أن يكون مدير مرفق الإيواء ال�سياحي �سعودي
اجلن�سية ،ومتفرغ ،ويتمتع بال�صالحيات الالزمة للإدارة
والت�شغيل ،وي�شرتط توفر ال�شروط وامل�ؤهالت التالية:
● ●م�ؤهل علمي ال يقل عن الدبلوم يف تخ�ص�ص الفندقة،
مع خربة عملية (� )10سنوات على الأقل يف جمال
مرافق االيواء ال�سياحي� ،أو ح�سب ما تراه الهيئة.
● ● �أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة خملة بال�شرف
والأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
● ●�إجادة اللغة الإجنليزية حتدث ًا وكتابة.
2.2يجوز تقدمي طلب للإدارة املخت�صة للموافقة على ا�ستثناء
واحد� ،أو �أكرث من ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة ()1
من هذه املادة ،على �أن ي�صدر بذلك قرار من الرئي�س.
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والت�شغيل� ،إذا توفرت فيه ال�شروط املن�صو�ص  عليها يف
الفقرة ( )1من هذه املادة ،مع مراعاة اال�ستفادة من
املادة (التا�سعة والع�شرون):
�أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة.
1.1يجوز للإدارة املخت�صة ،بعد موافقة الرئي�س ،اال�ستعانة
املادة (الرابعة والع�شرون):
ب�أي جهة فنية� ،أو متخ�ص�صة لإمتام �أعمال الرقابة يف
�إذا كان مدير مرفق الإيواء ال�سياحي غري �سعودي ،فيجب
احلاالت التالية:
على املرخ�ص له تعيني م�ساعد له من ال�سعوديني امل�ؤهلني وفق ًا
● ●الت�أكد من �سالمة تطبيق مرافق الإيواء ال�سياحي
لل�شروط الواردة يف املادة (الثالثة والع�شرون) من الالئحة -
للنظام وا�شرتاطات الرتخي�ص والت�صنيف وما حددته
عدا �شرط اخلربة  -ويقوم بتعني مدير �سعودي خالل مدة ال
�أدلة الإجراءات.
تتجاوز (� )4أربع �سنوات من تاريخ �صدور الرخ�صة ،ومبا ال
● ●�إعالن الأ�سعار مبختلف �أنواعها.
يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.
● ●ال�شكاوى وما يرتبط بها من �إجراءات.
2.2يجوز للإدارة املخت�صة حتديد �أي �أعمال �أخرى ذات �صلة
املادة (اخلام�سة والع�شرون):
ب�أعمال الرقابة ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات ،مبا ال
يجب �أن يكون من�سوبو مرفق الإيواء ال�سياحي من ر�ؤ�ساء
يتعار�ض مع الأنظمة ،واللوائح ال�سارية.
الأق�سام ،والوحدات ،والإدارات من ال�سعوديني امل�ؤهلني ،على
�أنه يجوز �شغل هذه الأعمال من غري ال�سعوديني وملدة ال تزيد 3.3يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�س �أن متنح مكاف�أة ت�شجيعية
عن ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �صدور الرخ�صة و�شهادة
من مقدار الغرامة امل�ستحقة ،ملن ي�ساعد من غري املفت�شني
الت�صنيف ،ومبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.
يف الك�شف عن خمالفات للنظام والالئحة ،التي ت�ؤدي �إىل
�ضبط املخالفني و�إدانتهم ويكون �صرف املكاف�أة وفق �آلية
املادة (ال�ساد�سة والع�شرون):
حمددة يف �أدلة االجراءات.
يلتزم املرخ�ص  له بت�سجيل بيانات من�سوبيه يف الت�أمينات

الرقابة والتفتي�ش وال�شكاوى

االجتماعية (لل�سعوديني) ،ونظام �شمو�س  جلميع املوظفني ،املادة (الثالثون):
وحتديثها �أو ًال ب�أول حني التعيني� ،أو التغيري لأي منهم ،خالل
مهلة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ التعيني �أو التغيري.

املادة (ال�سابعة والع�شرون):

يلتزم املرخ�ص له ب�إعداد برامج تدريبية ملن�سوبي مرفق الإيواء
ال�سياحي ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.

املادة (الثامنة والع�شرون):

يجوز للإدارة املخت�صة التن�سيق ،مع اجلامعات ،واملعاهد،
واملراكز ،وغريها من القطاعات التدريبية ،والتعليمية الأهلية
ب�ش�أن تطبيق الأعمال التالية:
● ●متابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند �إقامة الربامج،
والدورات ،وامل�ؤمترات ،وور�ش  العمل ،وغريها من
الأعمال التدريبية� ،أو الت�أهيلية املت�صلة مبمار�سة
ت�شغيل مرافق الإيواء ال�سياحي.
● ●موافاة الهيئة بتقارير دورية عن كل ما يت�صل بالأعمال
امل�شار �إليها بالفقرة ال�سابقة (�أ) من هذه املادة
لدرا�ستها وتقييمها.
● ●تقوم الإدارة املخت�صة بعر�ض نتائج الأعمال امل�شار �إليها
بالفقرة ( )1من هذه املادة على الرئي�س التخاذ ما يراه
منا�سب ًا مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.

يلتزم املرخ�ص له ومبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح املعمول
بها مبا يلي:
1.1توظيف �سعوديني ،وفق ًا للمهن املق�صور مزاولتها نظام ًا
على ال�سعوديني.
2.2توظيف �سعوديات للعمل يف قاعات الأفراح واملنا�سبات
الن�سائية والإدارات الأخرى مع االلتزام بتوفري اخل�صو�صية
املادة (احلادية والثالثون):
التامة لهن.
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3.3يجوز للمرخ�ص  له �شخ�صي ًا القيام ب�أعمال الإدارة الف�صل الثامن
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1.1يتم اختيار املفت�شني وفق املعايري ،وال�ضوابط املحددة يف
�أدلة الإجراءات ،وي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س،
وت�صرف لهم البدالت املقررة ،وفق القواعد النظامية
املطبقة بالهيئة.
2.2يتوىل املفت�شون ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش ،للت�أكد
من تطبيق النظام والالئحة ول�ضبط املخالفات.
3.3يكون للمفت�ش  بطاقة تعريفية ر�سمية ،مو�ضح ًا فيها
املعلومات الأ�سا�سية ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.

املادة (الثانية والثالثون):

1.1تتوىل الإدارة املخت�صة �إعداد منوذج حم�ضر ال�ضبط،
املو�ضح يف �أدلة الإجراءات ،لي�ستخدم من قبل املفت�شني
�أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش.
2.2يف حالة عدم توفر حم�ضر ال�ضبط� ،أثناء عملية الرقابة
والتفتي�ش ،يجوز للمفت�ش  اللجوء لأي و�سيلة �أخرى ،مبا
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية ،لر�صد و�إثبات
املخالفة ويلتزم املفت�ش �إثبات مربرات قيامه بهذا الإجراء.

املادة (الثالثة والثالثون):

الإيواء ال�سياحي ،ال�سلطات وال�صالحيات التالية:
● ●الدخول ملرفق الإيواء ال�سياحي بعد تعريفه بنف�سه،
و�إبراز بطاقته التعريفية للمرخ�ص له� ،أو م�س�ؤول مرفق
الإيواء ال�سياحي.
● ●االطالع على الرتخي�ص ،والت�صنيف ،وال�سيا�سات
املطبقة مبا يف ذلك الأوراق ،وامللفات ،و�أ�صول الإثباتات
ال�شخ�صية للعاملني ،وكل وثيقة لها عالقة بالن�شاط
ال�سياحي.
● ● احل�صول على �أي �صور� ،أو م�ستخرجات من امل�ستندات
املحددة بالفقرة ( )2من هذه املادة ،للت�أكد من
مطابقتها لأحكام النظام والالئحة.
● ●ا�ستخدام الو�سائل التقنية ،ك�آالت الت�صوير ،وما �شابه
ذلك ،لر�صد املخالفة� ،إذا كانت �أف�ضل لأثبات املخالفة
وحتديدها ،ويتم �إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط.
● ●�س�ؤال مدير مرفق الإيواء ال�سياحي �/أو من�سوبوه ب�ش�أن �أية خمالفة
لأحكام النظام والالئحة ،و�إثبات �أقوالهم ،و�أية ملحوظات.
● ●اال�ستف�سار من امل�ستهلكني ،والنزالء عن م�ستوى
اخلدمات املقدمة لهم ،واال�ستماع �إىل �أية �شكاوى،
و�إثباتها ،وفق ما حتدده الالئحة ،و�أدلة الإجراءات.

1.1يبا�شر املفت�ش عملية الرقابة والتفتي�ش خالل الأوقات التي املادة (اخلام�سة والثالثون):

1.1يلتزم مدير مرفق الإيواء ال�سياحي �أو من يفو�ضه من
من�سوبيه مبرافقة املفت�ش �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش،
ويقدم جميع الت�سهيالت الالزمة لتمكني املفت�ش من �أداء
عمله ،ويف حال عدم تواجده يثبت املفت�ش ذلك يف حم�ضر
ال�ضبط ،وي�ستمر يف ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش.
�2.2إذا قام مدير مرفق الإيواء ال�سياحي� ،أو �أحد من�سوبيه
ب�أي عمل من �ش�أنه �أن يحول بني املفت�ش ،وممار�سة عملية
الرقابة والتفتي�ش ،يثبت املفت�ش ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.

حتددها الإدارة املخت�صة.
2.2تتم عملية التفتي�ش على مرافق الإيواء ال�سياحي وفق جداول
معتمدة من الإدارة املخت�صة ،يحدد فيها عدد مرافق
الإيواء ال�سياحي الواقعة يف نطاق عمل املفت�ش ،ويجوز
له �إجراء عملية الرقابة والتفتي�ش  خارج هذه اجلداول
للحاالت ،وفق ما تو�ضحه �أدلة الإجراءات   .
3.3يلتزم املفت�ش بالإف�صاح  -كتابة  -للإدارة املخت�صة ،وقبل
القيام بعملية الرقابة والتفتي�ش عن �أي عالقة له� ،سواء قرابة املادة (ال�ساد�سة والثالثون):
(حتى الدرجة الرابعة) �أو خالف� ،أو م�صلحة (ا�ستثمار �أو 1.1يتوىل املفت�ش قيد و�إثبات ما ير�صده� ،أثناء عملية الرقابة
جتارة) ،باملرخ�ص  له �أو م�س�ؤول� ،أو م�شغل مرفق الإيواء
والتفتي�ش ،من املخالفات يف حم�ضر ال�ضبط.
ال�سياحي ،وعلى الإدارة املخت�صة اتخاذ ما يلزم ل�ضمان 2.2يحرر املفت�ش حم�ضر ال�ضبط من ن�سختني ،ويذيل بتوقيع
نزاهة عملية الرقابة ،والتفتي�ش ،و�صحة �إجراءاتهما.
املفت�ش ،ومدير مرفق الإيواء ال�سياحي �أو �أحد من�سوبيه
املرافق للمفت�ش ،ويف حالة امتناع الأخري عن التوقيع� ،أو
املادة (الرابعة والثالثون):
عدم تواجده ،يثبت املفت�ش ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
يكون للمفت�ش �أثناء القيام بعملية الرقابة والتفتي�ش على مرفق
3.3ي�سلم املفت�ش  م�س�ؤول �أو ممار�سي ت�شغيل مرافق االيواء
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املادة (ال�سابعة والثالثون):

�إذا ات�ضح للمفت�ش �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش وجود �أعمال
قد متثل خمالفات� ،أو جرائم مبوجب �أنظمة� ،أو تعليمات
�أخرى ،ف�إنه يتعني عليه �إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط ،وعلى
الإدارة املخت�صة �إحالة املخالفة �أو املخالفات �إىل اجلهة �أو املادة (الأربعون):
تتوىل الإدارة املخت�صة �إعداد قائمة املخالفات لي�سرت�شد بها
اجلهات املخت�صة.
املفت�شني.

املادة (الثامنة والثالثون):

ي�سلم املفت�ش  حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته وما مت جمعه من الف�صل التا�سع

�أحكام عامة

م�ستندات �إىل الإدارة املخت�صة.
تتوىل الإدارة املخت�صة �إحالة حم�ضر ال�ضبط �إىل اللجنة املادة (احلادية والأربعون):
املخت�صة ،وتراعى الإدارة املخت�صة �أحكام املادة (التا�سعة 1.1تتوىل الإدارة املخت�صة �إعداد �أدلة الإجراءات ،وت�صدر
والثالثون) من الالئحة �إذا ت�ضمن حم�ضر ال�ضبط �شكوى من
بقرار من الرئي�س ،وتن�شر يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي
امل�ستهلكني قبل االحالة للجنة املخت�صة.
للهيئة.
املادة (التا�سعة والثالثون):
2.2يجوز حتديث �أدلة الإجراءات ،باتباع املتطلبات امل�شار �إليها
1.1تقدم ال�شكوى من قبل النزالء �أو ال�سياح� ،أو �أي من مقدمي
بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة لذلك.
اخلدمات ملرفق الإيواء ال�سياحي �ضد مرفق الإيواء
ال�سياحي �إىل الهيئة ،عن طريق �أي من الو�سائل التالية :املادة (الثانية والأربعون):
ت�صدر الالئحة بقرار من رئي�س املجل�س ،وتن�شر يف اجلريدة
.أمالحظات �صاحب ال�شكوى املثبتة مبح�ضر ال�ضبط
خالل عملية الرقابة والتفتي�ش� ،أو املوجودة باملكان الر�سمية ،ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ ن�شرها.
املخ�ص�ص  لتلقي ال�شكاوى واملقرتحات (�صندوق يجب على املرخ�صني احلاليني ملزاولة هذا الن�شاط �إعادة
ال�شكاوى واملقرتحات) داخل مرفق الإيواء ال�سياحي .تكييف �أو�ضاعهم مبا يتفق مع احكام النظام والالئحة خالل
�سنة من تاريخ نفاذ النظام.
.بالقنوات الإلكرتونية التي حتددها الهيئة.
.جمناولة للهيئة� ،أو الإدارة املخت�صة.
املادة (الثالثة والأربعون):
.دمناولة للجمعية ال�سعودية ملرافق الإيواء ال�سياحي.
كل مامل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة ي�صدر ب�ش�أنه قرار من
.ه�أية و�سيلة �أخرى تعتمدها الهيئة ال�ستقبال ال�شكاوى .الرئي�س بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة.
2.2تقوم الإدارة املخت�صة ،حال ورود ال�شكوى �إليها ،ب�إخطار ملجل�س الإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.
مرفق الإيواء ال�سياحي امل�شكو يف حقها ،على العناوين
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ال�سياحي ن�سخة من حم�ضر ال�ضبط مع �أخذ توقيع امل�ستلم
الن�سخة� ،أو �إر�ساله على العناوين الر�سمية حال ا�ستخدام
الو�سائل التقنية.
4.4يجوز ملمار�سي ت�شغيل مرافق الإيواء ال�سياحي مراجعة
الإدارة املخت�صة ،وتقدمي �إفادته حيال املخالفة امل�ضبوطة
خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ حترير حم�ضر
ال�ضبط.

الر�سمية ،ب�صورة من ال�شكوى ومرفقاتها (�إن وجد) للرد
عليها خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الإخطار،
ويجوز �إخطار اجلمعية ال�سعودية ملرافق الإيواء ال�سياحي
لإبداء ر�أيها يف هذه ال�شكوى خالل املهلة املذكورة.
3.3حال ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة ( )2من هذه
املادة ،وتبني للإدارة املخت�صة وجود خمالفة ،تتبع الإدارة
املخت�صة ما يلي:
.أتكليف املفت�شني بالتفتي�ش على امل�شكو يف حقه للت�أكد
من تطبيق النظام والالئحة ،وال�س�ؤال عن ال�شكوى،
و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط وفق �أحكام الالئحة.
.ب�إحالة ال�شكوى وحم�ضر ال�ضبط �إىل اللجنة املخت�صة.

الئحة مكاتب حجز وحدات
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها
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الف�صل الأول

التعريفات واخلدمات
املادة الأوىل:

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة �أمام كل منها،
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
ما مل ِ
النظام :نظام ال�سياحة.
الالئحة :الئحة مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها تنفيذ ًا للنظام ،وما ي�صدر ب�ش�أنها.
الهيئة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س :رئي�س الهيئة.
الإدارة املخت�صة :الإدارة العامة للرتاخي�ص �أو �أيا من الإدارات
ذات العالقة بالهيئة� ،أو فروع الهيئة مبناطق اململكة� ،أو ممثل
الهيئة يف مكتب الأمانة �أو البلدية �أو الهيئة العامة لال�ستثمار
(حال تفوي�ضهم) وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
الرتخي�ص :عملية تت�ضمن مراحل ا�ستيفاء اال�شرتاطات
واملتطلبات املو�ضحة يف الالئحة للح�صول على �شهادة
الرتخي�ص.
الرخ�صة :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمدة من الهيئة،
با�سم املرخ�ص له ملمار�سة ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها وفق �أحكام النظام والالئحة.
املرخ�ص له :كل �شخ�ص طبيعي ،حا�صل على رخ�صة و�شهادة
الت�صنيف �سارية املفعول من الهيئة ملمار�سة ن�شاط مكاتب
حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها وفق الالئحة.
الت�صنيف :عملية تت�ضمن تعريف ًا وو�صف ًا وتقييم ًا مل�ستوى
اخلدمة املقدمة من مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها ،مع تق�سيمها لفئات حمددة وفق الالئحة.
�شهادة الت�صنيف :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمده من
الهيئة ،با�سم مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها،
حمدد ًا فيها الت�صنيف.
معايري الت�صنيف :ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها يف
مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها للح�صول على
الت�صنيف املنا�سب وفق الالئحة.

مكتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها :كل
مرخ�ص له يقوم بتزويد �أ�شخا�ص �آخرين بخدمة احلجز يف
وحدات �إيواء �سياحي مرخ�ص لها داخل اململكة �أو خارجها �أو
الت�سويق لها مقابل �أجر.
املكتب الرئي�س :املقر الأ�سا�س  للمكتب وعنوانه الر�سمي
لتبادل املكاتبات واملرا�سالت والإ�شعارات اخلا�صة مبمار�سة
ت�شغيل ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها
مع كافة اجلهات.
الفرع :مكان يتبع �إداري ًا وتنظيمي ًا مبا فيه املوجود داخل
املباين الإدارية للجهات للمكتب الرئي�س  لغر�ض ممار�سة
ت�شغيل ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها
وفق النظام والالئحة.
املنفذ الت�سويقي :مكان يتبع �إداري ًا وتنظيمي ًا مبا فيه املوجود
داخل املباين الإدارية للجهات املكتب الرئي�س لغر�ض ت�سويق
خدمات ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها
وفق النظام والالئحة.
من�سوبو مكتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها :كل �شخ�ص يعمل يف املكتب الرئي�س �أو الفرع �أو
املنفذ الت�سويقي ويرتبط بعالقة عمل نظامية مع املرخ�ص 
له يف وظيفة ذات �صلة مبمار�سة ت�شغيل مكاتب حجز وحدات
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها.
ممار�سو ت�شغيل ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها :املرخ�ص له وغري املرخ�ص له.
قائمة الأ�سعار :بيان يحتوي على املبالغ املالية التي يح�صل
عليها املكتب الرئي�س  والفرع واملنفذ الت�سويقي من عمالئه
مقابل ما يقدم لهم من خدمات.
املقابل املايل :املبالغ املالية املعتمدة ،التي حت�صل عليها
الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها ،وفق النظام والالئحة.
�أدلة الإجراءات :الوثائق والإر�شادات واملعايري اخلا�صة
مبتطلبات ممار�سة ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها وفق �أحكام النظام والالئحة والتعليمات
والتعميمات ال�صادرة من الهيئة.
اجلمعية :اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
املخالفة� :أي عمل يتعار�ض مع �أحكام النظام �أو الالئحة،
ويتم �ضبطها عن طريق املوظف املخت�ص.
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التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة.
الو�سائل التقنية :الأجهزة الإلكرتونية التي حتددها �أدلة
الإجراءات ،ومتثل �أحد �أ�شكال حم�ضر ال�ضبط.
اللجنة املخت�صة :جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام
والالئحة ،و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
العناوين الر�سمية :و�سائل التوا�صل -مبا فيها العنوان
الوطني -التي يحددها طالب الرتخي�ص  والت�صنيف �أو
املرخ�ص له وفق �أدلة الإجراءات ،والالزمة لإبالغه مبكاتبات،
وقرارات الهيئة ،واللجنة املخت�صة.
● ●املعايري املهنية :وثيق ة تعدها الهيئة ،تو�ضح املهارات
والعلوم واملعارف وال�سلوكيات املطلوبة يف من�سوبي مكاتب
حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها؛ لت�أدية املهام
وامل�س�ؤوليات مب�ستوى احرتايف ،وتكون قابلة للقيا�س.
الرقابة :الأعمال والإجراءات ،املحددة يف �أدلة الإجراءات،
وتطبقها الهيئة ،للت�أكد من التزام ممار�سي ن�شاط مكاتب حجز
وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ب�أحكام النظام والالئحة.
املفت�ش :كل �شخ�ص خمول بقرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه
بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ش على ممار�سي ن�شاط
مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها.
التفتي�ش :املعاينات والزيارات التي يقوم بها املفت�ش �إىل
مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ،للت�أكد من
تطبيق �أحكام النظام والالئحة.
حم�ضر ال�ضبط :الأداة التي ت�ستخدمها الهيئة� ،أثناء عملية
الرقابة والتفتي�ش ل�ضبط املخالفات ،ح�سب الآلية التي تقرها
الإدارة املخت�صة.
خطاب ال�ضمان :تعهد نهائي ،غري م�شروط ،ي�صدر من �أحد
البنوك� ،أو امل�صارف املرخ�صة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي بنا ًء على طلب املرخ�ص  له� ،أو طالب الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف ،بدفع قيمتها ل�صالح الهيئة حال طلبها.
امل�ستهلك :كل �شخ�ص ذي �صفة طبيعية �أو اعتبارية يح�صل
على �سلعة �أو خدمة مبقابل �أو دون مقابل �إ�شباع ًا حلاجاته
ال�شخ�صية �أو حاجات االخرين.

● ●تطبق الالئحة على املمار�س  الذي ُيق ّدم عن طريق
املكتب الرئي�س� ،أو الفرع� ،أو املنفذ الت�سويقي ،خدمة
حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها.
● ●ي�صدر الرئي�س ،بنا ًء على عر�ض الإدارة املخت�صة،
قرار ًا بتحديد �أية �أعمال� ،أو خدمات �أخرى تعترب وفق
النظام والالئحة �ضمن ممار�سة ت�شغيل مكاتب حجز
وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها.

الف�صل الثاين

الرتخي�ص
املادة الثالثة:

ال يجوز ممار�سة ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها وتقدمي �أي من اخلدمات املن�صو�ص عليها يف املادة
(الثانية) من الالئحة� ،إال بعد احل�صول على الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف ،جمتمعتني ،وفق �أحكام النظام والالئحة ،وي�شمل
ذلك املمار�سة عن طريق الإنرتنت �أو التعامالت الإلكرتونية.

املادة الرابعة:

يقدم طلب احل�صول على الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف لن�شاط
مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها� ،سواء للمكتب
الرئي�س� ،أو الفرع� ،أو املنفذ الت�سويقي �إىل الإدارة املخت�صة،
وفق اال�شرتاطات وال�ضوابط التالية:
�أو ًال :متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�ص:

1.1تعبئة طالب الرتخي�ص النموذج اخلا�ص بطلب الرتخي�ص 
والت�صنيف ملمار�سة ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها على املوقع الإلكرتوين للهيئة ،وفق
النموذج والآلية املحددة يف �أدلة الإجراءات.
2.2توافر ال�شروط التالية يف طالب الرتخي�ص ،وتقدمي ما
يثبت ذلك ،ووفق ما حتدده �أدلة الإجراءات:
● ●�سعودي اجلن�سية � -سواء كان �شخ�صا طبيعيا �أو
اعتباري ًا ،ذكر ًا �أو �أنثى� ،-أو م�ستثمرا �أجنبي ًا حا�صل
على ترخي�ص �ساري وفق الأنظمة واللوائح ال�سارية.
● ●ال�شخ�ص  الطبيعي يجب �أن يكون كامل الأهلية ،و�إال
تعني على من ينوب عنه احل�صول على الأذن ال�شرعي
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قائمة املخالفات :بيان يحدد ،على �سبيل احل�صر الأفعال املادة الثانية:
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من اجلهة املخت�صة.
● ●�أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خمله بال�شرف
�أو الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
● ●ان ال يكون قد �سبق �صدور قرار او حكم ب�إلغاء الرتخي�ص 
�ضد طالب الرتخي�ص ملخالفة النظام ولوائحه ،ما مل
مي�ضي على �صدور القرار او احلكم (� )5سنوات عند
تقدمي الطلب.
3.3تقدمي طالب الرتخي�ص  امل�ستندات التالية �إىل الإدارة
املخت�صة:
● ●�سداد املقابل املايل للهيئة ال�ستقبال ومراجعة طلب
الرتخي�ص.
● ●ن�سخة من الطلب املقدم لالن�ضمام لع�ضوية اجلمعية
ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
● ●خطاب من ال�سجل التجاري بحجز ا�سم جتاري منا�سب
لطبيعة ن�شاط امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة التي �سي�صدر لها،
حال اكتمال ال�ضوابط وال�شروط وفق الالئحة.
4.4يف حالة ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص  املتطلبات املحددة
بالفقرة (�أو ًال )3، 2 ،1/من هذه املادة و�سداد املرخ�ص له
الغرامات ال�صادر بحقه ،تقوم الإدارة املخت�صة بدرا�سة
الطلب وم�ستنداته والبت فيه خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ تقدميه.
5.5يف حالة عدم وجود �أية مالحظات ،ت�صدر الإدارة املخت�صة
املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ص ،وفق النموذج املو�ضح
يف �أدلة الإجراءات ،على العناوين الر�سمية له ،مدتها ()30
ثالثون يوم ًا ال�ستكمال متطلبات الرتاخي�ص  واملوافقات
من اجلهات ذات العالقة ،مثل(:البلديات والأمانات/
ال�سجل التجاري/الدفاع املدين) ،وفق النموذج املو�ضح يف
�أدلة الإجراءات.
6.6يجوز للإدارة املخت�صة ،بنا ًء على طلب طالب الرتخي�ص،
جتديد املوافقة املبدئية ملرة واحدة �أو �أكرث ،وفق متطلبات
�أدلة الإجراءات ،حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ص 
من مربرات و�أ�سباب تدعم طلبه.
7.7ال يجوز ،ب�أي حال من الأحوال ،قيام طالب الرتخي�ص 

مبمار�سة ت�شغيل ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها يف مرحلة املوافقة املبدئية وحلني
�إ�صدار الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق �أحكام النظام
والالئحة.
8.8يف حالة رف�ض الإدارة املخت�صة طلب الرتخي�ص ،يجب
�أن يكون م�سبب ًا وير�سل على العناوين الر�سمية لطالب
الرتخي�ص  وفق متطلبات �أدلة الإجراءات ،ويجوز له
التظلم �أمام الرئي�س خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ
علمه بالرف�ض ،ويراعى ما يلي:
● ●ينظر الرئي�س  يف التظلم ،ويخطر طالب الرتخي�ص،
على العناوين الر�سمية ،بالرد وفق ما حتدده �أدلة
الإجراءات.
● ●يف حالة الرف�ض �أو عدم الرد ،يجوز لطالب الرتخي�ص 
التظلم �أمام ديوان املظامل وفق نظامه.
9.9للهيئة حق طلب تقدمي ال�ضمانات املالية الالزمه لها متى
ما طلبت ذلك.

ثاني ًا :متطلبات مرحلة �إ�صدار الرخ�صة:

يتعني على طالب الرتخي�ص االلتزام بتقدمي امل�ستندات التالية
�إىل الإدارة املخت�صة:
�1.1صورة الرتخي�ص البلدي ال�صادر له مع الأ�صل للمطابقة،
و�صورة منه لإرفاقها �ضمن م�ستندات طلب الرتخي�ص.
�2.2سند ملكيته ملبنى (مكان) م�شروع املكتب الرئي�س �أو الفرع
�أو املنفذ الت�سويقي مبوجب �صك �شرعي� ،أو �أن يكون
م�ست�أجر ًا له مبوجب عقد �إيجار مت�ضمن ًا موافقة امل�ؤجر
على ا�ستخدامه وا�ستغالله ملمار�سة ن�شاط مكاتب حجز
وحدات الإيواء ال�سياحي ،وفق ما يرد يف �أدلة الإجراءات.
3.3ر�سم تو�ضيحي (كروكي) ملوقع مزاولة الن�شاط (مبنى/
�أر�ض) مو�ضح ًا عليه املكان واملنطقة.
�4.4سداد املقابل املايل لإ�صدار الرتخي�ص  والت�صنيف وفق
النظام والالئحة.
5.5توافر متطلبات و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى و�إرفاق
امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك (الرتخي�ص  البلدي/الدفاع
املدين).
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املادة اخلام�سة:

1.1تتوىل الإدارة املخت�صة درا�سة طلب الرتخي�ص والبت فيه،
خالل (� )7سبعة �أيام عمل من ا�ستيفاء كافة ال�شروط
واملتطلبات الالزمة وفق �أحكام النظام والالئحة.
2.2يتم �إبالغ طالب الرتخي�ص ،عرب العناوين الر�سمية ،بالرد
على طلبه م�سبب ًا.
3.3يجوز ملن رف�ض طلبه التظلم �أمام الرئي�س وفق متطلبات
الفقرة (�أو ًال )8/من املادة (الرابعة) من الالئحة،
ويتعني على الهيئة �إعادة املقابل املايل امل�سدد لها لإ�صدار
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6.6م�ستخرج ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ،مت�ضمن ًا
اال�سم التجاري املقرر �إ�صدار �شهادة الرتخي�ص والت�صنيف
به ،وعقد الت�أ�سي�س (بالن�سبة لل�شركة).
7.7العالمة التجارية (ال�شعار) وفق املوا�صفات املو�ضحة ب�أدلة
الإجراءات (�إن وجد).
8.8بيانات الأ�شخا�ص املقرر عملهم يف املكتب الرئي�س �أو الفرع
�أو املنفذ الت�سويقي ،حال الرتخي�ص  له وفق الالئحة،
وجن�سياتهم ،و�صفتهم الوظيفية مدعم ًا بال�شهادات
واخلربات وامل�ؤهالت ال�سابقة ،و�أال يكون قد �سبق احلكم
عليهم يف جرمية خملة بال�شرف والأمانة ،ما مل يكن رد
�إليهم اعتبارهم خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر من
تاريخ �صدور الرخ�صة.
9.9عقد اال�شرتاك بني طالب الرتخي�ص  مع �أحد �أنظمة
حجوزات الإيواء ال�سياحي الآيل املعتمدة باململكة.
�1010صور فوتوغرافية للمبنى (املكان) من الداخل واخلارج،
وتو�ضح اللوحة اخلارجية املوجودة على مدخل م�شروع
املكتب الرئي�س �أو الفرع واال�سم التجاري مطابق ًا لطلب
الرتخي�ص وال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ،ويكون
باللغتني العربية والإجنليزية ،وحتديد �أوقات الدوام
الر�سمي والإجازات على مدخل املكتب.
1111جاهزية املبنى (املكان) من ناحية الت�أثيث وتوافر جميع
و�سائل وجتهيزات االت�صال التقنية احلديثة ،مثل(:هاتف،
فاك�س ،بريد الكرتوين ،كمبيوتر� ،آلة طابعة) ،والالزمة
ملمار�سة ت�شغيل ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي.
يف حال تقدمي طالب الرتخي�ص امل�ستندات املو�ضحة بالفقرة
(ثانيا )1/من هذه املادة خالل املهلة املحددة ،تقوم الإدارة
املخت�صة بتكليف املفت�شني ملعاينة املبنى حمل ممار�سة ت�شغيل
ن�شاط مكاتب حجز وحدات االيواء ال�سياحي ،للمطابقة والت�أكد
من �صحة املعلومات وامل�ستندات املقدمة من طالب الرتخي�ص 
بخ�صو�ص  الرتخي�ص  والت�صنيف ،ويعد تقرير بذلك ،وفق
منوذج الرقابة والتفتي�ش  املحدد يف �أدلة الإجراءات .ويجوز
اال�ستعانة ب�أي جهة فنية �أو متخ�ص�صة ،وفق �أحكام الالئحة،
ال�ستكمال �أعمال املعاينة والرقابة.

يف حال ت�أكد الإدارة املخت�صة من عدم وجود �أي مالحظات
وفق املتطلبات املذكورة بهذه املادة ،يخطر طالب الرتخي�ص 
على العناوين الر�سمية ب�أن يقدم خالل �شهر من تاريخ الطلب  
وفق ًا للنموذج املحدد يف �أدية الإجراءات ويتعهد بااللتزام
بالقيام ما يلي:
● ●توقيع تعهد ب�صحة البيانات وامل�ستندات املقدمة
للح�صول على الرخ�صة.
● ●تقدمي ما يثبت االن�ضمام يف ع�ضوية اجلمعية ال�سعودية
لل�سفر وال�سياحة قبل �صدور الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف ،وجتديدها �سنوي ًا.
● ●عدم خمالفة �أحكام النظام واللوائح خالل ممار�سة
ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي.
● ●عدم تغيري العناوين الر�سمية و�إخطار الإدارة املخت�صة
يف حال تغيريها.
● ●عدم متكني الغري -ب�أي �شكل من الأ�شكال -من
ممار�سة ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وفق الرتخي�ص والت�صنيف ال�صادر له.
● ●يجب �أن يكون م�سمى مكتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي مبا ال يتعار�ض مع النظام العام ،والأنظمة
والتقاليد باململكة ومعتمد من وزارة التجارة وال�صناعة
�أو �أحد فروعها.
يتعني على طالب الرتخي�ص االلتحاق بربنامج ت�أهيلي تقدمه
الهيئة وفقا ملا حتدده �أدلة الإجراءات ،مامل ي�سبق له االلتحاق
بها.
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الرتخي�ص  والت�صنيف ،وذلك لطالب الرتخي�ص  الذي
رف�ض طلبه.

املادة ال�ساد�سة:

حال ا�ستيفاء الطلب متطلبات املادة (الرابعة) ،ومع مراعاة
�أحكام املواد (الرابعة ع�شرة) و(اخلام�سة ع�شرة) و(ال�ساد�سة
ع�شرة) من الالئحة ،ت�صدر الإدارة املخت�صة ،الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف ،وفق ال�ضوابط التالية:
�1.1أن تكون مدة الرتخي�ص والت�صنيف (ثالث �سنوات) للمكتب
الرئي�س �أو الفرع ،و(�سنة واحدة) للمنفذ الت�سويقي ،قابلة
للتجديد.
2.2تو�ضيح بيانات املرخ�ص  له (�شركة/م�ؤ�س�سة) ،واال�سم
التجاري ،وتاريخ بداية املدة وانتهائها ،وتعليمات �إبرازهما
وال�شعار.

املادة ال�سابعة:

العامة �أو اخلا�صة ،مثل(:الأ�سواق ،امل�ست�شفيات ،وال�شركات
وفروعها ،والدوائر احلكومية ،واملطارات ،والفنادق ،واملجمعات
ال�سكنية)� ،شريطة مراعاة املرخ�ص له ال�ضوابط التالية:
1.1تقدمي طلب للإدارة املخت�صة ،مرفق ًا به ن�سخة من العقد
املربم مع اجلهة الإدارية امل�ستفيدة ،مت�ضمن ًا املدة ومقر
الفرع �أو املنفذ الت�سويقي حمل الطلب.
 2.2حتديد ا�سم الفرع �أو املنفذ الت�سويقي امل�س�ؤول عن خدمات
ممار�سة ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها التي �سيقدمها داخل اجلهة امل�ستفيدة ،بحيث
يكون يف نف�س  دائرة املنطقة الواقع فيها مقر اجلهة
الإدارية امل�ستفيدة.
 3.3تنفيذ ال�شروط واملتطلبات الالزمة لإ�صدار الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف وفق الالئحة با�ستثناء ما يلي:
● ●تقدمي �سجل جتاري م�ستقل.
● ●متطلبات احل�صول على الرتاخي�ص البلدية.
● ●امل�ساحة.

يتعني على الإدارة املخت�صة تعبئة البيانات التالية يف �سجل،
حتدد �أدلة الإجراءات موا�صفاته ،عند �إ�صدار الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف ،و�أثناء ممار�سة ت�شغيل مكاتب حجز املادة العا�شرة:
وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها  :
1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم للإدارة املخت�صة بطلب
جتديد الرخ�صة والت�صنيف قبل ( )30ثالثني يوم ًا من
1.1البيانات اخلا�صة بالرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق �أحكام
تاريخ انتهاء مدة الرخ�صة ،ال�ستيفاء ال�شروط املحددة يف
الالئحة.
املادة (الرابعة) من الالئحة و�أدلة الإجراءات.
2.2مقر املكتب الرئي�س  وفروعه واملنفذ الت�سويقي والعناوين
2.2يف حالة تقدمي طلب جتديد الرخ�صة والت�صنيف بعد
الر�سمية لهم.
انتهاء املهلة املحددة بالفقرة ( )1من هذه املادة ،تقوم
3.3ا�سم وبيانات املدير امل�س�ؤول وباقي من�سوبي املكتب الرئي�س 
الإدارة املخت�صة باتخاذ ما يلي:
وفروعه واملنفذ الت�سويقي.
● ●تكليف املفت�شني بالتفتي�ش على املرخ�ص له للت�أكد من
4.4املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ص له.
عدم ممار�سة ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء
املادة الثامنة:
ال�سياحي وت�سويقها بعد انتهاء الرخ�صة والت�صنيف،
يجوز للإدارة املخت�صة الرتخي�ص  بفتح الفروع واملنافذ
و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط وفق �أحكام الالئحة.
الت�سويقية للمرخ�ص له ،بح�سب الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف،
● ● �إحالة حم�ضر ال�ضبط ،و�صور من الرخ�صة و�شهادة
يف خمتلف مناطق ومدن اململكة يف حالة تقدمه بطلب لديها،
الت�صنيف املنتهية ،وطلب التجديد ،وفق النموذج
وا�ستيفاء اال�شرتاطات واملتطلبات الواردة يف الالئحة.
املو�ضح يف �أدلة الإجراءات� ،إىل اللجنة املخت�صة
املادة التا�سعة:
للدرا�سة.
يجوز �أن يكون الفرع �أو املنفذ الت�سويقي داخل مباين اجلهات 3.3مع مراعاة ما ورد بالفقرتني ( )2( ،)1من هذه املادة،
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املادة احلادية ع�شرة:

ال يجوز للمرخ�ص له القيام ب�أي من الأعمال التالية �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الإدارة املخت�صة
خالل ( )30ثالثني يوم ًا من البدء يف تنفيذها:
1.1التنازل عن الرخ�صة �أو ال�سماح للغري با�ستخدامه �أو
ا�ستغالله ،مع مراعاة �أن تتوافر يف املتنازل �إليه �أو الغري
ال�شروط واملتطلبات الالزمة للرتخي�ص  وفق �أحكام
الالئحة.
2.2تعديل ا�سم �أو مكان املبنى املعتمد ملمار�سة ت�شغيل ن�شاط
مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها �سواء
�أكان ذلك للمكتب الرئي�س �أو الفروع �أو املنفذ الت�سويقي.
�3.3إغالق املكتب الرئي�س �أو الفروع� ،سواء �أكان �إغالقا م�ؤقتا
�أو دائم ًا ،على �أن يتم الإعالن يف �إحدى ال�صحف املحلية
على نفقة املرخ�ص له.

املادة الثالثة ع�شرة:

يف حالة فقد �أو تلف الرخ�صة �أو الت�صنيف ،يجوز للمرخ�ص له
التقدم بطلب وفق النموذج املو�ضح يف �أدلة الإجراءات للإدارة
املخت�صة خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ الفقد �أو التلف،
وت�صدر الإدارة املخت�صة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من
تاريخ تقدمي الطلب ،الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف (بدل الفاقد
�أو التالف) ،حال ا�ستيفاء املرخ�ص له املتطلبات املو�ضحة يف
�أدلة الإجراءات و�سداد املقابل املايل املقرر.
الف�صل الثالث

الت�صنيف

املادة الثانية ع�شرة:
1.1يف حالة وفاة املرخ�ص له� ،أو فقدانه الأهلية ،متنح الإدارة املادة الرابعة ع�شرة:
املخت�صة الورثة �أو الويل (الو�صي) ال�شرعي مهلة ال تزيد
عن (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة ،لإنهاء �إجراءات
تعديل �صاحب ال�صفة على مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها لي�صبح با�سم �أحد الورثة �أو غريهم،
وا�ستكمال باقي ال�شروط واملتطلبات الالزمة لإ�صدار
الرتخي�ص وفق �أحكام الالئحة ،ويجوز للهيئة  -بنا ًء على
ما يقدم لها من مربرات-متديد املهلة بحد �أق�صى ()6
�ستة �أ�شهر �أخرى.
 2.2يف حالة انق�ضاء ال�شخ�صية االعتبارية ،يجب تعديل ال�صفة
القانونية للمرخ�ص له وفق �أحكام الالئحة ويجوز للإدارة
املخت�صة حتديد مهلة ال تزيد بحد �أق�صى عن (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ ثبوت االنق�ضاء لتعديل ال�صفة القانونية
للمرخ�ص  له ،وال�ستكمال باقي ال�شروط واملتطلبات

1.1حتدد الهيئة �أنواع ومعايري ومتطلبات الت�صنيف وفئاته يف
�أدلة الإجراءات.
2.2تقوم الهيئة ب�إعادة تقييم ومراجعة الت�صنيف وفئاته
بغر�ض التطوير وفق متغريات ال�سوق ،ون�شاط مكاتب حجز
وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ،وكلما دعت احلاجة
�إىل ذلك ،وت�صدر بقرار من الرئي�س ،يو�ضح تاريخ العمل
بها وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،ويف املوقع الإلكرتوين
الر�سمي للهيئة.

املادة اخلام�سة ع�شرة:

ت�صنف الهيئة مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها
بعد انطباق ا�شرتاطات الرتخي�ص عليها مبوجب �أحكام النظام
ولوائحه ،وفق طبيعة الن�شاط الذي متار�سه ،وح�سب الفئات
املحددة يف �أدلة الإجراءات.
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و�سداد املرخ�ص له الغرامات ال�صادرة بحقه ،وا�ستيفاء
املتطلبات الالزمة لتجديد الرتخي�ص والت�صنيف ،ت�صدر
الإدارة املخت�صة جتديد الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق
�أحكام الالئحة.

الالزمة لإ�صدار الرتخي�ص ،وفق �أحكام الالئحة ،ويجوز
للهيئة -بنا ًء على ما يقدمه القائمون على الإدارة من
مربرات -متديد املهلة بحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
3.3يف حالة انق�ضاء املدة املحددة بالفقرتني ( )1و( )2من
هذه املادة ،دون توفيق الأو�ضاع ،وفق �أحكام النظام
والالئحة ،تقوم الإدارة املخت�صة ب�إحالة املو�ضوع وفق
النموذج املحدد يف �أدلة الإجراءات للجنة املخت�صة� ،إذا
تبني خمالفته للنظام �أو الالئحة.
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املادة ال�ساد�سة ع�شرة:

عملية الت�صنيف عن طريق مفت�ش �آخر ،وفق متطلبات
معايري الت�صنيف.
2.2يبلغ الرئي�س �أو من يفو�ضه طالب الت�صنيف بقرار الرد على
تظلمه.
3.3يف حالة رف�ض التظلم م�سبب ًا ،يجوز لطالب الت�صنيف
التظلم من قرار الهيئة �أمام ديوان املظامل.
 4.4يراعى �إبالغ طالب الت�صنيف على العناوين الر�سمية
املحددة بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض ،والتظلم الواردة
يف هذه املادة.

1.1يتعني على طالب الرتخي�ص عند التقدم بطلب الت�صنيف
ملمار�سة ت�شغيل ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها مراعاة ما يلي:
● ●االطالع على ا�شرتاطات الت�صنيف وفئاته الواردة يف
الالئحة واملوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة.
● ●مع مراعاة ما ورد بالفقرة (�أ) من هذه املادة ،ا�ستيفاء
طالب الرتخي�ص البيانات اخلا�صة بالت�صنيف وفئاته
الواردة بنموذج طلب الت�صنيف امل�شار اليه بالفقرة
(�أو ًال )1/من املادة (الرابعة) من الالئحة.
2.2يف حالة ا�ستكمال متطلبات الت�صنيف وفق �أحكام املادة الف�صل اخلام�س
(الرابعة) و(اخلام�سة) من الالئحة ،ت�صدر الإدارة قوائم الأ�سعار
املخت�صة �شهادة الت�صنيف وفق �أحكام املادة (ال�ساد�سة) املادة (التا�سعة ع�شرة):
من الالئحة.
1.1على املرخ�ص له �إعالن نوع اخلدمات املقدمة منه ،وفئاتها،
و�أ�سعارها باللغة العربية والإجنليزية ،وب�صورة وا�ضحة،
املادة ال�سابعة ع�شرة:
ويف مكان بارز باال�ستقبال داخل مكتب حجز وحدات
1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم بطلب جتديد الت�صنيف
الإيواء ال�سياحي ،وعلى املوقع االلكرتوين الر�سمي له� ،أو
قبل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة الت�صنيف
بالو�سائل التي حتددها الإدارة املخت�صة لالطالع عليها.
ال�ستيفاء ال�شروط وال�ضوابط املحددة يف الالئحة.
2.2تراعي الإدارة املخت�صة �أحكام املادة (العا�شرة) من 2.2تقوم الهيئة بتحديد �آلية مراقبة الأ�سعار وفق ما حتدده
�أدلة الإجراءات.
الالئحة عند النظر يف طلب جتديد الت�صنيف.
3.3يجوز للإدارة املخت�صة تعديل الت�صنيف ال�صادر للمكتب املادة (الع�شرون):
الرئي�س �أو الفرع �أو املنفذ الت�سويقي يف حال تقدم املرخ�ص  1.1يقدم املرخ�ص له للإدارة املخت�صة قائمة ب�أ�سعار اخلدمات
له بطلب ذلك ،وا�ستيفا�ؤه اال�شرتاطات واملتطلبات الالزمة
املقدمة يف مكتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي.
وفق الالئحة.
2.2املرخ�ص له بالتقيد بقائمة الأ�سعار ملدة (�سنة) ،ويف حالة
الرغبة بتعديلها يجب �إ�شعار الهيئة قبل تاريخ التعديل
الف�صل الرابع
بثالثة �أ�شهر على الأقل.
االعرتا�ضات والتظلم على الت�صنيف
3.3يجب �أال يفر�ض املرخ�ص له ر�سوم �إ�ضافية للخدمة على
املادة الثامنة ع�شرة:
�أ�سعار الوحدات واخلدمات املقدمة ،مثل :قوائم الطعام
1.1يجوز لطالب الت�صنيف االعرتا�ض للرئي�س على الت�صنيف
للم�أكوالت ،وامل�شروبات ،وخدمة الوحدات.
املمنوح ،و�إبالغ طالب الت�صنيف بالر�أي م�سبب ًا خالل 4.4تعلن الهيئة �أ�سعار اخلدمات املقدمة يف مكتب حجز وحدات
( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�سلم االعرتا�ض ،ويف حالة
الإيواء ال�سياحي على موقعها الإلكرتوين.
املوافقة على قبول االعرتا�ض ،تقوم الإدارة املخت�صة
5.5يراعى �إبالغ �صاحب الت�صنيف على العنوانني املحددة
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الإبالغ ب�إعادة
بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض والتظلم الواردة يف هذه املادة.
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التزامات املرخ�ص له
املادة احلادية والع�شرون:

1.1يلتزم املرخ�ص له ،ووفق ما حتدده �أدلة الإجراءات� ،أثناء
ممار�سة ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها مبا يلي:
● ●التقيد با�شرتاطات الرتخي�ص  ومعايري الت�صنيف
و�أحكام النظام والالئحة.
● ●ت�سجيل البيانات اخلا�صة بالعمالء واخلدمات التي
�سيتم تنفيذها وت�سويقها يف �ضوء القواعد والأ�س�س التي
ت�ضعها الهيئة باال�شرتاك مع اجلهة املخت�صة.
● ●توفري املتطلبات ال�ضرورية ح�سب ا�شرتاطات الهيئة
لذوي االحتياجات اخلا�صة.
● ●الوفاء بكافة االلتزامات التعاقدية جتاه العمالء.
● ●عدم التعاقد مع جهات ت�سويق وحدات �إيواء �سياحي
غري مرخ�صة من الهيئة.
● ●التقيد ب�أنظمة الدولة وتعليمات اجلهات املخت�صة
ب�ش�أن النواحي الأمنية ،وو�سائل ال�سالمة ،والإ�سعاف،
والإخالء ،وح�سن التعامل معهم.
● ●تزويد الإدارة املخت�صة مبا تطلبه من معلومات مثل:
(الن�سب والإح�صاءات ،الربامج ،معدل الأ�سعار،
القوائم املالية) ذات ال�صلة مبكاتب حجز وحدات
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ،وفق الآلية التي حتددها
�أدلة الإجراءات.
● ●االحتفاظ بن�سخة قائمة ب�أ�سماء العمالء لديه وكافة
عقودهم مت�ضمنة ا�سم العميل وجن�سيته وعنوانه
و�أرقام هواتفه وفق ًا لل�ضوابط والآليات التي حتددها
�أدلة الإجراءات.
● ●ا�ستخدام اللغة العربية والتاريخ الهجري يف جميع
التعامالت ،وذلك من خالل التعامالت واملطبوعات
والتعريف ب�أ�سماء العاملني ،كما يجب �أن يتم الرد
من قبل موظفي ال�سنرتال باللغة العربية ،و�إذا كان
العميل ال يتحدث باللغة العربية يتم التحدث معه باللغة
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الف�صل ال�ساد�س

الإجنليزية �أو غريها.
● ●و�ضع املعلومات الأ�سا�سية التي يحتاجها العمالء
باللغتني العربية والإجنليزية ،وحتدد �أدلة الإجراءات
هذه املعلومات.
● ●تزويد الهيئة مبا تطلبه من معلومات تتعلق باخلدمات
املقدمة ومعدل الأ�سعار �أو غريها ،وذلك وفق ًا للآلية
التي ت�ضعها الهيئة يف �أدلة االجراءات وتزود مكتب
حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها بها.
● ●�إدراج رقم الرتخي�ص  يف �أي �إعالن �أو �أي ن�شاط
ت�سويقي.
● ●عدم �إدراج ا�سم و�شعار الهيئة يف �أي �إعالن �أو �أي ن�شاط
ت�سويقي �إال بعد احل�صول على موافقه الهيئة.
● ●تقدمي اخلدمات وفق معايري الت�صنيف التي �صنف على
�أ�سا�سها.
● ●عدم الإعالن عن ن�شاط مكتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها بغري الفئة امل�صنف عليها �سوا ًء
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
● ●عدم خروج موظف الت�سويق ملمار�سة الت�سويق من حدود
املكتب الرئي�س �أو الفرعي �أو منفذ الت�سويق املرخ�ص 
له.
● ●عدم ا�ستالم �أي مبالغ مالية من العميل �أثناء عملية
الت�سويق كت�أمني حل�ضوره العر�ض الت�سويقي.
● ●عدم وعد العميل �أو الإيحاء له بفوائد �أو �إيجابيات غري
�صحيحة بهدف ترغيبه بالعر�ض وتوقيع العقد.
● ●التقيد بقرار جمل�س  الوزراء رقم ( )103وتاريخ
1435/3/19ه املت�ضمن �إلزام املن�ش�آت والأن�شطة
ذات الأخطار املرتفعة والأمكنة التي تكتظ باجلمهور
بالت�أمني التعاوين.
● ●تقدمي حجوزات بديلة معادلة لأي تغيري يف عنا�صر
وحدات الإيواء ال�سياحي املقدمة �شريطة موافقة العميل
اخلطية ،ورد قيمة �أي تغيري �أو نق�ص يف عنا�صر وحدات
الإيواء ال�سياحي املقدمة ،و�إعادة املبالغ املدفوعة �إىل
العميل يف حالة عدم املوافقة.
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● ●االلتزام بعنا�صر وحدات الإيواء ال�سياحي املقدمة كما
هي ورادة يف املطبوعات الإعالنية �أو منوذج احلجز.
● ●تقدمي خطة تدريبية �سنوية وتنفيذها للعاملني وفق
املعايري املهنية التي ت�ضعها الهيئة.
● ●احل�صول على معلومات عن وحدات الإيواء ال�سياحي
واملرخ�صة من الهيئة من مراكز املعلومات ال�سياحية
املعتمدة من الهيئة.
● ●ال يجوز للمرخ�ص له تقييد تقدمي خدمة حجز وحدات
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ،بحد �أدنى من عدد الليايل.
● ●يجب على املرخ�ص له �إ�شعار العميل بعدم �إمكانية �إلغاء
احلجز �أو تعديل موعد بدء �سريان احلجز مبهلة كافية
وفق ما يتفق عليها الطرفان ،وخالف ذلك يتم حتميل
العميل تعوي�ض املرتتب عن الإلغاء �أو التعديل مبا ال
يتجاوز ليلة واحدة.
● ●عدم املتناع عن تقدمي اخلدمات املرخ�ص  له بدون
�سبب مقبول نظامي ًا.

املادة الثانية والع�شرون:

على املرخ�ص  له عند التعاقد مع مقدمي خدمة احلجز يف
وحدات الإيواء ال�سياحي والعمالء االلتزام بالتايل:
1.1تزويد الإدارة املخت�صة عند الطلب بن�سخ من العقود املربمة
مع مقدمي خدمة احلجز يف وحدات الإيواء ال�سياحي وفق
ما حتدده يف �أدلة الإجراءات ،كتفوي�ضات توقيعه على
العقود وقب�ض الثمن.
�2.2إخطار املتعاقد معه بقواعد عمل اخلدمات املقدمة ما بعد
البيع ،والر�سوم امل�ستحقة.
3.3ت�سليم �إي�صاالت اخلدمات املقدمة للمتعاقد معه ،مت�ضمنة
الوقت واملدة واملكان خمتومة ،على �أال تتجاوز مدة العقد �أو
احلجز عن �سنة (واحدة) فقط للفرتة املحددة� ،أو لفرتات
متعددة.
�4.4أن يكون العقد وملحقاته باللغة العربية ،وال مينع ترجمته
�إىل لغات �أخرى ،على �أن تكون الن�سخة العربية هي
املعتمدة.
�5.5شمول العقد جميع املعلومات عن اخلدمات املتفق على

حجزها ،حقوق وواجبات الطرفني ،واملبالغ امل�ستحقة،
وتواريخها ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.

املادة الثالثة والع�شرون:

يلتزم املرخ�ص له ب�أن ي�ضع يف املكتب الرئي�س والفروع واملنافذ
الت�سويقية امل�ستندات التالية يف مكان بارز وبحجم منا�سب،
وفق ما حتدده �أدلة االجراءات ،ميكن جلهات االخت�صا�ص 
والعمالء االطالع عليها ب�سهولة وو�ضوح:
● ● �أ�صل الرتخي�ص والت�صنيف �سارية املفعول.
● ●قائمة الأ�سعار ح�سب نوع اخلدمات املقدمة.

الف�صل ال�سابع

من�سوبو مكتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها
املادة الرابعة والع�شرون:

1.1مع مراعاة املادة اخلام�سة والع�شرون ،يتعني �أن يكون مدير
املكتب الرئي�س �أو الفرع �سعودي اجلن�سية ،ومتفرغ ،ويتمتع
بال�صالحيات الالزمة للإدارة والت�شغيل ،ويجوز �أن يكون،
يف ذات الوقت ،مدير ًا للفرع املوجود يف نف�س املدينة مقر
املكتب الرئي�س ،وي�شرتط توفر ال�شروط وامل�ؤهالت التالية:
● ●م�ؤهل علمي ال يقل عن �شهادة ثانوية ،مع خربة كمدير
تنفيذي ملدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات يف جمال
ال�سفر وال�سياحة� ،أو م�ؤهل علمي ال يقل عن دبلوم يف
ال�سياحة مع خربة كمدير تنفيذي ملدة ال تقل عن �سنة
واحدة يف ذات املجال� ،أو �شهادة (فنية/مهنية) يف
ال�سياحة (�آياتا� ،أوفتا ،معهد �سياحي� ،أو ما يعادلها)
مع خربة ال تقل عن عامني يف ذات املجال� ،أو حا�صل
على بكالوريو�س �أو ماج�ستري يف ذات املجال.
● ●�أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة خملة بال�شرف
والأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
● ●التفرغ لإدارة ن�شاط املن�ش�أة.
● ●�إجادة اللغتني العربية والإجنليزية حتدث ًا وكتابة.
2.2يجوز تقدمي طلب للإدارة املخت�صة للموافقة على ا�ستثناء
واحد �أو �أكرث من ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة ()1
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املادة اخلام�سة والع�شرون:

�إذا كان مدير املكتب الرئي�س �أو الفرع غري �سعودي ،فيجب
على املرخ�ص له تعيني م�ساعد له من ال�سعوديني امل�ؤهلني وفق ًا
لل�شروط الواردة يف املادة (الرابعة والع�شرين) من الالئحة املادة التا�سعة والع�شرون:
 عدا �شرط اخلربة  -ويقوم بتعني مدير �سعودي خالل مدة يلتزم املرخ�ص  له ب�إعداد برامج تدريبية ملن�سوبي مكتب حجزال تتجاوز (عامني) من تاريخ �صدور �شهادتي الرتخي�ص  وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
والت�صنيف ،ومبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون:

الف�صل الثامن

الرقابة والتفتي�ش وال�شكاوى

يجب �أن يكون من�سوبو املكتب الرئي�س  من ر�ؤ�ساء الأق�سام،
والوحدات ،والإدارات من ال�سعوديني امل�ؤهلني ،على �أنه يجوز املادة الثالثون:
�شغل هذه الأعمال من غري ال�سعوديني وملدة ال تزيد عن (�سنة 1.1يجوز للإدارة املخت�صة بعد موافقة الرئي�س اال�ستعانة ب�أي
واحدة) من تاريخ �صدور �شهادتي الرتخي�ص والت�صنيف ،ومبا
جهة فنية� ،أو متخ�ص�صة لإمتام �أعمال الرقابة ح�سب
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.
التعليمات املنظمة لذلك ،يف احلاالت التالية:
● ●تقدمي اخلدمات من ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء
املادة ال�سابعة والع�شرون:
ال�سياحي وت�سويقها ح�سب الرتخي�ص والت�صنيف.
يلتزم املرخ�ص له بت�سجيل بيانات من�سوبي مكتب حجز وحدات
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ب�سجالت الهيئة واملخ�ص�صة
● ●�إعالن ،وتطبيق قوائم الأ�سعار.
ملمار�سي ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
● ●ال�شكاوى وما يرتبط بها من �إجراءات.
وت�سويقها ،وحتديثها �أو ًال ب�أول حني التعيني� ،أو التغيري لأي 2.2يجوز للإدارة املخت�صة حتديد �أي �أعمال �أخرى ذات �صلة
منهم ،خالل مهلة ال تتجاوز �شهر على الأكرث من تاريخ التعيني
ب�أعمال الرقابة ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات ،مبا ال
�أو التغيري.
يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.
املادة الثامنة والع�شرون:
3.3يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�س �أن متنح مكاف�أة ت�شجيعية
مع مراعاة �أحكام املواد (الرابعة والع�شرون) و(اخلام�سة
من مقدار الغرامة امل�ستحقة ،ملن ي�ساعد من غري املفت�شني
والع�شرون) و(ال�ساد�سة والع�شرون) من الالئحة ،يتعني �أن
يف الك�شف عن خمالفات للنظام والالئحة ،التي ت�ؤدي �إىل
يكون العاملني لدى املكتب ممن تتوافر فيهم اال�شرتاطات
�ضبط املخالفني و�إدانتهم ويكون �صرف املكاف�أة وفق �آلية
التالية     :
حمددة يف �أدلة الإجراءات.
1.1احلد الأدنى من التعليم (ال�شهادة الثانوية� ،أو الدبلوم) .املادة احلادية والثالثون:
2.2احلد الأدنى من اخلربة يف التخ�ص�ص  يف جمال 1.1يجوز للإدارة املخت�صة التن�سيق ،وفق الآلية التي حتددها
اخت�صا�صه من جهة معتمدة ح�سب متطلبات ن�شاط مكاتب
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من هذه املادة ،على �أن ي�صدر بذلك قرار من الرئي�س.
3.3يجوز قيام املرخ�ص  له �شخ�صي ًا القيام ب�أعمال الإدارة
والت�شغيل� ،إذا توافرت فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف
الفقرة ( )1من هذه املادة ،مع مراعاة اال�ستفادة من
�أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة.

حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ،واخلدمات ذات
العالقة ،وفق ًا ملا حتدده �أدلة الإجراءات.
�3.3إجادة مهارات وفن التعامل ،واللباقة يف اال�ستقبال واملعاملة
احل�سنة للعمالء.
4.4ح�سن الهندام واملظهر الالئق مع التقيد بالزي املنا�سب
لن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها.
�5.5أي ا�شرتاطات �أخرى حتددها الأنظمة واللوائح ال�سارية� ،أو
�أدلة الإجراءات.
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�أدلة الإجراءات ،مع اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة املادة الرابعة والثالثون:

واجلامعات واملعاهد واملراكز وغريها من القطاعات
التدريبية ،والتعليمية الأهلية ب�ش�أن تطبيق الأعمال التالية:
● ●متابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند �إقامة الربامج،
والدورات ،وامل�ؤمترات ،وور�ش  العمل ،وغريها من
الأعمال التدريبية� ،أو الت�أهيلية املت�صلة مبمار�سة
ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها.
● ●موافاة الهيئة بتقارير دورية عن كل ما يت�صل بالأعمال
امل�شار �إليها بالفقرة (�أ) من هذه املادة لدرا�ستها وتقييمها.
2.2تقوم الإدارة املخت�صة بعر�ض نتائج الأعمال امل�شار �إليها
بالفقرة ال�سابقة ( )1من هذه املادة على الرئي�س التخاذ ما
يراه منا�سب ًا مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة الثانية والثالثون:

1.1يتم اختيار املفت�شني وفق املعايري وال�ضوابط املحددة
ب�أدلة الإجراءات ،وي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س،
وي�صرف لهم البدالت املقررة ،وفق القواعد النظامية
املطبقة بالهيئة.
2.2يتوىل املفت�شون ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش ،وفق
النظام والالئحة ،للت�أكد من تطبيق النظام والالئحة
ول�ضبط املخالفات.
3.3يكون للمفت�ش  بطاقة تعريفية ر�سمية ،مو�ضح ًا فيها
املعلومات الأ�سا�سية ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.

املادة الثالثة والثالثون:

1.1تتوىل الإدارة املخت�صة �إعداد مناذج بيانات حم�ضر
ال�ضبط ،وتو�ضح �أدلة الإجراءات كيفية ا�ستعماله وحفظه.
2.2يف حالة عدم توافر حم�ضر ال�ضبط� ،أثناء عملية الرقابة
والتفتي�ش ،يجوز للمفت�ش  اللجوء لأي و�سيلة �أخرى ،مبا
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية ،لر�صد و�إثبات
املخالفة ،طاملا �أن الت�أخري قد ي�ؤدي �إىل زوال� ،أو �إخفاء� ،أو
تغيري كامل معاملها� ،أو جزء منها ،ويذكر املفت�ش مربرات
قيامه بهذا الإجراء.

1.1يبا�شر املفت�ش  عملية الرقابة ،والتفتي�ش  خالل ال�ساعات
التي حتددها الإدارة املخت�صة يف �أدلة الإجراءات.
 2.2تتم عملية الرقابة والتفتي�ش من قبل املفت�ش ،وفق جداول
�شهرية� ،أو �أ�سبوعية معتمده من الإدارة املخت�صة ،حمدد ًا
فيها بيانات ممار�سي ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها ونطاق عمل املفت�ش ،ويجوز �إجراء
عملية الرقابة والتفتي�ش خارج هذه اجلداول ،وفق احلاالت
التي حتددها �أدلة الإجراءات ،وموافقة الإدارة املخت�صة  .
3.3يلتزم املفت�ش بالإف�صاح  -كتابة  -للإدارة املخت�صة وقبل
القيام بعملية الرقابة والتفتي�ش عن �أي عالقة له� ،سواء
قرابة (حتى الدرجة الرابعة) �أو م�صلحة (ا�ستثمار �أو
جتارة) ،مبمار�سي ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها ،وعلى الإدارة املخت�صة اتخاذ ما يلزم
ل�ضمان نزاهة عملية الرقابة والتفتي�ش و�صحة �إجراءاتهما.

املادة اخلام�سة والثالثون:

يكون للمفت�ش �أثناء ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش ،ال�سلطات
وال�صالحيات التالية:
1.1الدخول لأماكن ممار�سة ن�شاط مكاتب حجز وحدات
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها بعد التعريف بنف�سه ،و�إبراز
بطاقته التعريفية ملمار�سي ت�شغيل مكاتب حجز وحدات
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها.
2.2االطالع على الرتخي�ص ،والت�صنيف ،وال�سيا�سات املطبقة،
مبا يف ذلك الأوراق ،وامللفات ،و�أ�صول الإثباتات ال�شخ�صية
ملن�سوبي مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها،
وكل وثيقة ذات �صلة مبمار�سة ن�شاط مكاتب حجز وحدات
الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ،وفق النظام والالئحة.
 3.3احل�صول على �أي �صور� ،أو م�ستخرجات من امل�ستندات
املحددة بالفقرة ( )2من هذه املادة ،للت�أكد من مطابقتها
لأحكام النظام والالئحة.
�4.4س�ؤال ممار�سي ت�شغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها عن �أية �أمور تتعلق بتطبيق� ،أو خمالفة
�أحكام النظام والالئحة ،و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط.
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1.1يلتزم مدير مكتب حجز وحدات االيواء ال�سياحي وت�سويقها املادة التا�سعة والثالثون:

1.1ي�سلم املفت�ش  حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته �إىل الإدارة
املخت�صة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ حتريره.
2.2تقوم الإدارة املخت�صة مبراجعة متطلبات عملية الرقابة
والتفتي�ش التي متت وفق �أدلة الإجراءات ،ويف حال ر�صد
�أي ق�صور �أو نق�ص ،يتم �إثبات ذلك بتقرير موقع من
امل�س�ؤول بالإدارة املخت�صة.
3.3مع مراعاة �أحكام املادة (الأربعون) من الالئحة ،تقوم
الإدارة املخت�صة ب�إحالة حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته امل�شار
اليها بالالئحة ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.

�أو من يفو�ضه من من�سوبيه� ،أو ممار�سي ن�شاط مكاتب حجز
وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها مبرافقة املفت�ش �أثناء
عملية الرقابة والتفتي�ش ،وتقدمي جميع الت�سهيالت الالزمة
لتمكينه من �أداء عمله ،ويف حال عدم وجوده ،ف�إنه يجوز
للمفت�ش اال�ستعانة ب�أحد من�سوبو مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي وت�سويقها� ،أو من له عالقة عمل بها ملرافقته �أثناء
�أداء عمله ،و�إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
�2.2إذا قام مدير مكتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها �أو �أحد من�سوبيه� ،أو ممار�سي ن�شاط مكاتب
حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها ب�أي عمل من املادة الأربعون:
�ش�أنه �أن يحول بني املفت�ش ،و�أداء عمله ،يتعني على املفت�ش 
1.1تقدم ال�شكوى من قبل امل�ستهلكني� ،أو ممار�سي ت�شغيل
�إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
الأن�شطة ،واملهن ال�سياحية �ضد ممار�سي ن�شاط مكاتب
املادة ال�سابعة والثالثون:
حجز وحدات الإيواء ال�سياحي وت�سويقها �إىل الهيئة� ،أو
1.1يتوىل املفت�ش قيد ما ير�صده �أثناء عملية الرقابة ،والتفتي�ش 
الإدارة املخت�صة عن طريق �أي من الو�سائل التالية:
من املخالفات يف حم�ضر ال�ضبط   .
● ●مالحظات امل�ستهلكني املثبتة مبح�ضر ال�ضبط خالل
2.2يحرر املفت�ش حم�ضر ال�ضبط من ن�سختني ،ويذيل بتوقيع
عملية الرقابة والتفتي�ش� ،أو املوجودة باملكان املخ�ص�ص 
املفت�ش ،ومدير املكتب �أو �أحد من�سوبيه ،ويف حالة امتناع
لتلقي ال�شكاوى واملقرتحات (�صندوق ال�شكاوى
الأخري عن التوقيع� ،أو عدم تواجده ،يذكر املفت�ش ذلك يف
واملقرتحات) داخل مكاتب حجز وحدات الإيواء
حم�ضر ال�ضبط.
ال�سياحي وت�سويقها.
● ●القنوات الإلكرتونية التي حتددها الهيئة.
3.3ي�سلم املفت�ش مدير املكتب �أو من ينوب عنه يف املكتب ن�سخة،
�أو �صورة من حم�ضر ال�ضبط� ،أو �إر�ساله على العناوين
● ●مناولة لأحد فروع الهيئة باملناطق.
الر�سمية يف حالة ا�ستخدام الو�سائل التقنية.
● ●مناولة للجمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
4.4يجوز ملمار�سي ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
● ● �أي و�سيلة �أخرى تعتمدها الهيئة ،وفق �أدلة الإجراءات
وت�سويقها مراجعة الإدارة املخت�صة ،وتقدمي �إفادته حيال
ال�ستقبال ال�شكاوى.
املخالفة امل�ضبوطة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ 2.2تقوم الإدارة املخت�صة ،حال ورود ال�شكوى �إليها ،ب�إخطار
حترير حم�ضر ال�ضبط.
ممار�سي ن�شاط مكاتب حجز وحدات الإيواء ال�سياحي
وت�سويقها امل�شكو يف حقه ،على العناوين الر�سمية ،ب�صورة
املادة الثامنة والثالثون:
من ال�شكوى ومرفقاتها (�إن وجد) للرد عليها خالل
�إذا ات�ضح للمفت�ش �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش وجود �أعمال
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5.5اال�ستف�سار من امل�ستهلكني عن م�ستوى اخلدمات املقدمة قد متثل خمالفات� ،أو جرائم مبوجب �أنظمة� ،أو تعليمات �أخرى،
لهم ،واال�ستماع �إىل �أي �شكاوى ،و�إثباتها ،وفق ما حتدده ف�إنه يتعني عليه �إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط ،وعلى الإدارة
املخت�صة �إحالتها اىل اجلهة املخت�صة التخاذ الإجراءات
الالئحة ،و�أدلة الإجراءات.
النظامية الالزمة.
املادة ال�ساد�سة والثالثون:

( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الإخطار ،ويجوز �إخطار املادة الرابعة والأربعون:

اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة لإبداء ر�أيها يف هذه 1.1كل مامل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة ي�صدر ب�ش�أنه قرار من
ال�شكوى خالل املهلة املذكورة.
الرئي�س بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة.
3.3حال ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة ( )2من هذه 2.2ملجل�س الإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.
املادة ،وتبني للإدارة املخت�صة وجود خمالفة ،تتبع الإدارة
املخت�صة ما يلي:
● ●تكليف املفت�شني�-إذا ما ارت�أت �ضرورة ذلك -بالتفتي�ش 
على امل�شكو يف حقه ،للت�أكد من تطبيق النظام والالئحة،
وال�س�ؤال عن ال�شكوى ،و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط
وفق �أحكام الالئحة.
● ●�إحالة ال�شكوى وحم�ضر ال�ضبط �إىل اللجنة املخت�صة.

املادة احلادية والأربعون:

1.1تتوىل الهيئة �إعداد قائمة املخالفات ،وتن�شر على املوقع
الإلكرتوين للهيئة.
2.2يجوز حتديث قائمة املخالفات ،باتباع املتطلبات امل�شار
�إليها بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة
لذلك.

الف�صل التا�سع

�أحكام عامة
املادة الثانية والأربعون:

1.1تتوىل الهيئة �إعداد �أدلة الإجراءات ،وت�صدر بقرار من
الرئي�س ،وتن�شر يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة.
2.2يجوز حتديث �أدلة الإجراءات ،باتباع املتطلبات امل�شار �إليها
بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة الثالثة والأربعون:

1.1ت�صدر الالئحة بقرار من رئي�س املجل�س ،وتن�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ ن�شرها.
2.2يجب على ممار�سي الن�شاط احلاليني �إعادة تكييف
�أو�ضاعهم ملزاولة هذا الن�شاط مبا يتفق مع �أحكام النظام
والالئحة خالل �سنة من تاريخ نفاذ النظام.

الئحة منظمي الرحالت ال�سياحية
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الف�صل الأول

التعريفات واخلدمات
املادة (الأوىل):

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة �أمام كل منها،
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
ما مل ِ
النظام :نظام ال�سياحة.
الالئحة :الئحة منظمي الرحالت ال�سياحية تنفيذ ًا للنظام،
وما ي�صدر ب�ش�أنها.
الهيئة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س :رئي�س الهيئة.
الإدارة املخت�صة :الإدارة العامة للرتاخي�ص �أو �أي ًا من
الإدارات ذات العالقة بالهيئة� ،أو فروع الهيئة مبناطق اململكة،
�أو ممثل الهيئة يف مكتب الأمانة �أو البلدية �أو الهيئة العامة
لال�ستثمار (حال تفوي�ضهم) وفق ما حتدده ادلة االجراءات.
الرتخي�ص :عملية تت�ضمن مراحل ا�ستيفاء اال�شرتاطات
واملتطلبات املو�ضحة يف الالئحة للح�صول على �شهادة
الرتخي�ص.
الرخ�صة :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمدة من الهيئة،
با�سم املرخ�ص له ملمار�سة ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية
وفق �أحكام النظام والالئحة.
املرخ�ص له :كل �شخ�ص طبيعي ،حا�صل على رخ�صة و�شهادة
الت�صنيف �سارية املفعول من الهيئة ملمار�سة ن�شاط تنظيم
الرحالت ال�سياحية وفق الالئحة.
الت�صنيف :عملية تت�ضمن تعريف ًا وو�صفا وتقييم ًا مل�ستوى
اخلدمة املقدمة من منظم الرحالت ال�سياحية ،مع تق�سيمها
لفئات حمددة وفق الالئحة.
�شهادة الت�صنيف :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمده
من الهيئة ،با�سم منظم الرحالت ال�سياحية ،حمدد ًا فيها
الت�صنيف.
معايري الت�صنيف :ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها يف
منظم الرحالت والربامج ال�سياحية للح�صول على الت�صنيف
املنا�سب وفق الالئحة.

منظم الرحالت ال�سياحية :املرخ�ص له الذي يقوم بتنظيم
رحالت وبرامج �سياحية ،وبيعها ،وت�سويقها داخل اململكة� ،أو
خارجها ،وب�شكل منتظم ،مقابل مبالغ مالية حمددة ،بحيث
ي�شمل ذلك تقدمي خدمتني� ،أو �أكرث من اخلدمات املحددة يف
النظام �أو الالئحة.
املر�شد ال�سياحي� :أي �شخ�ص طبيعي مرخ�ص له مبمار�سة
�أعمال �إر�شاد ال�سياح ،ومرافقتهم يف �أماكن اجلذب ال�سياحي
يف اململكة ،وتزويدهم باملعلومات وال�شرح عنها ،وذلك مقابل
�أجر.
املكتب الرئي�س :املقر الأ�سا�س  للمكتب وعنوانه الر�سمي
لتبادل املكاتبات واملرا�سالت والإ�شعارات اخلا�صة مبمار�سة
ت�شغيل ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية مع كافة اجلهات.
الفرع :مكان يتبع �إداري ًا وتنظيمي ًا  -مبا فيه املوجود داخل
املباين الإدارية للجهات -املكتب الرئي�س  لغر�ض ممار�سة
ت�شغيل ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية وفق النظام والالئحة.
املنفذ الت�سويقي :مكان يتبع �إداري ًا وتنظيمي ًا  -مبا فيه
املوجود داخل املباين الإدارية للجهات  -املكتب الرئي�س لغر�ض
ت�سويق خدمات ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية وفق النظام
والالئحة.
من�سوبو منظم الرحالت ال�سياحية :كل �شخ�ص يعمل يف
املكتب الرئي�س �أو الفرع �أو املنفذ الت�سويقي ويرتبط بعالقة
نظامية مع املرخ�ص له يف وظيفة ذات �صلة مبمار�سة ت�شغيل
تنظيم الرحالت ال�سياحية.
ممار�سو ت�شغيل ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية:
املرخ�ص له وغري املرخ�ص له.
قائمة الأ�سعار :بيان يحتوي على املبالغ املالية التي يح�صل
عليها املكتب الرئي�س  والفرع واملنفذ الت�سويقي من عمالئه
مقابل ما يقدم لهم من خدمات.
املقابل املايل :املبالغ املالية املعتمدة ،التي حت�صل عليها
الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها ،وفق النظام والالئحة.
�أدلة الإجراءات :الوثائق والإر�شادات واملعايري اخلا�صة
مبتطلبات ممار�سة تنظيم الرحالت ال�سياحية وفق �أحكام
النظام والالئحة والتعليمات والتعميمات ال�صادرة من الهيئة.
اجلمعية :اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
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ويتم �ضبطها عن طريق املوظف املخت�ص.
قائمة املخالفات :بيان يحدد ،على �سبيل احل�صر الأفعال
التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة.
الو�سائل التقنية :الأجهزة الإلكرتونية التي حتددها �أدلة
الإجراءات ،ومتثل �أحد �أ�شكال حم�ضر ال�ضبط.
اللجنة املخت�صة :جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام
والالئحة ،و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
العناوين الر�سمية :و�سائل التوا�صل -مبا فيها العنوان
الوطني -التي يحددها طالب الرتخي�ص  والت�صنيف �أو
املرخ�ص له وفق �أدلة الإجراءات ،والالزمة لإبالغه مبكاتبات،
وقرارات الهيئة ،واللجنة املخت�صة.
املعايري املهنية :وثيقة تعدها الهيئة ،تو�ضح املهارات والعلوم
واملعارف وال�سلوكيات املطلوبة يف من�سوبو منظم الرحالت
ال�سياحية؛ لت�أدية املهام وامل�س�ؤوليات مب�ستوى احرتايف ،وتكون
قابلة للقيا�س.
الرقابة :الأعمال والإجراءات ،املحددة يف �أدلة الإجراءات،
وتطبقها الهيئة ،للت�أكد من التزام ممار�سي ن�شاط تنظيم
الرحالت ال�سياحية ب�أحكام النظام والالئحة.
املفت�ش :كل �شخ�ص خمول بقرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه
بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ش على ممار�سي ن�شاط
تنظيم الرحالت ال�سياحية.
التفتي�ش :املعاينات والزيارات التي يقوم بها املفت�ش �إىل منظمي
الرحالت ال�سياحية ،للت�أكد من تطبيق �أحكام النظام والالئحة.
حم�ضر ال�ضبط :الأداة التي ت�ستخدمها الهيئة� ،أثناء عملية
الرقابة والتفتي�ش ل�ضبط املخالفات ،ح�سب االلية التي تقرها
الإدارة املخت�صة.
خطاب ال�ضمان :تعهد نهائي ،غري م�شروط ،ي�صدر من �أحد
البنوك� ،أو امل�صارف املرخ�صة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي بنا ًء على طلب املرخ�ص  له� ،أو طالب الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف ،بدفع قيمتها ل�صالح الهيئة حال طلبها.
امل�ستهلك :كل �شخ�ص ذي �صفة طبيعية �أو اعتبارية يح�صل
على �سلعة �أو خدمة مبقابل �أو دون مقابل �إ�شباع ًا حلاجاته
ال�شخ�صية �أو حاجات الآخرين.

1.1تطبق الالئحة على املمار�س الذي ُيق ّدم عن طريق املكتب
الرئي�س� ،أو الفرع� ،أو املنفذ الت�سويقي واحدة �أو �أكرث من
خدمات منظم الرحالت التالية� ،أو ما يتفرع عن هذه
اخلدمات ،وذلك وفق فئة الت�صنيف التي يعمل �ضمنها وما
حتدده الالئحة:
● ●ترتيب خدمات النقل وت�أجري ال�سيارات للأغرا�ض ال�سياحية.
● ●ترتيب خدمات الإقامة والإيواء ال�سياحي.
● ●ترتيب خدمات الإعا�شة ال�سياحية.
● ●ترتيب خدمات الرتفيه.
● ●ترتيب خدمات الإر�شاد ال�سياحي.
● ●ترتيب خدمات الت�أمني لل�سفر مع �شركات الت�أمني
املرخ�صة بعد �أخذ موافقة اجلهات املخت�صة.
2.2ي�صدر الرئي�س ،بنا ًء على عر�ض الإدارة املخت�صة ،قرار
بتحديد �أية �أعمال� ،أو خدمات �أخرى تعترب وفق النظام
والالئحة �ضمن ممار�سة ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية.

الف�صل الثاين

الرتخي�ص
املادة (الثالثة):

ال يجوز ممار�سة ت�شغيل منظم الرحالت ال�سياحية وتقدمي �أي
من اخلدمات املن�صو�ص عليها يف املادة (الثانية) من الالئحة،
�إال بعد احل�صول على الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف ،جمتمعني،
وفق �أحكام النظام والالئحة ،وي�شمل ذلك املمار�سة عن طريق
الإنرتنت او التعامالت االلكرتونية.

املادة (الرابعة):

يقدم طلب احل�صول على الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف لن�شاط
تنظيم الرحالت ال�سياحية� ،سواء للمكتب الرئي�س� ،أو الفرع،
�أو املنفذ الت�سويقي �إىل الإدارة املخت�صة ،وفق اال�شرتاطات
وال�ضوابط التالية:
�أو ًال :متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�ص:

1.1تعبئة طالب الرتخي�ص النموذج اخلا�ص بطلب الرتخي�ص 
والت�صنيف ملمار�سة ت�شغيل تنظيم رحالت �سياحية على
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ال�سجل التجاري/الدفاع املدين) ،وفق النموذج املو�ضح يف
�أدلة الإجراءات.
6.6يجوز للإدارة املخت�صة ،بنا ًء على طلب مقدم الرتخي�ص،
جتديد املوافقة املبدئية ملرة �أو �أكرث ،وفق متطلبات �أدلة
الإجراءات ،حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ص من
مربرات و�أ�سباب تدعم طلبه.
7.7ال يجوز ،ب�أي حال من الأحوال ،قيام طالب الرتخي�ص 
مبمار�سة ت�شغيل ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية يف
مرحلة املوافقة املبدئية وحلني �إ�صدار الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف وفق �أحكام النظام والالئحة.
8.8يف حالة رف�ض الإدارة املخت�صة طلب الرتخي�ص ،يجب
�أن يكون م�سبب ًا وير�سل ،على العناوين الر�سمية ،لطالب
الرتخي�ص  وفق متطلبات �أدلة الإجراءات ،ويجوز له
التظلم �أمام الرئي�س خالل (� )60ستون يوم ًا من تاريخ
علمه بالرف�ض ،ويراعى ما يلي:
● ●ينظر الرئي�س  يف التظلم ،ويخطر طالب الرتخي�ص،
على العناوين الر�سمية ،بالرد وفق ما حتدده �أدلة
الإجراءات.
● ●حال الرف�ض �أو عدم الرد ،يجوز لطالب الرتخي�ص 
التظلم �أمام ديوان املظامل وفق نظامه.
9.9للهيئة حق طلب تقدمي ال�ضمانات املالية الالزمة لها متى
ما طلبت ذلك.

املوقع االلكرتوين للهيئة ،وفق النموذج والآلية املحددة يف
�أدلة الإجراءات.
2.2توافر ال�شروط التالية يف طالب الرتخي�ص ،وتقدمي ما
يثبت ذلك ،ووفق ما حتدده �أدلة الإجراءات:
● ●�سعودي اجلن�سية � -سواء كان �شخ�صا طبيعيا �أو اعتباري ًا
و�سواء ذكر َا او انثى� ، -أو م�ستثمرا �أجنبي ًا حا�صل على
ترخي�ص �ساري وفق الأنظمة واللوائح ال�سارية.
● ●ال�شخ�ص  الطبيعي يجب �أن يكون كامل الأهلية ،و�إال
تعني على من ينوب عنه احل�صول على الأذن ال�شرعي
من اجلهة املخت�صة.
● ●�أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
● ●ان ال يكون قد �سبق �صدور قرار او حكم ب�إلغاء الرتخي�ص 
�ضد طالب الرتخي�ص ملخالفة النظام ولوائحه ،ما مل
مي�ضي على �صدور القرار او احلكم (� )5سنوات عند
تقدمي الطلب.
3.3تقدمي طالب الرتخي�ص امل�ستندات التالية �إىل الإدارة املخت�صة:
● ●�سداد املقابل املايل للهيئة ال�ستقبال ومراجعة طلب الرتخي�ص.
● ●ن�سخة من الطلب املقدم لالن�ضمام لع�ضوية اجلمعية
ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
● ●خطاب من ال�سجل التجاري بحجز ا�سم جتاري منا�سب
لطبيعة ن�شاط امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة التي �سي�صدر لها،
ثاني ًا :متطلبات مرحلة �إ�صدار الرخ�صة:
حال اكتمال ال�ضوابط وال�شروط وفق الالئحة.
4.4يف حالة ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص  املتطلبات املحددة 1.1يتعني على طالب الرتخي�ص  االلتزام بتقدمي امل�ستندات
التالية �إىل الإدارة املخت�صة:
بالفقرة (�أو ًال )3، 2 ،1/من هذه املادة و�سداد املرخ�ص له
● ●�صورة الرتخي�ص البلدي ال�صادر له مع اال�صل للمطابقة،
الغرامات ال�صادرة بحقه ان وجدت ،تقوم الإدارة املخت�صة
و�صورة منه لإرفاقها �ضمن م�ستندات طلب الرتخي�ص.
بدرا�سة الطلب وم�ستنداته والبت فيه خالل ( )10ع�شرة
● ●�سند ملكيته ملبنى(مكان) م�شروع املكتب الرئي�س �أو
�أيام عمل من تاريخ تقدميه.
الفرع �أو املنفذ الت�سويقي مبوجب �صك �شرعي� ،أو �أن
5.5يف حالة عدم وجود �أي مالحظات ،ت�صدر الإدارة املخت�صة
يكون م�ست�أجر ًا له مبوجب عقد �إيجار مت�ضمن ًا موافقة
املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ص ،وفق النموذج املو�ضح
امل�ؤجر على ا�ستخدامه وا�ستغالله ملمار�سة ن�شاط تنظيم
يف �أدلة الإجراءات ،على العناوين الر�سمية له ،مدتها ()30
الرحالت ال�سياحية ،وفق ما يرد يف �أدلة الإجراءات.
ثالثون يوم ًا ال�ستكمال متطلبات الرتاخي�ص  واملوافقات
● ●ر�سم تو�ضيحي (كروكي) ملوقع مزاولة الن�شاط (مبنى/
من اجلهات ذات العالقة ،مثل(:البلديات والأمانات/
�أر�ض) مو�ضح ًا عليه املكان واملنطقة.
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● ●�سداد املقابل املايل لإ�صدار الرتخي�ص والت�صنيف وفق
النظام والالئحة.
● ●توفر متطلبات و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى وارفاق
امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك (الرتخي�ص  البلدي/الدفاع
املدين).
● ●م�ستخرج ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة،
مت�ضمن ًا اال�سم التجاري املقرر �إ�صدار �شهادة
الرتخي�ص  والت�صنيف به ،وعقد الت�أ�سي�س  (بالن�سبة
لل�شركة)  .
● ●العالمة التجارية (ال�شعار) وفق املوا�صفات املو�ضحة
ب�أدلة الإجراءات (�إن وجد).
● ●بيانات الأ�شخا�ص املقرر عملهم يف املكتب الرئي�س �أو
الفرع �أو املنفذ الت�سويقي ،يف حالة الرتخي�ص له وفق
الالئحة ،وجن�سياتهم ،و�صفتهم الوظيفية مدعم ًا
بال�شهادات واخلربات وامل�ؤهالت ال�سابقة ،و�أال يكون قد
�سبق احلكم عليهم يف جرمية خملة بال�شرف والأمانة،
ما مل يكن رد �إليهم اعتبارهم خالل مدة ال تتجاوز ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور الرخ�صة.
● ●�صور فوتوغرافية للمبنى (املكان) من الداخل واخلارج،
وتو�ضح اللوحة اخلارجية املوجودة على مدخل م�شروع
املكتب الرئي�س �أو الفرع اال�سم التجاري مطابق ُا لطلب
الرتخي�ص  وال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة،
ويكون باللغتني العربية والإجنليزية ،وحتديد �أوقات
الدوام الر�سمي والإجازات على مدخل املكتب.
● ●جاهزية املبنى (املكان) من ناحية الت�أثيث وتوافر
جميع و�سائل وجتهيزات االت�صال التقنية احلديثة،
مثل(:هاتف ،فاك�س ،بريد �إلكرتوين ،كمبيوتر� ،آلة
طابعة) ،والالزمة ملمار�سة ت�شغيل ن�شاط تنظيم
الرحالت ال�سياحية  .
2.2يف حالة تقدمي طالب الرتخي�ص امل�ستندات املو�ضحة بالفقرة املادة (اخلام�سة):
(ثانيا )1/من هذه املادة خالل املهلة املحددة ،تقوم الإدارة 1.1تتوىل الإدارة املخت�صة درا�سة طلب الرتخي�ص والبت فيه،
خالل (� )7سبعة �أيام عمل من ا�ستيفاء كافة ال�شروط
املخت�صة بتكليف املفت�شني ملعاينة املبنى حمل ممار�سة ت�شغيل
واملتطلبات الالزمة وفق �أحكام النظام والالئحة.
ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية ،للمطابقة والت�أكد من
�صحة املعلومات وامل�ستندات املقدمة من طالب الرتخي�ص  2.2يتم �إبالغ طالب الرتخي�ص ،عرب العناوين الر�سمية ،بالرد
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بخ�صو�ص الرتخي�ص والت�صنيف ،ويعد تقرير بذلك ،وفق
منوذج الرقابة والتفتي�ش املحدد يف �أدلة الإجراءات ،ويجوز
اال�ستعانة ب�أي جهة فنية �أو متخ�ص�صة ،وفق �أحكام الالئحة،
ال�ستكمال اعمال املعاينة والرقابة.
3.3يف حال ت�أكد الإدارة املخت�صة من عدم وجود �أي
مالحظات وفق املتطلبات املذكورة بهذه املادة ،يخطر
طالب الرتخي�ص على العناوين الر�سمية ب�أن يقدم خالل
�شهر من تاريخ الطلب  -وفق ًا للنموذج املحدد يف �أدية
الإجراءات  -ويتعهد بااللتزام بالقيام ما يلي:
● ●توقيع تعهد ب�صحة البيانات وامل�ستندات املقدمة
للح�صول على الرخ�صة.
● ●تقدمي ما يثبت االن�ضمام يف ع�ضوية اجلمعية ال�سعودية
لل�سفر وال�سياحة قبل �صدور الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف ،وجتديدها �سنوي ًا.
● ●عدم خمالفة �أحكام النظام واللوائح خالل ممار�سة
ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية.
● ●عدم تغيري العناوين الر�سمية واخطار الإدارة املخت�صة
يف حال تغيريها.
● ●عدم متكني الغري -ب�أي �شكل من الأ�شكال -من ممار�سة
ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية وفق الرتخي�ص 
والت�صنيف ال�صادر له.
● ●يجب �أن يكون م�سمى مكتب تنظيم الرحالت ال�سياحية
مبا ال يتعار�ض مع النظام العام ،والأنظمة والتقاليد
باململكة ومعتمد من وزارة التجارة وال�صناعة �أو �أحد
فروعها.
4.4يتعني على طالب الرتخي�ص  االلتحاق بربنامج ت�أهيلي
تقدمه الهيئة وفقا ملا حتدده �أدلة الإجراءات ،مامل ي�سبق
له االلتحاق بها.
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على طلبه م�سبب ًا.
الت�سويقية للمرخ�ص له ،ح�سب الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف،
3.3يجوز ملن رف�ض طلبه التظلم �أمام الرئي�س وفق متطلبات يف خمتلف مناطق ومدن اململكة ،حال تقدمه بطلب لديها،
الفقرة (�أو ًال )8/من املادة (الرابعة) من الالئحة ،وا�ستيفاء اال�شرتاطات واملتطلبات الواردة يف الالئحة.
ويتعني على الهيئة �إعادة املقابل املايل امل�سدد لها لإ�صدار املادة (التا�سعة):
الرتخي�ص  والت�صنيف ،وذلك لطالب الرتخي�ص  الذي يجوز �أن يكون الفرع �أو املنفذ الت�سويقي داخل مباين اجلهات
رف�ض طلبه.
العامة واخلا�صة ،مثل(:الأ�سواق ،امل�ست�شفيات ،وال�شركات
وفروعها ،والدوائر احلكومية ،واملطارات ،والفنادق ،واملجمعات
املادة (ال�ساد�سة):
يف حال ا�ستيفاء الطلب متطلبات املادة (الرابعة) ،ومع مراعاة ال�سكنية)� ،شريطة مراعاة املرخ�ص له ال�ضوابط التالية:
�أحكام املواد (الرابعة ع�شرة) و(اخلام�سة ع�شرة) و(ال�ساد�سة 1.1تقدمي طلب للإدارة املخت�صة ،مرفق ًا به ن�سخة من العقد
املربم مع اجلهة الإدارية امل�ستفيدة ،مت�ضمن ًا املدة ومقر
ع�شرة) من الالئحة ،ت�صدر الإدارة املخت�صة ،الرخ�صة
الفرع �أو املنفذ الت�سويقي حمل الطلب.
و�شهادة الت�صنيف ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات ،ومبراعاة
2.2حتديد ا�سم الفرع �أو املنفذ الت�سويقي امل�س�ؤول عن خدمات
ال�ضوابط التالية:
ممار�سة ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية التي �سيقدمها
�4.4أن تكون مدة الرتخي�ص والت�صنيف (ثالث �سنوات) للمكتب
داخل اجلهة امل�ستفيدة ،وبحيث يكون يف نف�س  دائرة
الرئي�س �أو الفرع ،و(�سنة واحدة) للمنفذ الت�سويقي ،قابلة
املنطقة الواقع فيها مقر اجلهة الإدارية امل�ستفيدة.
للتجديد.
5.5تو�ضيح بيانات املرخ�ص  له (�شركة/م�ؤ�س�سة) ،واال�سم 3.3تنفيذ ال�شروط واملتطلبات الالزمة لإ�صدار الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف وفق الالئحة با�ستثناء ما يلي:
التجاري ،وتاريخ بداية املدة وانتهائها ،وتعليمات �إبرازهما
وال�شعار.
● ●تقدمي �سجل جتاري م�ستقل.
● ●متطلبات احل�صول على الرتاخي�ص البلدية.
املادة (ال�سابعة):
● ●امل�ساحة.
يتعني على الإدارة املخت�صة تعبئة البيانات التالية يف �سجل،
حتدد �أدلة الإجراءات موا�صفاته ،عند �إ�صدار الرخ�صة املادة (العا�شرة):
و�شهادة الت�صنيف ،و�أثناء ممار�سة ت�شغيل مكتب تنظيم 1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم للإدارة املخت�صة بطلب
الرحالت ال�سياحية  :
جتديد الرتخي�ص والت�صنيف قبل ( )30ثالثون يوم ًا من
1.1البيانات اخلا�صة بالرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق �أحكام
تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص ،ال�ستيفاء ال�شروط املحددة
الالئحة.
يف املادة (الرابعة) من الالئحة و�أدلة الإجراءات.
2.2مقر املكتب الرئي�س  وفروعه واملنفذ الت�سويقي والعناوين 2.2حال تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص والت�صنيف بعد انتهاء
الر�سمية لهم.
املهلة املحددة بالفقرة ( )1من هذه املادة ،تقوم الإدارة
3.3ا�سم وبيانات املدير امل�س�ؤول وباقي من�سوبي املكتب الرئي�س 
املخت�صة باتخاذ ما يلي:
وفروعه واملنفذ الت�سويقي.
● ●تكليف املفت�شني بالتفتي�ش على املرخ�ص له للت�أكد من
4.4املخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ص له.
عدم ممار�سة ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية بعد
انتهاء الرتخي�ص  والت�صنيف ،و�إثبات ذلك مبح�ضر
املادة (الثامنة):
ال�ضبط وفق �أحكام الالئحة.
يجوز للإدارة املخت�صة الرتخي�ص  بفتح الفروع واملنافذ
● ● 	�إحالة حم�ضر ال�ضبط ،و�صور من الرخ�صة و�شهادة

65

املادة (احلادية ع�شرة):

ال يجوز للمرخ�ص له القيام ب�أي من الأعمال التالية �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الإدارة املخت�صة
خالل ( )30ثالثني يوم ًا من البدء يف تنفيذها:
1.1التنازل عن الرتخي�ص �أو ال�سماح للغري با�ستخدامه �أو
ا�ستغالله ،مع مراعاة �أن تتوافر يف املتنازل �إليه �أو الغري
ال�شروط واملتطلبات الالزمة للرتخي�ص  وفق �أحكام
الالئحة.
2.2تعديل ا�سم �أو مكان املبنى املعتمد ملمار�سة ت�شغيل ن�شاط
تنظيم الرحالت ال�سياحية �سواء �أكان ذلك للمكتب
الرئي�س� ،أو الفروع� ،أو املنفذ الت�سويقي.
�3.3إغالق املكتب الرئي�س �أو الفروع� ،سواء �أكان �إغالقا م�ؤقت ًا
�أو دائم ًا ،على �أن يتم الإعالن يف �إحدى ال�صحف املحلية
على نفقة املرخ�ص له.

املادة (الثانية ع�شرة):

املادة (الثالثة ع�شرة):

يف حالة فقد �أو تلف الرتخي�ص �أو الت�صنيف ،يجوز للمرخ�ص 
له التقدم بطلب ،وفق النموذج املو�ضح يف �أدلة الإجراءات،
للإدارة املخت�صة خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ الفقد �أو
التلف ،وت�صدر الإدارة املخت�صة ،خالل ( )5خم�سة �أيام عمل
من تاريخ تقدمي الطلب ،الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف (بدل
الفاقد �أو التالف) ،يف حال ا�ستيفاء املرخ�ص  له املتطلبات
املو�ضحة يف �أدلة الإجراءات و�سداد املقابل املايل املقرر.
الف�صل الثالث

الت�صنيف
املادة (الرابعة ع�شرة):

1.1حتدد الهيئة �أنواع ومعايري ومتطلبات الت�صنيف وفئاته يف
�أدلة الإجراءات.
2.2تقوم الهيئة ،ب�إعادة تقييم ،ومراجعة الت�صنيف ،وفئاته
بغر�ض التطوير وفق متغريات ال�سوق ،ون�شاط تنظيم
الرحالت ال�سياحية ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك،
وت�صدر بقرار من الرئي�س ،يو�ضح تاريخ العمل بها وتن�شر
يف اجلريدة الر�سمية ،ويف املوقع الإلكرتوين الر�سمي
للهيئة.

1.1يف حالة وفاة املرخ�ص له� ،أو فقدانه الأهلية ،متنح الإدارة
املخت�صة الورثة� ،أو الويل (الو�صي) ال�شرعي مهلة ال تزيد
عن (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة ،لإنهاء �إجراءات
تعديل �صاحب ال�صفة على منظم الرحالت ال�سياحية؛
لي�صبح با�سم �أحد الورثة� ،أو غريهم ،وا�ستكمال باقي
ال�شروط واملتطلبات الالزمة لإ�صدار الرتخي�ص ،وفق
�أحكام الالئحة ،ويجوز للهيئة  -بناء على ما يقدم لها من
مربرات  -متديد املهلة بحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
2.2يف حالة انق�ضاء ال�شخ�صية االعتبارية يجب تعديل ال�صفة املادة (اخلام�سة ع�شرة):
القانونية للمرخ�ص له وفق �أحكام الالئحة ويجوز للإدارة ت�صنف الهيئة تنظيم الرحالت ال�سياحية ،بعد انطباق
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الت�صنيف املنتهية ،وطلب التجديد ،وفق النموذج
املو�ضح يف �أدلة الإجراءات� ،إىل اللجنة املخت�صة
للدرا�سة.
● ●مع مراعاة ما ورد بالفقرتني ( )2( ،)1من هذه املادة،
و�سداد املرخ�ص له الغرامات ال�صادر بحقه ،وا�ستيفاء
املتطلبات الالزمة لتجديد الرتخي�ص  والت�صنيف،
ت�صدر الإدارة املخت�صة جتديد الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف وفق �أحكام الالئحة.

املخت�صة حتديد مهلة ال تزيد بحد �أق�صى عن (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ ثبوت االنق�ضاء؛ لتعديل ال�صفة القانونية
للمرخ�ص  له ،وال�ستكمال باقي ال�شروط واملتطلبات
الالزمة لإ�صدار الرتخي�ص ،وفق �أحكام الالئحة ،ويجوز
للهيئة -بناء على ما يقدمه القائمني على الإدارة من
مربرات  -متديد املهلة بحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
3.3يف حالة انق�ضاء املدة املحددة بالفقرتني ( )1و( )2من
هذه املادة ،دون توفيق الأو�ضاع ،وفق �أحكام النظام
والالئحة ،تقوم الإدارة املخت�صة ب�إحالة املو�ضوع ،وفق
النموذج املحدد يف �أدلة الإجراءات ،للجنة املخت�صة� ،إذا
تبني خمالفته للنظام �أو الالئحة.

66
�إ�شرتاطات الرتخي�ص عليها ،مبوجب �أحكام النظام ولوائحه،
وفق طبيعة الن�شاط الذي متار�سه ،وح�سب الفئات املحددة يف
�أدلة الإجراءات.

املادة (ال�ساد�سة ع�شرة):

املوافقة على قبول االعرتا�ض ،تقوم الإدارة املخت�صة
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الإبالغ ب�إعادة
عملية الت�صنيف عن طريق مفت�ش �آخر ،وفق متطلبات
معايري الت�صنيف.
2.2يبلغ الرئي�س� ،أو من يفو�ضه طالب الت�صنيف بقرار الرد
على تظلمه.
3.3يف حالة رف�ض التظلم م�سبب ًا ،يجوز لطالب الت�صنيف
التظلم من قرار الهيئة �أمام ديوان املظامل.
 4.4يراعى �إبالغ طالب الت�صنيف على العناوين الر�سمية
املحددة بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض ،والتظلم الواردة
يف هذه املادة.

1.1يتعني على طالب الرتخي�ص عند التقدم بطلب الت�صنيف ملمار�سة
ت�شغيل ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية مراعاة ما يلي:
● ●االطالع على ا�شرتاطات الت�صنيف وفئاته الواردة يف
الالئحة واملوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة.
● ●مع مراعاة ما ورد بالفقرة (�أ) من هذه املادة ،ا�ستيفاء
طالب الرتخي�ص البيانات اخلا�صة بالت�صنيف وفئاته
الواردة بنموذج طلب الت�صنيف امل�شار اليه بالفقرة
(�أو ًال )1/من املادة (الرابعة) من الالئحة.
الف�صل اخلام�س
2.2يف حال ا�ستكمال متطلبات الت�صنيف وفق �أحكام املادة
(الرابعة) و(اخلام�سة) من الالئحة ،ت�صدر الإدارة قوائم الأ�سعار
املخت�صة �شهادة الت�صنيف وفق �أحكام املادة (ال�ساد�سة) املادة (التا�سعة ع�شرة):
من الالئحة.
1.1على املرخ�ص له �إعالن نوع اخلدمات املقدمة منه ،وفئاتها،
و�أ�سعارها باللغة العربية والإجنليزية ،وب�صورة وا�ضحة،
املادة (ال�سابعة ع�شرة):
ويف مكان بارز باال�ستقبال داخل مكتب تنظيم الرحالت
1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم بطلب جتديد الت�صنيف
ال�سياحية ،وعلى املوقع الإلكرتوين الر�سمي له� ،أو بالو�سائل
قبل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة الت�صنيف
التي حتددها الإدارة املخت�صة لالطالع عليها.
ال�ستيفاء ال�شروط وال�ضوابط املحددة يف الالئحة.
2.2تراعي الإدارة املخت�صة �أحكام املادة (العا�شرة) من 2.2تقوم الهيئة بتحديد �آلية مراقبة الأ�سعار وفق ما حتدده
�أدلة الإجراءات.
الالئحة عند النظر يف طلب جتديد الت�صنيف.

3.3يجوز للإدارة املخت�صة تعديل الت�صنيف ال�صادر للمكتب املادة (الع�شرون):
الرئي�س �أو الفرع �أو املنفذ الت�سويقي حال تقدم املرخ�ص له
بطلب بذلك ،وا�ستيفا�ؤه اال�شرتاطات واملتطلبات الالزمة
وفق الالئحة.

الف�صل الرابع

االعرتا�ضات والتظلم على الت�صنيف
املادة (الثامنة ع�شرة):

1.1يجوز لطالب الت�صنيف االعرتا�ض للرئي�س على الت�صنيف
املمنوح ،و�إبالغ طالب الت�صنيف بالر�أي م�سبب ًا خالل
( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�سلم االعرتا�ض ،ويف حالة

1.1يقدم املرخ�ص له للإدارة املخت�صة قائمة ب�أ�سعار اخلدمات
املقدمة يف مكتب تنظيم الرحالت ال�سياحية.
2.2املرخ�ص له بالتقيد بقائمة الأ�سعار ملدة (�سنة) ،ويف حالة
الرغبة بتعديلها يجب �إ�شعار الهيئة قبل تاريخ التعديل
بثالثة �أ�شهر على الأقل.
 3.3يجب �أال يفر�ض املرخ�ص له ر�سوم �إ�ضافية للخدمة على
�أ�سعار اخلدمات املقدمة ،مثل :قوائم الطعام للم�أكوالت،
وامل�شروبات ،وخدمة الوحدات.
4.4تعلن الهيئة �أ�سعار اخلدمات املقدمة يف مكتب تنظيم
الرحالت ال�سياحية على موقعها الإلكرتوين.
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الف�صل ال�ساد�س

التزامات املرخ�ص له
املادة (احلادية والع�شرون):

يلتزم املرخ�ص  له ،ووفق ما حتدده �أدلة الإجراءات� ،أثناء
ممار�سة ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية مبا يلي:
1.1التقيد با�شرتاطات الرتخي�ص ومعايري الت�صنيف و�أحكام
النظام والالئحة.
2.2تغيري اال�سم �إذا تبني من �ش�أنه ت�ضليل العمالء� ،أو �إحداث
لب�س مع غريه من �أ�سماء ممار�سي ت�شغيل تنظيم الرحالت
ال�سياحية.
3.3ت�سجيل البيانات اخلا�صة بالعمالء واخلدمات التي
�سيتم تنفيذها ،وت�سويقها وفق تعليمات الهيئة واجلهات
املخت�صة.
4.4توفري املتطلبات ال�ضرورية ح�سب ا�شرتاطات الهيئة لذوي
االحتياجات اخلا�صة.
5.5ح�سن التعامل مع العمالء ،والوفاء بحقوقهم ،وفق اخلدمات
املتعاقدين عليها ،واملحددة ب�أدلة الإجراءات.
6.6التعاقد مع اجلهات املرخ�ص لها نظام ًا لت�سويق الربامج
ال�سياحية.
7.7ا�ستخدام حمطات الطرق املرخ�صة من اجلهات ذات
العالقة.
8.8تزويد الإدارة املخت�صة مبا تطلبه من معلومات مثل:
(الن�سب والإح�صاءات ،الربامج ،معدل الأ�سعار ،القوائم
املالية) ذات ال�صلة بتنظيم الرحالت ال�سياحية ،وفق
الآلية التي حتددها �أدلة الإجراءات.
9.9التقيد ب�أنظمة الدولة وتعليمات اجلهات املخت�صة ب�ش�أن
النواحي الأمنية ،وو�سائل ال�سالمة ،والإ�سعاف ،والإخالء،
وح�سن التعامل معهم.
1010االحتفاظ بن�سخة من قائمة �أ�سماء العمالء لديه ،مت�ضمنة
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5.5يراعى �إبالغ �صاحب الت�صنيف على العنوانني املحددة
بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض والتظلم الواردة يف هذه
املادة.

املعلومات والبيانات املحددة يف �أدلة الإجراءات.
1111ا�ستخدام اللغة العربية ،والتاريخ الهجري يف جميع
التعامالت واملطبوعات ،والتعريف ب�أ�سماء العاملني ،كما
يجب �أن يتم الرد من قبل موظفي ال�سنرتال باللغة العربية،
ويف حال كون العميل ال يتحدث باللغة العربية يتم التحدث
معه باللغة الإجنليزية� ،أو غريها.
1212و�ضع املعلومات الأ�سا�سية التي يحتاجها العمالء باللغتني
العربية والإجنليزية ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
1313تزويد الهيئة مبا تطلبه من معلومات عن ن�سب الرحالت
والربامج ال�سياحية واخلدمات املقدمة ،ومعدل الأ�سعار،
�أو غريها ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
�1414إدراج رقم الرتخي�ص يف �أي �إعالن �أو �أي ن�شاط ت�سويقي
له.
1515عدم �إدراج ا�سم ،و�شعار الهيئة يف �أي �إعالن �أو �أي ن�شاط
ت�سويقي له �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة
1616عدم خروج موظف الت�سويق ملمار�سة الت�سويق من حدود
املكتب الرئي�س� ،أو الفرع� ،أو املنفذ الت�سويقي املرخ�ص له.
1717عدم ت�سلم �أي مبالغ مالية من العميل �أثناء عملية
الت�سويق ،كت�أمني حل�ضوره العر�ض الت�سويقي.
1818عدم وعد العميل �أو الإيحاء له بفوائد� ،أو �إيجابيات غري
�صحيحة بهدف ترغيبه بالعر�ض وتوقيع العقد.
1919التقيد بقرار جمل�س  الوزراء رقم ( )103وتاريخ
1435/3/19ه ،املت�ضمن �إلزام املن�ش�آت ،والأن�شطة ذات
الأخطار املرتفعة ،والأمكنة التي تكتظ باجلمهور بالت�أمني
التعاوين.
2020يجب على منظم الرحالت ال�سياحية �أن يغطي ال�سياح،
وامل�سافرين بوثيقة ت�أمني �سارية املفعول ،طيلة مدة
الرخ�صة ،وملدة �شهر بعد انق�ضائها �ضد جميع الأخطار
والأ�ضرار التي قد تنجم عن الرحلة.
2121االلتزام بالأنظمة والتعليمات املطبقة لدى اجلهات
املخت�صة ب�ش�أن النقل الربي� ،أو اجلوي� ،أو البحري �أثناء
قيامه بتنفيذ الربامج والرحالت ال�سياحية.
2222تقدمي خدمات بديلة معادلة لأي تغيري يف عنا�صر الرحلة،
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�شريطة موافقة العميل اخلطية ،ورد قيمة �أي تغيري� ،أو
نق�ص  يف عنا�صر الرحلة ،و�إعادة املبالغ املدفوعة �إىل
العميل يف حالة عدم املوافقة.
2323تنفيذ جميع عنا�صر الرحلة كما هي واردة يف املطبوعات
الإعالنية� ،أو منوذج احلجز.
2424احل�صول على املعلومات ال�سياحية الالزمة؛ لت�سهيل
تعامله مع ال�سياح من مراكز املعلومات ال�سياحية املعتمدة
من الهيئة.
2525عدم جواز التعامل مع �أي مر�شد �سياحي ال يحمل
ترخي�ص مزاولة ن�شاط الإر�شاد ال�سياحي بالفئة املحددة
له يف الرتخي�ص.
2626يف حالة ان�ضمام وافدين� ،أو مقيمني للربامج ال�سياحية
التي ينفذها ،القيام بتزويد الإدارة املخت�صة باملعلومات
اخلا�صة بهم وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
2727تطبيق املعايري التي حتددها الهيئة للأمناط ال�سياحية
املختلفة لتطوير اخلدمات واملنتجات والربامج ال�سياحية
املرتبطة بها.
2828تطبيق املعايري التي حتددها الهيئة عند ن�شر منتج يهدف
�إىل الرتويج والتن�شيط لل�سياحة.
2929عدم تنظيم رحالت �أو برامج �سياحية لزيارة املناطق
الع�سكرية� ،أو احلدودية� ،أو اجلمركية ،دون احل�صول
على �إذن م�سبق من اجلهات املخت�صة ،مت�ضمن ًا تعليمات
الت�صوير يف تلك املواقع.
3030االلتزام ب�آلية �سياحة ما بعد العمرة وفق ما حتدده �أدلة
الإجراءات.
3131عدم االمتناع عن تقدمي اخلدمات املرخ�ص  له بدون
�سبب مقبول نظامي ًا.

�2.2إخطار املتعاقد معه بقواعد عمل اخلدمات املقدمة ما بعد
البيع ،والر�سوم امل�ستحقة.
3.3ت�سليم �إي�صاالت اخلدمات املقدمة للمتعاقد معه ،مت�ضمنة
الوقت واملدة واملكان خمتومة على �أال تتجاوز مدة العقد
او احلجز عن �سنة (واحدة) للفرتة املحددة� ،أو لفرتات
متعددة.
�4.4أن يكون العقد وملحقاته باللغة العربية ،وال مينع ترجمته
�إىل لغات �أخرى ،على �أن تكون الن�سخة العربية هي
املعتمدة.
�5.5شمول العقد جميع املعلومات عن اخلدمات املتفق على
حجزها ،وحقوق وواجبات الطرفني ،واملبالغ امل�ستحقة،
وتواريخها ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
6.6يف حالة التعاقد مع املر�شد ال�سياحي يجب �أن يكون حمدد ًا
فيه واجباته ،وحقوقه بدقة مبا ال يتعار�ض مع النظام
ولوائحه.

املادة (الثالثة والع�شرون):

يلتزم املرخ�ص له ب�أن ي�ضع يف املكتب الرئي�س والفروع واملنافذ
الت�سويقية امل�ستندات التالية يف مكان بارز وبحجم منا�سب،
وفق ما حتدده �أدلة االجراءات ،ميكن جلهات االخت�صا�ص 
والعمالء االطالع عليها ب�سهولة وو�ضوح:
● ●�أ�صل الرتخي�ص والت�صنيف ال�ساري املفعول.
● ●قائمة الأ�سعار ح�سب نوع اخلدمات املقدمة.

الف�صل ال�سابع

من�سوبو منظم الرحالت ال�سياحية
املادة (الرابعة والع�شرون):

1.1مع مراعاة املادة اخلام�سة والع�شرون ،يتعني �أن يكون مدير
املكتب الرئي�س �أو الفرع �سعودي اجلن�سية ،ومتفرغ ،ويتمتع
املادة (الثانية والع�شرون):
بال�صالحيات الالزمة للإدارة والت�شغيل ،ويجوز �أن يكون،
على املرخ�ص له عند التعاقد مع مقدمي اخلدمات ال�سياحية
يف ذات الوقت ،مدير ًا للفرع املوجود يف نف�س املدينة مقر
والعمالء االلتزام بالتايل:
املكتب الرئي�س ،وي�شرتط توافر ال�شروط وامل�ؤهالت التالية:
1.1تزويد الإدارة املخت�صة عند الطلب بن�سخ من العقود
● ●م�ؤهل علمي ال يقل عن �شهادة الثانوية ،مع خربة كمدير
املربمة مع مقدمي اخلدمات ال�سياحية وفق ما حتدده �أدلة
تنفيذي ملدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات يف جمال
الإجراءات ،كتفوي�ضات توقيعه على العقود وقب�ض الثمن.
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املادة (ال�ساد�سة والع�شرون):

الرقابة والتفتي�ش وال�شكاوى

والوحدات ،والإدارات من ال�سعوديني امل�ؤهلني ،على �أنه يجوز
�شغل هذه الأعمال من غري ال�سعوديني وملدة ال تزيد عن (�سنة
واحدة) من تاريخ �صدور �شهادتي الرتخي�ص والت�صنيف ،ومبا
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.

1.1يجوز للإدارة املخت�صة بعد موافقة الرئي�س اال�ستعانة ب�أي
جهة فنية� ،أو متخ�ص�صة لإمتام �أعمال الرقابة ح�سب
التعليمات املنظمة لذلك ،يف احلاالت التالية:
● ●تقدمي اخلدمات من ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية
ح�سب الرتخي�ص والت�صنيف.
● ● �إعالن ،وتطبيق قوائم الأ�سعار.
● ●ال�شكاوى وما يرتبط بها من �إجراءات.
2.2يجوز للإدارة املخت�صة حتديد �أي �أعمال �أخرى ذات �صلة

يجب �أن يكون من�سوبو املكتب الرئي�س  من ر�ؤ�ساء الأق�سام ،املادة (الثالثون):

املادة (ال�سابعة والع�شرون):

يلتزم املرخ�ص له بت�سجيل بيانات من�سوبي منظم الرحالت
ال�سياحية ب�سجالت الهيئة واملخ�ص�صة ملمار�سي ت�شغيل تنظيم
الرحالت ال�سياحية ،وحتديثها �أول ب�أول حني التعيني� ،أو التغيري

يحايسلا تالحرلا يمظنم ةحئال

ال�سفر وال�سياحة� ،أو م�ؤهل علمي ال يقل عن دبلوم يف لأي منهم ،خالل مهلة ال تتجاوز �شهر على الأكرث من تاريخ
ال�سياحة مع خربة كمدير تنفيذي ملدة ال تقل عن �سنة التعيني� ،أو التغيري.
واحدة يف ذات املجال� ،أو �شهادة (فنية/مهنية) يف املادة (الثامنة والع�شرون):
ال�سياحة (�آياتا� ،أوفتا ،معهد �سياحي� ،أو ما يعادلها) مع مراعاة �أحكام املواد (الرابعة والع�شرون) و(اخلام�سة
مع خربة ال تقل عن عامني يف ذات املجال.
والع�شرون) و(ال�ساد�سة والع�شرون) من الالئحة ،يتعني �أن
● ●�أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة خملة بال�شرف يكون العاملني لدى املكتب ممن تتوفر فيهم اال�شرتاطات
والأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
التالية    :
● ●التفرغ لإدارة ن�شاط املن�ش�أة.
1.1احلد الأدنى من التعليم (ال�شهادة الثانوية� ،أو الدبلوم).
● ●�إجادة اللغتني العربية والإجنليزية حتدث ًا وكتابة.
2.2احلد الأدنى من اخلربة يف التخ�ص�ص يف جمال اخت�صا�صه
2.2يجوز تقدمي طلب للإدارة املخت�صة للموافقة على ا�ستثناء
من جهة معتمدة ح�سب متطلبات ن�شاط تنظيم الرحالت
واحد �أو �أكرث من ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة ()1
ال�سياحية ،واخلدمات ذات العالقة ،وفق ًا ملا حتدده �أدلة
من هذه املادة ،على �أن ي�صدر بذلك قرار من الرئي�س.
الإجراءات.
3.3يجوز قيام املرخ�ص  له �شخ�صي ًا القيام ب�أعمال الإدارة �3.3إجادة مهارات وفن التعامل ،واللباقة يف اال�ستقبال واملعاملة
والت�شغيل� ،إذا توفرت فيه ال�شروط املن�صو�ص  عليها يف
احل�سنة للعمالء.
الفقرة ( )1من هذه املادة ،مع مراعاة اال�ستفادة من 4.4ح�سن الهندام واملظهر الالئق مع التقيد بالزي املنا�سب
�أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة.
لن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية.
�5.5أي ا�شرتاطات �أخرى حتددها االنظمة واللوائح ال�سارية� ،أو
املادة (اخلام�سة والع�شرون):
�أدلة الإجراءات.
�إذا كان مدير املكتب الرئي�س �أو الفرع غري �سعودي ،فيجب
ً
على املرخ�ص له تعيني م�ساعدا له من ال�سعوديني امل�ؤهلني وفقا املادة (التا�سعة والع�شرون):
لل�شروط الواردة يف املادة (الرابعة والع�شرون) من الالئحة يلتزم املرخ�ص  له ب�إعداد برامج تدريبية ملن�سوبي منظم
عدا �شرط اخلربة  -ويقوم بتعيني مدير �سعودي خالل مدة الرحالت ال�سياحية ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.ال تتجاوز (عامني) من تاريخ �صدور �شهادتي الرتخي�ص 
والت�صنيف ،ومبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.
الف�صل الثامن
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ب�أعمال الرقابة ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات ،مبا ال املادة (الثالثة والثالثون):

يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.
3.3يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�س �أن متنح مكاف�أة ت�شجيعية
من مقدار الغرامة امل�ستحقة ،ملن ي�ساعد من غري املفت�شني
يف الك�شف عن خمالفات للنظام والالئحة ،التي ت�ؤدي �إىل
�ضبط املخالفني و�إدانتهم ويكون �صرف املكاف�أة وفق �آلية
حمددة يف �أدلة االجراءات.

املادة (احلادية والثالثون):

1.1يجوز للإدارة املخت�صة التن�سيق ،وفق الآلية التي حتددها
�أدلة الإجراءات ،مع اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة
واجلامعات واملعاهد واملراكز وغريها من القطاعات
التدريبية ،والتعليمية الأهلية ب�ش�أن تطبيق الأعمال التالية:
● ●متابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند �إقامة الربامج،
والدورات ،وامل�ؤمترات ،وور�ش  العمل ،وغريها من
الأعمال التدريبية� ،أو الت�أهيلية املت�صلة مبمار�سة ن�شاط
تنظيم الرحالت ال�سياحية.
● ●موافاة الهيئة بتقارير دورية عن كل ما يت�صل بالأعمال
امل�شار �إليها بالفقرة (�أ) من هذه املادة لدرا�ستها
وتقييمها.
 2.2تقوم الإدارة املخت�صة بعر�ض النتائج امل�شار اليها بالفقرة
( )1من هذه املادة على الرئي�س التخاذ ما يراه منا�سب ًا مبا
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.

1.1تتوىل الإدارة املخت�صة �إعداد مناذج بيانات حم�ضر
ال�ضبط ،وتو�ضح �أدلة الإجراءات كيفية ا�ستعماله وحفظه.
2.2يف حالة عدم توفر حم�ضر ال�ضبط� ،أثناء عملية الرقابة
والتفتي�ش ،يجوز للمفت�ش  اللجوء لأي و�سيلة �أخرى ،مبا
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية ،لر�صد و�إثبات
املخالفة ،طاملا �أن الت�أخري قد ي�ؤدي �إىل زوال� ،أو �إخفاء� ،أو
تغيري كامل معاملها� ،أو جزء منها ،ويذكر املفت�ش مربرات
قيامه بهذا الإجراء.

املادة (الرابعة والثالثون):

1.1يبا�شر املفت�ش  عملية الرقابة ،والتفتي�ش  خالل ال�ساعات
التي حتددها الإدارة املخت�صة يف �أدلة الإجراءات.
2.2تتم عملية الرقابة والتفتي�ش من قبل املفت�ش ،وفق جداول
�شهرية� ،أو �أ�سبوعية معتمدة من الإدارة املخت�صة ،حمدد ًا
فيها بيانات ممار�سي ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية
ونطاق عمل املفت�ش ،ويجوز �إجراء عملية الرقابة والتفتي�ش 
خارج هذه اجلداول ،وفق احلاالت التي حتددها �أدلة
الإجراءات ،وموافقة الإدارة املخت�صة  .
3.3يلتزم املفت�ش بالإف�صاح  -كتابة  -للإدارة املخت�صة وقبل
القيام بعملية الرقابة والتفتي�ش عن �أي عالقة له� ،سواء
قرابة (حتى الدرجة الرابعة) �أو م�صلحة (ا�ستثمار �أو
جتارة) ،مبمار�سي ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية،
وعلى الإدارة املخت�صة اتخاذ ما يلزم ل�ضمان نزاهة عملية
املادة (الثانية والثالثون):
الرقابة والتفتي�ش و�صحة �إجراءاتهما.
1.1يتم اختيار املفت�شني وفق املعايري وال�ضوابط املحددة
ب�أدلة الإجراءات ،وي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س ،املادة (اخلام�سة والثالثون):
وي�صرف لهم البدالت املقررة ،وفق القواعد النظامية يكون للمفت�ش� ،أثناء ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش،
املطبقة بالهيئة.
ال�سلطات وال�صالحيات التالية:
2.2يتوىل املفت�شون ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش ،وفق 1.1الدخول لأماكن ممار�سة ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية
بعد التعريف بنف�سه ،و�إبراز بطاقته التعريفية ملمار�سي
النظام والالئحة ،للت�أكد من تطبيق النظام والالئحة
ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية.
ول�ضبط املخالفات.
3.3يكون للمفت�ش  بطاقة تعريفية ر�سمية ،مو�ضح ًا فيها 2.2االطالع على الرتخي�ص ،والت�صنيف ،وال�سيا�سات املطبقة ،مبا
يف ذلك الأوراق ،وامللفات ،و�أ�صول الإثباتات ال�شخ�صية ملن�سوبي
املعلومات الأ�سا�سية ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
تنظيم الرحالت ال�سياحية ،وكل وثيقة ذات �صلة مبمار�سة
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�4.4س�ؤال ممار�سي ت�شغيل تنظيم الرحالت ال�سياحية عن �أية املادة (الثامنة والثالثون):

�أمور تتعلق بتطبيق� ،أو خمالفة �أحكام النظام والالئحة� ،إذا ات�ضح للمفت�ش �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش وجود �أعمال
و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط.
قد متثل خمالفات� ،أو جرائم مبوجب �أنظمة� ،أو تعليمات �أخرى،
5.5اال�ستف�سار من امل�ستهلكني عن م�ستوى اخلدمات املقدمة ف�إنه يتعني عليه �إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط ،وعلى الإدارة
لهم ،واال�ستماع �إىل �أية �شكاوى ،و�إثباتها ،وفق ما حتدده املخت�صة �إحالتها اىل اجلهة املخت�صة التخاذ الإجراءات
الالئحة ،و�أدلة الإجراءات.
النظامية الالزمة.

املادة (ال�ساد�سة والثالثون):

املادة (التا�سعة والثالثون):

1.1ي�سلم املفت�ش  حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته �إىل الإدارة
املخت�صة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ حتريره.
2.2تقوم الإدارة املخت�صة مبراجعة متطلبات عملية الرقابة
والتفتي�ش التي متت وفق �أدلة الإجراءات ،وحال ر�صد �أي
ق�صور �أو نق�ص ،يتم �إثبات ذلك بتقرير موقع من امل�س�ؤول
بالإدارة املخت�صة.
3.3مع مراعاة احكام املادة (الأربعون) من الالئحة ،تقوم
الإدارة املخت�صة ب�إحالة حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته امل�شار
اليها بالالئحة ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.

1.1يلتزم مدير مكتب تنظيم الرحالت ال�سياحية �أو من
يفو�ضه من من�سوبيه� ،أو ممار�سي ن�شاط تنظيم الرحالت
ال�سياحية مبرافقة املفت�ش �أثناء عملية الرقابة ،والتفتي�ش،
وتقدمي جميع الت�سهيالت الالزمة لتمكينه من �أداء عمله،
ويف حالة عدم وجوده ،ف�إنه يجوز للمفت�ش اال�ستعانة ب�أحد
من�سوبي تنظيم الرحالت ال�سياحية� ،أو من له عالقة عمل
بها ملرافقته �أثناء �أداء عمله ،و�إثبات ذلك يف حم�ضر
ال�ضبط.
�2.2إذا قام مدير مكتب تنظيم الرحالت ال�سياحية� ،أو �أحد
من�سوبيه� ،أو ممار�سي ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية املادة (الأربعون):
ب�أي عمل من �ش�أنه �أن يحول بني املفت�ش ،و�أداء عمله ،يتعني
1.1تقدم ال�شكوى ،من قبل امل�ستهلكني� ،أو ممار�سي ت�شغيل
على املفت�ش �إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
الأن�شطة ،واملهن ال�سياحية �ضد ممار�سي ن�شاط تنظيم
املادة (ال�سابعة والثالثون):
الرحالت ال�سياحية �إىل الهيئة� ،أو الإدارة املخت�صة عن
1.1يتوىل املفت�ش  قيد ،ما ير�صده� ،أثناء عملية الرقابة،
طريق �أي من الو�سائل التالية:
والتفتي�ش من املخالفات يف حم�ضر ال�ضبط   .
● ●مالحظات امل�ستهلكني املثبتة مبح�ضر ال�ضبط خالل
2.2يحرر املفت�ش حم�ضر ال�ضبط من ن�سختني ،ويذيل بتوقيع
عملية الرقابة والتفتي�ش� ،أو املوجودة باملكان املخ�ص�ص 
املفت�ش ،ومدير املكتب �أو من ينوب عنه يف املكتب ،ويف
لتلقي ال�شكاوى واملقرتحات (�صندوق ال�شكاوى
حالة امتناع الأخري عن التوقيع� ،أو عدم وجوده ،يذكر
واملقرتحات) داخل تنظيم الرحالت ال�سياحية.
املفت�ش ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
● ●القنوات الإلكرتونية التي حتددها الهيئة.
3.3ي�سلم املفت�ش مدير املكتب �أو من ينوب عنه يف املكتب ن�سخة،
● ●مناولة لأحد فروع الهيئة باملناطق.
�أو �صورة من حم�ضر ال�ضبط� ،أو ار�ساله على العناوين
● ●مناولة للجمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
الر�سمية حال ا�ستخدام الو�سائل التقنية.
● ● �أي و�سيلة �أخرى تعتمدها الهيئة ،وفق �أدلة الإجراءات،
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4.4يجوز ملمار�سي ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية مراجعة
ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية ،وفق النظام والالئحة.
الإدارة املخت�صة ،وتقدمي �إفادته حيال املخالفة امل�ضبوطة
3.3احل�صول على �أي �صور� ،أو م�ستخرجات من امل�ستندات
خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ حترير حم�ضر
املحددة بالفقرة ( )2من هذه املادة ،للت�أكد من مطابقتها
ال�ضبط.
لأحكام النظام والالئحة.

2.2يجب على املرخ�صني احلاليني ملزاولة هذا الن�شاط �إعادة
ال�ستقبال ال�شكاوى.
تكييف �أو�ضاعهم مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة
2.2تقوم الإدارة املخت�صة ،يف حال ورود ال�شكوى اليها ،ب�إخطار
خالل �سنة من تاريخ نفاذ النظام.
ممار�سي ن�شاط تنظيم الرحالت ال�سياحية امل�شكو يف
حقه ،على العناوين الر�سمية ،ب�صورة من ال�شكوى املادة (الرابعة والأربعون):
ومرفقاتها (�إن وجد) للرد عليها خالل ( )10ع�شرة �أيام 1.1كل مامل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة ي�صدر ب�ش�أنه قرار من
عمل من تاريخ الإخطار ،ويجوز �إخطار اجلمعية ال�سعودية
الرئي�س بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة.
لل�سفر وال�سياحة لإبداء ر�أيها يف هذه ال�شكوى خالل املهلة
2.2ملجل�س الإدارة حق تف�سري وتعديل الالئحة.
املذكورة.
3.3يف حالة ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة ( )2من
هذه املادة ،وتبني للإدارة املخت�صة وجود خمالفة ،تتبع
الإدارة املخت�صة ما يلي:
● ●تكليف املفت�شني� -إذا ما ارت�أت �ضرورة لذلك -
بالتفتي�ش على امل�شكو يف حقه ،للت�أكد من تطبيق النظام
والالئحة ،وال�س�ؤال عن ال�شكوى ،و�إثبات ذلك مبح�ضر
ال�ضبط وفق �أحكام الالئحة.
● ●�إحالة ال�شكوى وحم�ضر ال�ضبط �إىل اللجنة املخت�صة.

املادة (احلادية والأربعون):

1.1تتوىل الهيئة �إعداد قائمة املخالفات ،وتن�شر على املوقع
الإلكرتوين للهيئة.
2.2يجوز حتديث قائمة املخالفات ،باتباع املتطلبات امل�شار
�إليها بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة
لذلك.

الف�صل التا�سع

�أحكام عامة
املادة (الثانية والأربعون):

1.1تتوىل الهيئة �إعداد �أدلة الإجراءات ،وت�صدر بقرار من
الرئي�س ،وتن�شر يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة.
2.2يجوز حتديث �أدلة الإجراءات ،باتباع املتطلبات امل�شار �إليها
بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة (الثالثة والأربعون):

1.1ت�صدر الالئحة بقرار من رئي�س املجل�س ،وتن�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ ن�شرها.

الئحة وكاالت ال�سفر وال�سياحة
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التعريفات وخدمات ال�سفر وال�سياحة
املادة الأوىل:

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة �أمام كل منها،
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
ما مل ِ
النظام :نظام ال�سياحة.
الالئحة :الئحة وكاالت ال�سفر وال�سياحة تنفيذ ًا لأحكام
النظام ،وما ي�صدر ب�ش�أنها.
الهيئة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س الإدارة.
الرئي�س :رئي�س الهيئة.
الإدارة املخت�صة :الإدارة العامة للرتاخي�ص �أو �أي ًا من
الإدارات ذات العالقة بالهيئة� ،أو فروع الهيئة مبناطق اململكة،
�أو ممثل الهيئة يف مكتب الأمانة �أو البلدية �أو الهيئة العامة
لال�ستثمار (حال تفوي�ضهم) وفق ما حتدده ادلة االجراءات.
الرتخي�ص :مراحل ا�ستيفاء اال�شرتاطات واملتطلبات املو�ضحة
يف الالئحة والأدلة الإجرائية للح�صول على الرخ�صة.
الرخ�صة :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمدة من الهيئة،
با�سم املرخ�ص له ملمار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة وفق
�أحكام النظام والالئحة.
املرخ�ص له :كل �شخ�ص  طبيعي �أو معنوي حا�صل على
الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف �سارية املفعول من الهيئة ملمار�سة
ن�شاط وكاالت ال�سفر وال�سياحة وفق �أحكام النظام والالئحة.
الت�صنيف :عملية تت�ضمن تعريف ًا وو�صف ًا وتقييم ًا مل�ستوى
اخلدمة املقدمة بوكالة ال�سفر وال�سياحة ،مع تق�سيمها لفئات
حمددة وفق الالئحة.
�شهادة الت�صنيف :وثيقة حمددة املدة ،ت�صدر معتمدة من
الهيئة ،با�سم وكالة ال�سفر وال�سياحة ،وحمدد ًا فيها الت�صنيف.
معايري الت�صنيف :ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها يف
وكالة ال�سفر وال�سياحة للح�صول على الت�صنيف املنا�سب وفق
الالئحة.
وكالة ال�سفر وال�سياحة(الوكالة) :كل مرخ�ص له يقوم،
ب�شكل منتظم ،بتزويد �أ�شخا�ص �آخرين بواحدة� ،أو �أكرث من

اخلدمات املنف�صلة  -املذكورة يف الفقرة رقم ( )1من املادة
الثانية  -مقابل �أجر وفق �أحكام النظام والالئحة  .
املكتب الرئي�س :املقر الأ�سا�س  للوكالة وعنوانه الر�سمي
لتبادل املكاتبات واملرا�سالت والإ�شعارات اخلا�صة مبمار�سة
ت�شغيل ن�شاط وكاالت ال�سفر وال�سياحة مع كافة اجلهات.
الفرع :مكان يتبع �إداري ًا وتنظيمي ًا ـ ـ مبا فيه املوجود داخل
املباين الإدارية للجهات ـ ـ للمكتب الرئي�س  لغر�ض ممار�سة
ت�شغيل ن�شاط وكالة ال�سفر وال�سياحة وفق النظام والالئحة.
من�سوبو الوكالة :كل �شخ�ص  يعمل يف املكتب الرئي�س �أو
الفرع ،ويرتبط بعالقة عمل نظامية مع املرخ�ص له يف وظيفة
ذات �صلة مبمار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة ،مثل(:مدير
الوكالة ،وم�أمور احلجز ،و�إ�صدار التذاكر)� ،أو غريها من
الوظائف.
ممار�س الن�شاط :املرخ�ص له وغري املرخ�ص له ممن يقوم
ب�شكل منتظم ،بتزويد �أ�شخا�ص �آخرين بواحد� ،أو �أكرث من
اخلدمات املنف�صلة مقابل �أجر وفق �أحكام النظام والالئحة).
ليتفق مع الألفاظ الواردة يف الالئحة ،مثل بداية املادة الثانية.
قائمة الأ�سعار :بيان يحتوي على ر�سم للخدمات يف ن�شاط
ال�سفر وال�سياحة التي يح�صل عليها املكتب الرئي�س والفرع من
عمالئه مقابل ما يقدم لهم من خدمات.
املقابل املايل :املبالغ املالية املعتمدة ،التي حت�صل عليها
الهيئة نظري اخلدمات املقدمة منها ،وفق النظام والالئحة.
�أدلة الإجراءات :الوثائق والإر�شادات واملعايري اخلا�صة
مبتطلبات ممار�سة ن�شاط وكاالت ال�سفر وال�سياحة وفق �أحكام
النظام والالئحة والتعليمات والتعاميم ال�صادرة من الهيئة.
اجلمعية :اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
�آياتا ( ) :االحتاد الدويل للنقل اجلوي ،الذي ي�ضم ع�ضوية
معظم �شركات الطريان العاملية ،ويقوم باعتماد وكاالت ال�سفر
وال�سياحة «كوكيل �آياتا» معتمد.
برنامج ت�سوية مبيعات الوكاالت ( ) :برنامج يديره
وي�شرف عليه االحتاد الدويل للنقل اجلوي ،ويتم بوا�سطته
ت�سوية العالقة املالية ملبيعات التذاكر التي ت�صدرها وكاالت
ال�سفر وال�سياحة املعتمدة -مثل وكيل �آياتا-على �شركات
الطريان العاملية.
IATA
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�أنظمة التوزيع ال�شامل املعتمدة :هي �أنظمة التوزيع ال�شامل امل�ستهلكني وامل�ستفيدين :هم الأ�شخا�ص  الطبيعيني �أو
(احلجز الإلكرتوين) لعمل احلجوزات على �شركات الطريان املعنويني الذين يح�صلون على اخلدمات ال�سياحية التي يقدمها
من قبل وكاالت ال�سفر وال�سياحة وتعرف بـ( )GDSاخت�صارا وكيل ال�سفر وال�سياحة.
لـ (.)Global Distribution Systems
املادةالثانية:
املخالفة� :أي عمل يتعار�ض مع احكام النظام �أو الالئحة1.1 ،تطبق الالئحة على املمار�س الذي ُيق ّدم واحدة �أو �أكرث من
ويتم �ضبطها عن طريق املوظف املخت�ص.
خدمات ال�سفر وال�سياحة� ،أو ما يتفرع عن هذه اخلدمات
قائمة املخالفات :بيان يحدد ،على �سبيل احل�صر الأفعال
كن�شاط �سياحي ،وال يجوز ممار�سة �أي من اخلدمات
التي يعد عدم مراعاتها خمالفة وفق النظام والالئحة.
التالية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الهيئة مبمار�سة
الو�سائل التقنية :الأجهزة الإلكرتونية التي حتددها �أدلة
ن�شاط وكاالت ال�سفر وال�سياحة وفق �إحدى الفئات املعتمدة
الإجراءات ،ومتثل �أحد �أ�شكال حم�ضر ال�ضبط.
مبوجب هذه الالئحة ،مامل ت�سمح الئحة من لوائح النظام
اللجنة املخت�صة :جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام
مبمار�سة هذا الن�شاط منفرد ًا �أو مع �أن�شطة �أخرى:
والالئحة ،و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
.أت�سويق عرب خمتلف و�سائط النقل املتعددة.
العناوين الر�سمية :و�سائل التوا�صل-مبا فيها العنوان
.بت�سويق وبيع برامج الرحالت ال�سياحية الفردية
الوطني-التي يحددها طالب الرتخي�ص  والت�صنيف� ،أو
واجلماعية التي يتم توفريها مبا�شرة� ،أو بوا�سطة
املرخ�ص له ،وفق �أدلة الإجراءات ،والالزمة لإبالغه مبكاتبات،
التعاون مع منظمي الرحالت ال�سياحية.
وقرارات الهيئة ،واللجنة املخت�صة.
.جت�سهيل الإجراءات ،وامل�ساعدة يف احل�صول على
املعايري املهنية :وثيقة تعدها الهيئة ،تو�ضح املهارات والعلوم
ت�أ�شريات الدخول من ال�سفارات ،والقن�صليات،
واملعارف وال�سلوكيات املطلوبة يف من�سوبي الوكالة؛ لت�أدية املهام
املمثليات للدول الأجنبية املعتمدة باململكة للمواطنني
واملقيمني وفق ًا ال�شرتاطات كل دولة ،وذلك بوا�سطة
وامل�س�ؤوليات مب�ستوى احرتايف ،وتكون قابلة للقيا�س.
تعبئة اال�ستمارات ،وتوفري متطلبات �إ�صدار الت�أ�شرية
الرقابة :الأعمال والإجراءات ،املحددة يف �أدلة الإجراءات،
من امل�ستندات الالزمة.
وتطبقها الهيئة ،للت�أكد من التزام وكالة ال�سفر وال�سياحة
.دتنظيم ،وترتيب ،وتوفري ،وبيع خدمات مرافق الإيواء
ب�أحكام النظام والالئحة.
ال�سياحي مبختلف �أنواعها داخل اململكة وخارجها
املفت�ش :كل �شخ�ص خمول بقرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه
للمواطنني واملقيمني ،بالتن�سيق مع اجلهات ذات
بالقيام بعملية املعاينة والرقابة والتفتي�ش على ممار�سي ن�شاط
العالقة مثل( :وكالء حمليني ،فنادق� ،أنظمة حجز
وكاالت ال�سفر وال�سياحة.
فنادق).
التفتي�ش :املعاينات والزيارات التي يقوم بها املفت�ش �إىل وكالة
.هتنظيم وترتيب وتوفري وبيع خدمات الرتفيه ،ح�سب
ال�سفر وال�سياحة ،للت�أكد من تطبيق �أحكام النظام والالئحة.
طلب العمالء.
حم�ضر ال�ضبط :الأداة التي ت�ستخدمها الهيئة� ،أثناء عملية
.وتوفري وتقدمي وبيع خدمات النقل ال�سياحي مبختلف
الرقابة والتفتي�ش ل�ضبط املخالفات ،ح�سب الآلية التي تقرها
�أنواعها.
الإدارة املخت�صة.
.ز�أعمال الو�ساطة لدى �شركات الت�أمني املعتمدة ،حمليا
خطاب ال�ضمان :تعهد نهائي ،غري م�شروط ،ي�صدر من �أحد
وعامليا لتوفري وبيع وثائق ت�أمني ال�سفر؛ لتغطية �سالمة
العمالء طوال فرتة �سفرهم ،ح�سب املدد املطلوبة
البنوك� ،أو امل�صارف املرخ�صة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
والأ�سعار املعلنة من قبل هذه ال�شركات ،وبعد موافقة
ال�سعودي بنا ًء على طلب املرخ�ص  له� ،أو طالب الرخ�صة
اجلهات املخت�صة.
و�شهادة الت�صنيف ،بدفع قيمتها ل�صالح الهيئة حال طلبها.
.حتوفري ،وتقدمي ،وبيع خدمات الرحالت امل�ست�أجرة
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مبختلف �أنواعها ،و�أحجامها ،و�سعة مقعدها بالتن�سيق
مع و�سائط النقل املعتمدة.
.طتوفري وترتيب وبيع اخلدمات التعليمية (توفري القبول
للراغبني يف االبتعاث �أو الدرا�سة خارج اململكة) ،وفقا
ملا هو معتمد من قبل وزارة التعليم مع �إ�شعارها بقيام
املكتب بهذه اخلدمة.
.يتوفري وترتيب وبيع اخلدمات ال�صحية ،ح�سب طلب
العمالء ،بعد موافقة وزارة ال�صحة واجلهات املخت�صة.
.كتوفري ،وترتيب ،وبيع خدمات الرحالت البحرية.
.لتوفري ،وترتيب ،وبيع خدمات الفعاليات ال�سياحية،
كاملعار�ض ،وامل�ؤمترات ،والأن�شطة ذات العالقة.
.مي�صدر الرئي�س ،بنا ًء على عر�ض الإدارة املخت�صة،
قرار بتحديد �أي �أعمال� ،أو خدمات �أخرى تعترب
وفق النظام والالئحة �ضمن ممار�سة ت�شغيل وكاالت
ال�سفر وال�سياحة.
الف�صل الثاين

الرتخي�ص
املادة الثالثة:

ال يجوز ممار�سة ت�شغيل وكالة �سفر و�سياحة وتقدمي �أي من
اخلدمات املن�صو�ص عليها يف املادة (الثانية) من الالئحة� ،إال
بعد احل�صول على الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف ،جمتمعتني،
وفق �أحكام النظام والالئحة ،وي�شمل ذلك ممار�سة الن�شاط
من خالل الإنرتنت �أو التعامالت الإلكرتونية.

املادة الرابعة:

يقدم طلب احل�صول على الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف لوكالة
ال�سفر وال�سياحة� ،سواء للمكتب الرئي�س �أو الفرع� ،إىل الإدارة
املخت�صة ،وفق اال�شرتاطات وال�ضوابط التالية  :
�أو ًال :متطلبات مرحلة تقدمي طلب الرتخي�ص:

1.1تعبئة طالب الرتخي�ص النموذج اخلا�ص بطلب الرتخي�ص 
والت�صنيف ملمار�سة ت�شغيل وكالة �سفر و�سياحة على املوقع
الإلكرتوين للهيئة ،وفق النموذج والآلية املحددة يف �أدلة
الإجراءات.
2.2توافر ال�شروط التالية يف طالب الرتخي�ص ،وتقدمي ما
يثبت ذلك ،ووفق ما حتدده �أدلة الإجراءات:

● ●�سعودي اجلن�سية � -سواء كان �شخ�صا طبيعيا �أو
اعتباري ًا� ،-أو م�ستثمرا �أجنبي ًا حا�صال على ترخي�ص 
�ساري ،وفق الأنظمة واللوائح ال�سارية.
● ●ال�شخ�ص  الطبيعي يجب �أن يكون كامل الأهلية ،و�إال
تعني على من ينوب عنه احل�صول على الإذن ال�شرعي
من اجلهة املخت�صة.
● ●�أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خمله بال�شرف
�أو الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
● ●ان ال يكون قد �سبق �صدور قرار او حكم ب�إلغاء الرتخي�ص 
�ضد طالب الرتخي�ص ملخالفة النظام ولوائحه ،ما مل
مي�ضي على �صدور القرار او احلكم (� )5سنوات عند
تقدمي الطلب.
3.3تقدمي طالب الرتخي�ص  امل�ستندات التالية �إىل الإدارة
املخت�صة:
.أ�سداد املقابل املايل للهيئة ال�ستقبال ومراجعة طلب
الرتخي�ص.
.بخطاب من ال�سجل التجاري بحجز اال�سم التجاري
للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة التي �سي�صدر لها ،و�أن يكون اال�سم
التجاري متنا�سب ًا وطبيعة الن�شاط حال اكتمال ال�ضوابط
وال�شروط وفق الالئحة ،الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف.
4.4حال ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص املتطلبات املحددة بالفقرة
(�أو ًال )3، 2 ،1/من هذه املادة و�سداد املرخ�ص  له
الغرامات ال�صادر بحقه ان وجدت ،تقوم الإدارة املخت�صة
بدرا�سة الطلب وم�ستنداته والبت فيه خالل ( )10ع�شرة
�أيام عمل من تاريخ تقدميه.
5.5يف حالة عدم وجود �أي مالحظات ،ت�صدر الإدارة املخت�صة
املوافقة املبدئية لطالب الرتخي�ص ،وفق النموذج املو�ضح
يف �أدلة الإجراءات ،على العناوين الر�سمية له ،مدتها ()30
ثالثون يوم ًا ال�ستكمال متطلبات الرتاخي�ص واملوافقات من
اجلهات ذات العالقة ،مثل(:البلديات والأمانات/ال�سجل
التجاري/الدفاع املدين/الآياتا (/)IATAالبنك لإ�صدار
خطاب ال�ضمان) ،وفق النموذج املو�ضح يف �أدلة الإجراءات.
6.6يجوز للإدارة املخت�صة ،بنا ًء على املتقدم لطلب الرتخي�ص،
جتديد املوافقة املبدئية ملرة واحدة �أو �أكرث ،وفق متطلبات

77

ثاني ًا :متطلبات مرحلة �إ�صدار الرخ�صة:

1.1يتعني على طالب الرتخي�ص  االلتزام بتقدمي امل�ستندات
التالية �إىل الإدارة املخت�صة:
.أ�صورة الرتخي�ص  البلدي ال�صادر له مع الأ�صل
للمطابقة ،و�صورة منه لإرفاقها �ضمن م�ستندات طلب
الرتخي�ص.
.ب�سند ملكيته ملبنى(مكان) م�شروع املكتب الرئي�س 
�أو الفرع مبوجب �صك �شرعي� ،أو �أن يكون م�ست�أجر ًا
للمكتب مبوجب عقد �إيجار مت�ضمن ًا ا�ستخدام امل�ؤجر
ملمار�سة ن�شاط وكالة ال�سفر وال�سياحة.
.جمراعاة �أال تقل امل�ساحة الكلية للمكتب عن ()30
ثالثني مرت ًا مربعا يف حالة املكتب الرئي�س ،وعن
(� )24أربعة وع�شرين مرت ًا مربع ًا يف حالة الفرع،
وي�ستثنى من ذلك املنطقة املركزية يف مكة املكرمة
واملدينة املنورة وفروع الوكالة داخل املن�ش�آت على
�أال تقل امل�ساحة الكلية للمكتب الرئي�س �أو الفرع عن
( )12مرت مربع.

ةحايسلاو رفسلا تالاكو ةحئال

�أدلة الإجراءات ،حال قناعتها مبا يقدمه طالب الرتخي�ص 
من مربرات و�أ�سباب تدعم طلبه.
7.7ال يجوز ،ب�أي حال من الأحوال ،قيام طالب الرتخي�ص 
مبمار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة يف مرحلة املوافقة
املبدئية ،وحلني �إ�صدار الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق
�أحكام النظام والالئحة.
 8.8يف حالة رف�ض الإدارة املخت�صة طلب الرتخي�ص ،يجب
�أن يكون م�سبب ًا وير�سل ،على العناوين الر�سمية ،لطالب
الرتخي�ص  وفق متطلبات �أدلة الإجراءات ،ويجوز له
التظلم �أمام الرئي�س  خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
علمه بالرف�ض ،ويراعى ما يلي:
● ●قيام الإدارة املخت�صة بالنظر يف التظلم ودرا�سته،
والرفع بالنتائج للرئي�س  لالعتماد ،ويخطر طالب
الرتخي�ص ،على العناوين الر�سمية بالرد.
● ● يف حالة الرف�ض� ،أو عدم الرد ،يجوز لطالب الرتخي�ص 
التظلم �أمام ديوان املظامل وفق نظامه.
9.9للهيئة حق طلب تقدمي ال�ضمانات املالية الالزمة لها متى
ما طلبت ذلك.

.در�سم تو�ضيحي (كروكي) ملوقع مزاولة الن�شاط
(مبنى�/أر�ض) مو�ضح ًا عليه املكان واملنطقة.
.ه�صورة عن �إي�صال �سداد املقابل املايل لإ�صدار
الرخ�صة والت�صنيف وفق النظام والالئحة.
.وتوافر متطلبات و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى،
و�إرفاق امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك (الرتخي�ص البلدي/
الدفاع املدين).
.زم�ستخرج ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة،
مت�ضمن ًا اال�سم التجاري املقرر �إ�صدار الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف به ،وعقد الت�أ�سي�س (بالن�سبة لل�شركة).
.حالعالمة التجارية (ال�شعار) وفق املوا�صفات املو�ضحة
ب�أدلة الإجراءات (�إن وجد).
.طبيانات الأ�شخا�ص املقرر عملهم يف املكتب الرئي�س �أو
الفرع ،حال الرتخي�ص له وفق الالئحة ،وجن�سياتهم،
و�صفتهم الوظيفية مدعم ًا بال�شهادات واخلربات
وامل�ؤهالت ال�سابقة ،و�أال يكون قد �صدر عليهم حكم ًا
نهائي ًا بجرمية ،مامل يرد �إليهم اعتبارهم �أو تنق�ضي
خم�س �سنوات على �صدور احلكم.
.يعقد اال�شرتاك يف �أحد �أنظمة احلجز الآيل املعتمدة
باململكة ،ومن �شركات الطريان يف موقع وكالة ال�سفر
وال�سياحة.
.ك�صور فوتوغرافية للمبنى (املكان) من الداخل
واخلارج ،وتو�ضح اللوحة اخلارجية املوجودة على
مدخل م�شروع املكتب الرئي�س �أو الفرع اال�سم التجاري
مطابق ًا لطلب الرتخي�ص وال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة
�أو ال�شركة ،ويكون باللغتني العربية والإجنليزية،
وحتديد �أوقات الدوام الر�سمي والإجازات على مدخل
الوكالة.
.لجاهزية املبنى (املقر) من ناحية الت�أثيث وتوافر جميع
و�سائل وجتهيزات االت�صال التقنية احلديثة ،مثل(:هاتف،
فاك�س ،بريد �إلكرتوين ،كمبيوتر� ،آلة طابعة) ،والالزمة
ملمار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة  .
2.2يف حال تقدمي طالب الرتخي�ص  امل�ستندات املو�ضحة
بالفقرة (ثانيا )1/من هذه املادة خالل املهلة املحددة،
تقوم الإدارة املخت�صة بتكليف املفت�شني ملعاينة املبنى
حمل ممار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة ،للمطابقة
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والت�أكد من �صحة املعلومات وامل�ستندات املقدمة من
طالب الرتخي�ص بخ�صو�ص الرتخي�ص والت�صنيف ،ويعد
تقرير بذلك ،وفق منوذج الرقابة والتفتي�ش املحدد يف �أدلة
الإجراءات .ويجوز اال�ستعانة ب�أي جهة فنية �أو متخ�ص�صة،
وفق �أحكام الالئحة ،ال�ستكمال �أعمال املعاينة والرقابة.
3.3يف حال ت�أكد الإدارة املخت�صة من عدم وجود �أي مالحظات
وفق املتطلبات املذكورة بهذه املادة ،يخطر طالب
الرتخي�ص ،على العناوين الر�سمية ب�أن يقدم خالل �شهر
من تاريخ طلب الرتخي�ص -وفق ًا للنموذج املحدد يف �أدلة
الإجراءات -ويتعهد بااللتزام بالقيام مبا يلي:
.أ�صحة البيانات وامل�ستندات املقدمة للح�صول على
الرتخي�ص و�شهادة الت�صنيف.
.بعدم خمالفة �أحكام النظام واللوائح خالل ممار�سة
ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة.
.جعدم تغيري العناوين الر�سمية و�صدور موافقة ر�سمية
بذلك.
.دتقدمي ما يثبت االن�ضمام يف ع�ضوية اجلمعية ال�سعودية
لل�سفر وال�سياحة وفق ًا ملا حتدده �أدلة الإجراءات،
وجتديدها �سنوي ًا.
.هااللتزام بتقدمي مايفيد ع�ضويته يف الآياتا ()IATA
بالن�سبة لت�صنيف الفئة (�أ).
.وعدم متكني الغري -ب�أي �شكل من الأ�شكال -من
ممار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة وفق الرتخي�ص 
والت�صنيف ال�صادر له.
4.4يتعني على طالب الرتخي�ص االلتحاق بربنامج ت�أهيلي وفقا
ملا حتدده �أدلة الإجراءات ،مامل ي�سبق له االلتحاق بها.

ويتعني على الهيئة �إعادة املقابل املايل امل�سدد لها لإ�صدار
الرتخي�ص  والت�صنيف ،وذلك لطالب الرتخي�ص  الذي
رف�ض طلبه.

املادة ال�ساد�سة:

يف حالة ا�ستيفاء الطلب متطلبات املادة (الرابعة) ،ومع
مراعاة �أحكام املواد (الرابعة ع�شرة) و(اخلام�سة ع�شرة)
و(ال�ساد�سة ع�شرة) من الالئحة ،ت�صدر الإدارة املخت�صة،
الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف ،وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات،
وفق ال�ضوابط التالية:
�أن تكون مدة الرخ�صة والت�صنيف (� )3سنوات قابلة للتجديد
ملدة مماثلة ،مع تو�ضيح بيانات املرخ�ص له (�شركة/م�ؤ�س�سة)،
واال�سم التجاري ،وتاريخ بداية املدة وانتهائها ،وعنوان مزاولة
الن�شاط وتعليمات �إبرازهما وال�شعار.

املادة ال�سابعة:

4.4يتعني على الإدارة املخت�صة تعبئة البيانات التالية يف �سجل،
حتدد �أدلة الإجراءات موا�صفاته ،عند �إ�صدار الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف ،و�أثناء ممار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر
وال�سياحة  :
.أالبيانات اخلا�صة بالرخ�صة و�شهادة الت�صنيف وفق
�أحكام الالئحة.
.بمقر املكتب الرئي�س وفروعه والعناوين الر�سمية لهم.
.جا�سم وبيانات املدير امل�س�ؤول وباقي من�سوبي املكتب
الرئي�س وفروعه.
.داملخالفات والعقوبات املوقعة على املرخ�ص له.

املادة الثامنة:

املادة اخلام�سة:
يجوز للإدارة املخت�صة الرتخي�ص  بفتح فروع للمرخ�ص  له،
1.1تتوىل الإدارة املخت�صة درا�سة طلب الرتخي�ص والبت فيه ،بح�سب الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف ،يف خمتلف مناطق ومدن
خالل (� )7سبعة �أيام عمل من ا�ستيفاء كافة ال�شروط اململكة ،حال تقدمه بطلب لديها ،وا�ستيفاء اال�شرتاطات
واملتطلبات الالزمة ،وفق �أحكام النظام والالئحة.
واملتطلبات الواردة يف الالئحة.
2.2يتم �إبالغ طالب الرتخي�ص ،عرب العناوين الر�سمية ،بالرد
على طلبه م�سبب ًا.
3.3يجوز ملن رف�ض طلبه التظلم �أمام الرئي�س وفق متطلبات
الفقرة (�أو ًال )8/من املادة (الرابعة) من الالئحة،
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يجوز للمرخ�ص له �إن�شاء فروع داخل مباين اجلهات العامة �أو
اخلا�صة ،مثل(:امل�ست�شفيات ،وال�شركات وفروعها ،والدوائر
احلكومية ،واملطارات ،والفنادق ،واملجمعات ال�سكنية)،
�شريطة مراعاة املرخ�ص له ال�ضوابط التالية:
1.1تقدمي طلب للإدارة املخت�صة ،مرفق ًا به ن�سخة من العقد
املربم مع اجلهة الإدارية امل�ستفيدة ،مت�ضمن ًا املدة ومقر
الفرع حمل الطلب.
2.2حتديد ا�سم الفرع امل�س�ؤول عن خدمات ممار�سة ت�شغيل
وكالة ال�سفر وال�سياحة التي �سيقدمها داخل اجلهة
امل�ستفيدة ،وبحيث يكون يف نف�س دائرة املنطقة الواقع فيها
مقر اجلهة الإدارية امل�ستفيدة.
3.3تنفيذ ال�شروط واملتطلبات الالزمة لإ�صدار الرخ�صة
و�شهادة الت�صنيف وفق الالئحة با�ستثناء ما يلي:
● ●تقدمي �سجل جتاري م�ستقل.
● ●متطلبات احل�صول على الرتاخي�ص البلدية.
● ●امل�ساحة.
● ●االن�ضمام يف ع�ضوية الآياتا(.)IATA

الف�صل الثالث

جتديد الرخ�صة والتنازل والتعديل وفقده
وتلفه
املادة العا�شرة:

1.1يتعني على املرخ�ص  له التقدم للإدارة املخت�صة بطلب
جتديد الرخ�صة والت�صنيف قبل ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ انتهاء مدة الرخ�صة ،ال�ستيفاء ال�شروط املحددة يف
املادة (الرابعة) من الالئحة و�أدلة الإجراءات.
2.2حال تقدمي طلب جتديد الرخ�صة والت�صنيف بعد انتهاء
املهلة املحددة بالفقرة ( )1من هذه املادة ،تقوم الإدارة
املخت�صة باتخاذ ما يلي:
تكليف املفت�شني بالتفتي�ش على املرخ�ص له لر�صد عدم ممار�سة
ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة بعد انتهاء الرخ�صة والت�صنيف
�أم ال ،و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط وفق �أحكام الالئحة.

املادة احلادية ع�شرة:

ال يجوز للمرخ�ص له القيام ب�أي من الأعمال التالية �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الإدارة املخت�صة
خالل ( )30ثالثني يوم ًا من البدء يف تنفيذها:
1.1التنازل عن الرخ�صة� ،أو ال�سماح للغري با�ستخدام
الرتخي�ص ال�صادر له� ،أو ا�ستغالله ،مع مراعاة �أن تتوافر
يف املتنازل �إليه ،ال�شروط واملتطلبات الالزمة للرتخي�ص 
وفق �أحكام الالئحة.
2.2تعديل ا�سم� ،أو مكان املبنى املعتمد ملمار�سة ت�شغيل وكالة
ال�سفر وال�سياحة �سواء �أكان ذلك للمكتب الرئي�س �أو
الفروع.
�3.3إغالق املكتب الرئي�س �أو الفروع� ،سواء �أكان �إغالق ًا م�ؤقت ًا
�أو دائم ًا ،واالعالن يف �إحدى ال�صحف املحلية على نفقة
املرخ�ص له.

املادة الثانية ع�شرة:

1.1يف حالة وفاة املرخ�ص له� ،أو فقدانه الأهلية ،متنح الإدارة
املخت�صة الورثة� ،أو الويل (الو�صي) ال�شرعي مهلة ال تزيد
عن (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة ،لإنهاء �إجراءات
تعديل �صاحب ال�صفة على الوكالة؛ لي�صبح با�سم �أحد
الورثة� ،أو غريهم ،وا�ستكمال باقي ال�شروط واملتطلبات
الالزمة لإ�صدار الرخ�صة ،وفق �أحكام الالئحة ،ويجوز
للهيئة -بناء على ما يقدم لها من مربرات-متديد املهلة
بحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
2.2يف حالة انق�ضاء ال�شخ�صية االعتبارية يجب تعديل ال�صفة
القانونية للمرخ�ص له وفق �أحكام الالئحة ويجوز للإدارة
املخت�صة حتديد مهلة ال تزيد بحد �أق�صى (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ ثبوت االنق�ضاء؛ لتعديل ال�صفة القانونية

ةحايسلاو رفسلا تالاكو ةحئال

املادة التا�سعة:

ب) �إحالة حم�ضر ال�ضبط ،و�صور من الرخ�صة و�شهادة
الت�صنيف املنتهية ،وطلب التجديد ،وفق النموذج املو�ضح
يف �أدلة الإجراءات� ،إىل اللجنة املخت�صة ،مع مراعاة ما ورد
بالفقرتني ( )2( ،)1من هذه املادة و�سداد الغرامات ال�صادرة
بحقه -ان وجدت ،وا�ستيفاء املتطلبات الالزمة لتجديد
الرخ�صة والت�صنيف ،ت�صدر الإدارة املخت�صة �شهادة جتديد
الرخ�صة والت�صنيف وفق �أحكام الالئحة.
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للمرخ�ص  له ،وال�ستكمال باقي ال�شروط واملتطلبات
الالزمة لإ�صدار الرخ�صة ،وفق �أحكام الالئحة ،ويجوز
للهيئة -بناء على ما يقدمه القائمون على الإدارة من
مربرات  -متديد املهلة بحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
3.3يف حالة انق�ضاء املدة املحددة بالفقرتني ( )1و( )2من
هذه املادة ،دون توفيق الأو�ضاع ،وفق �أحكام النظام
والالئحة ،تقوم الإدارة املخت�صة ب�إحالة املو�ضوع ،وفق
النموذج املحدد يف �أدلة الإجراءات ،للجنة املخت�صة� ،إذا
ثبت خمالفته للنظام او الالئحة

املادة الثالثة ع�شرة:

يف حالة فقد� ،أو تلف الرخ�صة� ،أو الت�صنيف ،يجوز للمرخ�ص 
له التقدم بطلب وفق النموذج املو�ضح يف �أدلة الإجراءات
للإدارة املخت�صة خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ الفقد �أو
التلف ،وت�صدر الإدارة املخت�صة ،خالل ( )5خم�سة �أيام
عمل من تاريخ تقدمي الطلب ،الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف
(بدل الفاقد �أو التالف) ،حال ا�ستيفاء املرخ�ص له املتطلبات
املو�ضحة يف �أدلة الإجراءات و�سداد املقابل املايل املقرر.
الف�صل الرابع

الت�صنيف
املادة الرابعة ع�شرة:

1.1حتدد الهيئة �أنواع ،ومعايري ،ومتطلبات الت�صنيف ،وفئاته
يف �أدلة الإجراءات.
2.2تقوم الهيئة ،ب�إعادة تقييم ،ومراجعة الت�صنيف ،وفئاته
بغر�ض التطوير وفق متغريات ال�سوق ،ون�شاط وكاالت
ال�سفر وال�سياحة ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك ،وت�صدر
بقرار من الرئي�س ،وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،ويف املوقع
الإلكرتوين الر�سمي للهيئة ،ويتم العمل به من تاريخ ن�شره.

املادة اخلام�سة ع�شرة:

● ●(الفئة �أ) :وكيل �سفر معتمد من االحتاد الدويل للنقل
اجلوي (الآياتا  )IATAبرقم �آياتا حمدد ،على حده،
للمكتب الرئي�س  والفروع ،وميار�س  كافة اخلدمات
الواردة بالفقرة ( )1من املادة (الثانية) من الالئحة    .
● ●(الفئة ب) :منفذ ت�سويقي لبيع تذاكر �شركات الطريان
غري الأع�ضاء يف برنامج ت�سوية مبيعات الوكاالت
( ،)B.S.Pمبوجب كتاب ر�سمي �أو عقد موقع باملوافقة
على التعامل معهم من �إحدى تلك ال�شركات.
● ●(الفئة ج) :مكتب وكالة �سفر �إلكرتونية لتقدمي خدمة
احلجز ،واال�ستعالم عن تذاكر الطريان ،والفنادق،
وغريها من اخلدمات ال�سياحية املنف�صلة ،وت�سويق
وبيع الربامج ال�سياحية التي ي�صممها منظمو الرحالت
ال�سياحية املرخ�صني من الهيئة من خالل موقع
�إلكرتوين خم�ص�ص لقطاع ال�سياحة وال�سفر.
● ●(الفئة د) :وكيل ت�سويق خدمات تعليمية� ،أو طبية،
وتن�سيق �إجراءات �إ�صدار الت�أ�شريات للم�سافر بغر�ض
ال�سياحة� ،أو التعليم� ،أو العالج داخل اململكة وخارجها.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة:

يتعني على طالب الرتخي�ص  عند التقدم بطلب الت�صنيف
ملمار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة مراعاة ما يلي:
1.1االطالع على ا�شرتاطات الرتخي�ص  وفئاته الواردة من
خالل زيارة املوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة� ،أو بزيارة
فروعها مبناطق اململكة.
2.2مع مراعاة ما ورد بالفقرة (�أ) من هذه املادة ،ا�ستيفاء
طالب الرتخي�ص  البيانات اخلا�صة بالت�صنيف وفئاته
الواردة بنموذج طلب الت�صنيف امل�شار اليه بالفقرة
(�أو ًال )1/من املادة (الرابعة) من الالئحة.
3.3يف حال ا�ستكمال متطلبات الت�صنيف وفق �أحكام املادة
(الرابعة) و(اخلام�سة) من الالئحة ،ت�صدر الإدارة
املخت�صة �شهادة الت�صنيف وفق �أحكام املادة (ال�ساد�سة)
من الالئحة.

ت�صنف الهيئة وكاالت ال�سفر وال�سياحة التي تكون حمل طلب
الرتخي�ص والت�صنيف ،مبوجب �أحكام النظام ولوائحه ،وفق
طبيعة الن�شاط الذي متار�سه ،ومبا ال يتعار�ض من الأنظمة املادة ال�سابعة ع�شرة:
واللوائح ال�سارية� ،إىل الفئات التالية:
يتعني على املرخ�ص  له التقدم بطلب جتديد الت�صنيف قبل
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املادة الثامنة ع�شرة:

1.1يجوز لطالب الت�صنيف االعرتا�ض للرئي�س على الت�صنيف الف�صل ال�سابع

املمنوح ،ويف حالة املوافقة على قبول االعرتا�ض ،تقوم
الإدارة املخت�صة بالهيئة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا
من تاريخ الإبالغ ب�إعادة عملية الت�صنيف عن طريق مفت�ش 
�آخر ،وفق متطلبات معايري الت�صنيف.
2.2يبلغ الرئي�س� ،أو من يفو�ضه طالب الت�صنيف بالر�أي م�سبب ًا
خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�سلم االعرتا�ض بقرار
الرد على تظلمه.
3.3يف حالة رف�ض التظلم م�سبب ًا ،يجوز لطالب الت�صنيف
التظلم من قرار الهيئة �أمام ديوان املظامل.
4.4يراعى �إبالغ طالب الت�صنيف على العناوين الر�سمية
املحددة بوا�سطته يف حاالت االعرتا�ض ،والتظلم الواردة
يف هذه املادة.
الف�صل ال�ساد�س

قوائم الأ�سعار
املادة التا�سعة ع�شرة:

1.1على املرخ�ص  له �إعالن نوع اخلدمات املقدمة منه،
وفئاتها ،و�أ�سعارها باللغة العربية والإجنليزية ،وب�صورة
وا�ضحة ،ويف مكان بارز باال�ستقبال داخل مكتب وكالة
ال�سفر وال�سياحة ،وعلى املوقع الإلكرتوين الر�سمي له� ،أو
بالو�سائل التي حتددها الإدارة املخت�صة لالطالع عليها.

التزامات املرخ�ص له
املادة احلادية والع�شرون:

يلتزم املرخ�ص  له ،ووفق ما حتدده �أدلة الإجراءات� ،أثناء
ممار�سة ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة مبا يلي:
1.1التقيد با�شرتاطات الرتخي�ص ومعايري الت�صنيف و�أحكام
النظام والالئحة.
2.2يعترب املكتب الرئي�س  للوكالة م�سئول م�سئولية كاملة عن
ن�شاط وكالة ال�سفر وفروعها و�أوجه ن�شاطها.
3.3عدم بيع وتنفيذ حجوزات وتذاكر �سفر ب�أرقام (�آياتا)
جلهات متواجدة خارج اململكة� ،أو خا�ص  بفرع �آخر
مرخ�ص من الهيئة.
4.4عدم فتح نظام احلجز (نظام التوزيع ال�شامل) اخلا�ص 
باملكتب للغري� ،سواء مرخ�ص  له �أو غري مرخ�ص  له،
ال�ستخدامه يف �إ�صدار تذاكر �سفر� ،أو عمل حجوزات على
�شركات الطريان.
5.5ت�سليم املبالغ امل�سرتجعة له  -نتيجة ا�سرتداد التذاكر� ،أو
الربامج ال�سياحية� ،أو �أي خدمات �أخرى  -للعمالء فورا.
6.6عدم تقدمي معلومات خاطئة� ،أو م�ضللة ب�ش�أن الأ�سعار� ،أو
مدة �صالحية التذاكر� ،أو اخلدمات� ،أو احلجوزات� ،أو
الربامج� ،أو املحتوى� ،أو اجلودة.
7.7ح�سن التعامل مع العمالء ،والوفاء بحقوقهم ،وفق اخلدمات

ةحايسلاو رفسلا تالاكو ةحئال

( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة الت�صنيف ال�ستيفاء 2.2تقوم الهيئة بتحديد �آلية مراقبة الأ�سعار وفق ما حتدده
�أدلة الإجراءات.
ال�شروط وال�ضوابط املحددة يف الالئحة.
تراعي الإدارة املخت�صة �أحكام املادة (العا�شرة) من الالئحة املادة الع�شرون:
عند النظر يف طلب جتديد الت�صنيف.
1.1يقدم املرخ�ص  له للإدارة املخت�صة قائمة ب�أ�سعار
يجوز للإدارة املخت�صة تعديل الت�صنيف ال�صادر للمكتب
اخل ـ ـ ــدمات املقدم ـ ــة يف وكاله ال�سفر وال�سياحة.
الرئي�س� ،أو الفرع حال تقدم املرخ�ص  له بطلب بذلك،
2.2يلتزم املرخ�ص  له بالتقيد بقائمة الأ�سعار ملدة (�سنة)،
وا�ستيفا�ؤه اال�شرتاطات واملتطلبات الالزمة وفق الالئحة.
ويف حالة الرغبة بتعديلها يجب �إ�شعار الهيئة قبل تاريخ
التعديل بثالثة �أ�شهر على الأقل.
الف�صل اخلام�س
3.3تعلن الهيئة �أ�سعار اخلدمات املقدمة يف وكالة ال�سفر
االعرتا�ضات والتظلم على الت�صنيف
وال�سياحة على موقعها الإلكرتوين.
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املتعاقدين عليها ،واملحددة ب�أدلة الإجراءات.
8.8عدم االمتناع عن تقدمي اخلدمات املرخ�ص  لها نظام ًا
بدون �أ�سباب مقبولة نظام ًا.
9.9االلتزام مببادئ وقواعد املناف�سة ،وفق الأنظمة واللوائح
ال�سارية ،وعدم الإ�ضرار مبمار�سي ت�شغيل الأن�شطة واملهن
ال�سياحية املرخ�ص لهم.
 1010عدم توزيع� ،أو ن�شر� ،أي مطبوعة� ،أو مادة �إعالمية،
�أو برنامج� ،أو �إ�صدار دليل� ،أو خارطة� ،أو �صور تت�صل
بالدعاية لل�سياحية �إال بعد الت�أكد من �صحة املعلومات
الواردة فيها ،وفق النظام ولوائحه ،ومطابقاتها للأنظمة
واللوائح ال�سارية.
1111التقيد بحدود الرتخي�ص  املمنوح له ،والتقيد بال�شروط
واملتطلبات الواردة يف النظام وهذه الالئحة ،وما ت�صدره
الهيئة �أو اجلهات املعنية الأخرى من قرارات وتعليمات
تخ�ص ن�شاط وكاالت ال�سفر وال�سياحة.
1212تزويد الإدارة املخت�صة مبا تطلبه من معلومات خا�صة
بالن�شاط.

املادة الثانية والع�شرون:

يراعى املرخ�ص له عند �إ�صدار �أي تذاكر �سفر� ،أو تقدمي �أي
من اخلدمات املو�ضحة بالالئحة ،ت�ضمني �شروط العالقة بني
الوكالة والعميل ،وذلك مبراعاة ال�ضوابط التالية:
.أو�ضع ختم الوكالة على هذه ال�شروط التي تت�ضمنها
تذاكر ال�سفر� ،أو ق�سائم اخلدمات ال�سياحية.
.ب توثيق الوكالة لكافة الق�سائم �أو الوثائق امل�سلمة للعميل
لأي ر�سوم ترتتب على �إجراء تعديل احلجز ،و�إعادة
الإ�صدار حال طلب العميل ذلك �سواء للرحالت
الداخلية� ،أو الدولية بكافة درجاتها.
.جال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�إلغاء وتعديل
احلجوزات والر�سوم املرتتبة على ذلك �إن وجدت.
.دتو�ضيح فئة التذاكر ،و�صالحيتها� ،أو ما يربطها بربنامج
�سياحي.
.هاالحتفاظ ب�سجالت كاملة ،ومف�صلة عن اخلدمات
املقدمة للعمالء ميكن الرجوع �إليها وقت الطلب من
الإدارة املخت�صة.

املادة الثالثة والع�شرون:

يلتزم املرخ�ص  له ب�أن ي�ضع يف املكتب الرئي�س  والفروع
امل�ستندات التالية يف مكان بارز وبحجم منا�سب ،وفق ما حتدده
�أدلة االجراءات ،ميكن جلهات االخت�صا�ص والعمالء االطالع
عليها ب�سهولة وو�ضوح:
� 1.1أ�صل الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف ال�ساري املفعول وفق
ماحتدده �أدلة الإجراءات.
2.2قائمة الأ�سعار ح�سب نوع اخلدمات ال�سياحية املقدمة.
الف�صل الثامن

من�سوبو الوكالة
املادة الرابعة والع�شرون:

1.1مع مراعاة ماورد يف املادة اخلام�سة والع�شرين ،يتعني �أن
يكون مدير املكتب الرئي�س� ،أو الفرع �سعودي اجلن�سية،
ومتفرغ ،ويتمتع بال�صالحيات الالزمة للإدارة والت�شغيل،
ويجوز �أن يكون ،يف ذات الوقت مدير ًا للفرع املوجود يف
نف�س املدينة مقر املكتب الرئي�س ،وي�شرتط توفر ال�شروط
وامل�ؤهالت التالية:
.أم�ؤهل علمي ال يقل عن البكالوريو�س ،مع خربة عملية
(�سنة) على الأقل يف نف�س جمال الن�شاط� ،أو دبلوم
مع خربة عملية (� )4أربع �سنوات على الأقل يف نف�س 
جمال الن�شاط� ،أو حا�صال على �شهادة ثانوية� ،أو ما
يعادلها مع خربة عملية ال تقل عن (� )6ست �سنوات
يف نف�س جمال الن�شاط.
.ب �أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة خملة بال�شرف
والأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
.ج�إجادة اللغة الإجنليزية حتدث ًا وكتابة.
2.2يجوز تقدمي طلب للإدارة املخت�صة للموافقة على ا�ستثناء
واحد� ،أو �أكرث من ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة ()1
من هذه املادة ،على �أن ي�صدر بذلك قرار من الرئي�س.
3.3يجوز قيام للمرخ�ص  له �شخ�صي ًا القيام ب�أعمال الإدارة
والت�شغيل� ،إذا توفرت فيه ال�شروط املن�صو�ص  عليها يف
الفقرة ( )1من هذه املادة ،مع مراعاة اال�ستفادة من
�أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة.
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�إذا كان مدير املكتب الرئي�س �أو الفرع غري �سعودي ،فيجب يلتزم املرخ�ص له ب�إعداد برامج تدريبية ملن�سوبي الوكالة ،وفق
على املرخ�ص له تعيني م�ساعد له من ال�سعوديني امل�ؤهلني وفق ًا ما حتدده �أدلة الإجراءات.
لل�شروط الواردة يف املادة (الرابعة والع�شرين) من الالئحة -
عدا �شرط اخلربة  -ويقوم بتعني مدير �سعودي خالل مدة ال الف�صل التا�سع
تتجاوز (عامني) من تاريخ �صدور الرخ�صة
ال�سارية.و�شهادة الت�صنيف ،الرقابة والتفتي�ش وال�شكاوى
ومبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح

املادة ال�ساد�سة والع�شرون:

يجب �أن يكون من�سوبو املكتب الرئي�س  من ر�ؤ�ساء الأق�سام،
والوحدات ،والإدارات من ال�سعوديني امل�ؤهلني ،على �أنه يجوز
�شغل هذه الأعمال من غري ال�سعوديني وملدة ال تزيد عن
(�سنتني) من تاريخ �صدور الرخ�صة و�شهادة الت�صنيف ،ومبا
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة ال�سابعة والع�شرون:

يلتزم املرخ�ص له بت�سجيل بيانات من�سوبي الوكالة ب�سجالت
الهيئة واملخ�ص�صة ملمار�سي ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة،
وحتديثها �أول ب�أول حني التعيني� ،أو التغيري لأي منهم ،خالل
مهلة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ التعيني� ،أو التغيري.

املادة الثامنة والع�شرون:

املادة الثالثون:

1.1يجوز للهيئة ،بعد موافقة الرئي�س ،اال�ستعانة ب�أي جهة فنية،
�أو متخ�ص�صة؛ لإمتام �أعمال الرقابة على احلاالت التالية:
.أتقدمي اخلدمات من وكاالت ال�سفر وال�سياحة ح�سب
الرخ�صة والت�صنيف.
.ب �إعالن وتطبيق الأ�سعار مبختلف �أنواعها.
.جال�شكاوى وما يرتبط بها من �إجراءات.
2.2يجوز للهيئة حتديد �أي �أعمال �أخرى ذات �صلة ب�أعمال
الرقابة ،وفق ما حتدده �أدله الإجراءات ،مبا ال يتعار�ض مع
الأنظمة واللوائح ال�سارية.
3.3يجوز للهيئة بعد موافقة الرئي�س �أن متنح مكاف�أة ت�شجيعية
من مقدار الغرامة امل�ستحقة ،ملن ي�ساعد من غري املفت�شني
يف الك�شف عن خمالفات للنظام والالئحة ،التي ت�ؤدي �إىل
�ضبط املخالفني و�إدانتهم ويكون �صرف املكاف�أة وفق �آلية
حمددة يف �أدلة االجراءات.

1.1مع مراعاة �أحكام املواد (الرابعة والع�شرون) و(اخلام�سة
والع�شرون) و(ال�ساد�سة والع�شرون) من الالئحة ،يتعني �أن
يكون لدى املكتب اثنان -على الأقل -من العاملني يف حجز
ومبيعات تذاكر ال�سفر وتتوفر فيهم اال�شرتاطات التالية :املادة احلادية والثالثون:
1.1يجوز للإدارة املخت�صة التن�سيق -وفق الآلية التي حتددها
● ●احلد الأدنى من التعليم (ال�شهادة الثانوية �أو الدبلوم).
�أدلة الإجراءات  -مع اجلامعات ،واملعاهد ،واملراكز،
● ●احلد الأدنى من اخلربة يف التخ�ص�ص  يف جمال
وغريها من القطاعات التدريبية ،والتعليمية الأهلية ب�ش�أن
اخت�صا�صه من جهة معتمدة ح�سب متطلبات ن�شاط
تطبيق الأعمال التالية:
وكالة ال�سفر وال�سياحة ،واخلدمات ذات العالقة ،وفقا
.أمتابعة مدى تنفيذ املعايري املهنية عند �إقامة الربامج،
ملا حتدده �أدلة الإجراءات.
والدورات ،وامل�ؤمترات ،وور�ش  العمل ،وغريها من
● ●�إجادة مهارات وفن التعامل ،واللباقة يف اال�ستقبال
الأعمال التدريبية� ،أو الت�أهيلية املت�صلة مبمار�سة
ت�شغيل وكاالت ال�سفر وال�سياحة.
واملعاملة احل�سنة للعمالء.
.بموافاة الهيئة املخت�صة بتقارير دورية عن كل ما
● ●ح�سن الهندام واملظهر الالئق مع التقيد بالزي املنا�سب
يت�صل بالأعمال امل�شار اليها بالفقرة (�أ) من هذه
لن�شاط وكالة ال�سفر وال�سياحة.
املادة لدرا�ستها وتقيمها.
● ●�أي ا�شرتاطات �أخرى حتددها الأنظمة واللوائح
2.2تقوم الإدارة املخت�صة بعر�ض نتائج الأعمال امل�شار بالفقرة
ال�سارية� ،أو �أدلة الإجراءات.

ةحايسلاو رفسلا تالاكو ةحئال

املادة اخلام�سة والع�شرون:

املادة التا�سعة والع�شرون:
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( )1من هذه املادة ،على الرئي�س التخاذ ما يراه منا�سب ًا
مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية.

املادة الثانية والثالثون:

�شهرية� ،أو �أ�سبوعية معتمدة من الإدارة املخت�صة ،حمدد ًا
فيها بيانات وكاالت ال�سفر وال�سياحة ونطاق عمل املفت�ش،
ويجوز �إجراء عملية الرقابة والتفتي�ش خارج هذه اجلداول
وفق احلاالت التي حتددها �أدلة الإجراءات ،وموافقة
الإدارة املخت�صة  .
3.3يلتزم املفت�ش بالإف�صاح  -كتابة-للإدارة املخت�صة ،وقبل
القيام بعملية الرقابة والتفتي�ش عن �أي عالقة له� ،سواء
قرابة (حتى الدرجة الرابعة) �أو م�صلحة (ا�ستثمار �أو
جتارة) ،مبمار�سي ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة ،وعلى
الإدارة املخت�صة اتخاذ ما يلزم ل�ضمان نزاهة عملية
الرقابة والتفتي�ش و�صحة �إجراءاتهما.

1.1يتم اختيار املفت�شني وفق املعايري وال�ضوابط املحددة يف
�أدلة الإجراءات ،وي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س،
وي�صرف لهم البدالت املقررة وفق القواعد النظامية
املطبقة بالهيئة.
2.2توفري الكوادر املدربة امل�ؤهلة للعمل كمراقبني ومفت�شني
حتت �إ�شراف الهيئة بكافة فروعها.
3.3يتوىل املفت�شون ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش ،وفق
النظام والالئحة ،للت�أكد من تطبيق النظام والالئحة
املادة اخلام�سة والثالثون:
ول�ضبط املخالفات.
4.4يكون للمفت�ش  بطاقة تعريفية ر�سمية ،مو�ضح ًا فيها يكون للمفت�ش� ،أثناء ممار�سة عملية الرقابة والتفتي�ش،
ال�سلطات وال�صالحيات التالية:
املعلومات الأ�سا�سية وفق ما حتدده �أدلة الإجراءات.
1.1الدخول لوكالة ال�سفر وال�سياحة بعد التعريف بنف�سه،
املادة الثالثة والثالثون:
و�إبراز بطاقته التعريفية ملمار�سي ت�شغيل وكالة ال�سفر
1.1تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع القطاعات ذات العالقة
وال�سياحة.
بالهيئة �إعداد بيانات حم�ضر ال�ضبط ،لي�ستخدم -كنموذج
2.2االطالع على الرخ�صة والت�صنيف وال�سيا�سات املطبقة ،مبا
موحد-من قبل املفت�شني �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش،
يف ذلك الأوراق ،وامللفات ،و�أ�صول الإثباتات ال�شخ�صية
وتو�ضح �أدلة الإجراءات كيفية ا�ستعماله وحفظه.
ملن�سوبي الوكالة ،وكل وثيقة ذات �صلة مبمار�سة ن�شاط
2.2يف حالة عدم توفر حم�ضر ال�ضبط� ،أثناء عملية الرقابة
وكالة ال�سفر وال�سياحة وفق النظام والالئحة.
والتفتي�ش ،يجوز للمفت�ش  اللجوء لأي و�سيلة �أخرى ،مبا
3.3احل�صول على �أي �صور� ،أو م�ستخرجات من امل�ستندات
ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ال�سارية ،لر�صد و�إثبات
املحددة بالفقرة ( )2من هذه املادة ،للت�أكد من مطابقتها
املخالفة طاملا �أن الت�أخري قد ي�ؤدي �إىل زوال� ،أو �إخفاء،
لأحكام النظام والالئحة.
�أو تغيري كامل معاملها� ،أو جزء منها ،ويلتزم املفت�ش بذكر
�4.4س�ؤال ممار�سي ت�شغيل وكاالت ال�سفر وال�سياحة عن �أية
مربرات قيامه بهذا الإجراء يف نف�س الأداة التي ا�ستعملها
�أمور تتعلق بتطبيق� ،أو خمالفة �أحكام النظام والالئحة،
بد ًال عن النموذج املعتمد للمح�ضر  .
و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط.
املادة الرابعة والثالثون:
5.5اال�ستف�سار من امل�ستهلكني وامل�ستفيدين عن م�ستوى
1.1يبا�شر املفت�ش عملية الرقابة والتفتي�ش خالل �ساعات الدوام
اخلدمات املقدمة لهم ،واال�ستماع �إىل �أية �شكاوى،
الر�سمي للهيئة ،ويجوز له العمل خارج هذه ال�ساعات ،وفق
و�إثباتها ،وفق ما حتدده الالئحة و�أدلة الإجراءات.
احلاالت التي حتددها �أدلة الإجراءات وموافقة الإدارة
املادة ال�ساد�سة والثالثون:
املخت�صة.
1.1يلتزم املدير امل�س�ؤول� ،أو ممار�سي ت�شغيل وكالة ال�سفر
2.2تتم عملية الرقابة والتفتي�ش من قبل املفت�ش ،وفق جداول
وال�سياحة مبرافقة املفت�ش �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش،
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وتقدمي جميع الت�سهيالت الالزمة لتمكينه من �أداء عمله،
ويف حال عدم وجوده ،ف�إنه يجوز للمفت�ش اال�ستعانة ب�أحد
من�سوبي الوكالة� ،أو من له عالقة عمل بها ملرافقته �أثناء املادة الأربعون:
�أداء عمله ،و�إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
1.1تقدم ال�شكوى من قبل امل�ستهلكني وامل�ستفيدين� ،أو ممار�سي
�2.2إذا قام املدير امل�س�ؤول �أو �أي من من�سوبي وكالة ال�سفر� ،أو
ت�شغيل الأن�شطة ،واملهن ال�سياحية �ضد وكالة ال�سفر
ممار�سي ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة ب�أي عمل من �ش�أنه
وال�سياحة �إىل الهيئة� ،أو الإدارة املخت�صة عن طريق �أي
�أن يحول بني املفت�ش و�أداء عمله ،يتعني على املفت�ش �إثبات
من الو�سائل التالية:
ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
.أمالحظات امل�ستهلكني املثبتة مبح�ضر ال�ضبط
خالل عملية الرقابة والتفتي�ش� ،أو املوجودة باملكان
املادة ال�سابعة والثالثون:
املخ�ص�ص  لتلقي ال�شكاوى واملقرتحات (�صندوق
1.1يتوىل املفت�ش قيد و�إثبات ما ير�صده� ،أثناء عملية الرقابة
ال�شكاوى واملقرتحات) داخل وكالة ال�سفر وال�سياحة.
والتفتي�ش ،من املخالفات يف حم�ضر ال�ضبط.
.بالقنوات الإلكرتونية التي حتددها الهيئة.
2.2يحرر املفت�ش حم�ضر ال�ضبط من ن�سختني ،ويذيل بتوقيع
.جمناولة للهيئة� ،أو الإدارة املخت�صة.
املفت�ش ومدير الوكالة �أو من ينوب عنه يف الوكالة ،ويف
.د مناولة للجمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة.
حالة امتناع الأخري عن التوقيع� ،أو عدم وجوده ،يثبت
.ه�أية و�سيلة �أخرى تعتمدها الهيئة ،وفق �أدلة الإجراءات،
املفت�ش ذلك يف حم�ضر ال�ضبط.
ال�ستقبال ال�شكاوى.
3.3ي�سلم املفت�ش  ممار�سي ت�شغيل وكالة ال�سفر وال�سياحة
2.2تقوم الإدارة املخت�صة ،حال ورود ال�شكوى �إليها ،ب�إخطار
ن�سخة� ،أو �صورة من حم�ضر ال�ضبط� ،أو ار�ساله على
وكالة ال�سفر وال�سياحة امل�شكو يف حقها ،على العناوين
العناوين الر�سمية حال ا�ستخدام الو�سائل التقنية.
الر�سمية ،ب�صورة من ال�شكوى ومرفقاتها (�إن وجد) للرد
املادة الثامنة والثالثون:
عليها خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الإخطار،
�إذا ات�ضح للمفت�ش �أثناء عملية الرقابة والتفتي�ش وجود �أعمال
ويجوز �إخطار اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة لإبداء
قد متثل خمالفات� ،أو جرائم مبوجب �أنظمة� ،أو تعليمات �أخرى،
ر�أيها يف هذه ال�شكوى خالل املهلة املذكورة.
ف�إنه يتعني عليه �إثبات ذلك يف حم�ضر ال�ضبط ،وعلى الإدارة 3.3حال ورود الرد خالل املهلة املحددة بالفقرة ( )2من هذه
املخت�صة احالتها اىل اجلهة املخت�صة لإتخاذ الإجراءات
املادة ،وتبني للإدارة املخت�صة وجود خمالفة ،تتبع الإدارة
النظامية الالزمة.
املخت�صة ما يلي:
.أتكليف املفت�شني مببا�شرة التفتي�ش  على امل�شكو يف
املادة التا�سعة والثالثون:
حقه ،للت�أكد من تطبيق النظام والالئحة ،وال�س�ؤال
1.1ي�سلم املفت�ش  حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته �إىل الإدارة
عن ال�شكوى ،و�إثبات ذلك مبح�ضر ال�ضبط وفق �أحكام
املخت�صة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ حتريره.
الالئحة.
2.2تقوم الإدارة املخت�صة مبراجعة متطلبات عملية الرقابة
والتفتي�ش التي متت وفق �أدلة الإجراءات ،وحال ر�صد �أي املادة احلادية والأربعون:
ق�صور �أو نق�ص ،يتم �إثبات ذلك بتقرير موقع من امل�س�ؤول 1.1تتوىل الإدارة املخت�صة �إعداد قائمة املخالفات ،وت�صدر
بقرار من الرئي�س ،وتن�شر على املوقع الإلكرتوين للهيئة.
بالإدارة املخت�صة.
3.3مع مراعاة احكام املادة (الأربعون) من الالئحة ،تقوم 2.2يجوز حتديث قائمة املخالفات ،باتباع املتطلبات امل�شار �إليها
بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة لذلك.
الإدارة املخت�صة ب�إحالة حم�ضر ال�ضبط ومرفقاته امل�شار

ةحايسلاو رفسلا تالاكو ةحئال

اليها بالالئحة ،وفق منوذج الإحالة املحدد يف �أدلة
الإجراءات� ،إىل اللجنة املخت�صة.
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�أحكام عامة
املادة الثانية والأربعون:

1.1تتوىل الهيئة �إعداد �أدلة الإجراءات ،وت�صدر بقرار من
الرئي�س ،وتن�شر يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة.
2.2يجوز حتديث �أدلة الإجراءات ،باتباع املتطلبات امل�شار �إليها
بالفقرة ( )1من هذه املادة ،كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة الثالثة والأربعون:

1.1ت�صدر الالئحة بقرار من رئي�س املجل�س ،وتن�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ ن�شرها.
2.2يجب على املرخ�صني احلاليني ملزاولة هذا الن�شاط �إعادة
تكييف او�ضاعهم مبا يتفق مع احكام النظام والالئحة
خالل �سنة من تاريخ نفاذ النظام.

املادة الرابعة والأربعون:

1.1كل مامل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة ي�صدر ب�ش�أنه قرار من
الرئي�س بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة.
2.2ملجل�س الإدارة حق تف�سري وتعديل هذه الالئحة.

