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 :المقدمة
في المملكة العربية السعودية من منطلق  نبرنامج ترخيص المرشدين السياحييدت الهيئة أع 

سياستها في تفعيل دور المرشد السياحي، وجعله أكثر  احترافية وإلعطائه الفرصة إلظهار الوجه 
لمتمثل في عراقة حضارتها وأرضها، وأخالق مجتمعها، إضافة إلى أن الحقيقي والمشرق للمملكة ا

هذا البرنامج يسعى إليصال المعلومات عن المواقع للسائح المحلي أو الوافد بطريقه صحيحة، 
 .واحترافية 

 :و يشمل هذا البرنامج الترخيص لثالث فئات من المرشدين السياحيين، وهي  

مرشد منطقة لكل منطقة من مناطق المملكة، ومرشد موقع مرشد عام على المستوى الوطني، و 
 .لمواقع الجذب السياحي التي تتميز بها المملكة

إن الترخيص للمرشدين السياحيين هو توجه مهني للهيئة يأخذ الطابع الحرفي المتقن المبني على 
وطن ليعملوا في أسس علميه تساعد على تقنية الممارسة اإلرشادية لألكفاء والمؤهلين من أبناء ال

مجال اإلرشاد السياحي وليقدموا صورة مشرفة لبلدهم وعامل جذب سياحي واقتصادي ،ليتركوا 
 .انطباعا جيدا عن الوطن والمواطن

دورًا مميًزا في تشكيل االنطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي لمرشد السياحي يقدم ا
مو السياحة في المملكة خاصة مع تزايد عدد السياح يزوره، حيث أن له دور بارز في تنشيط ون

في المستقبل بإذن اهلل، وسيمثل المرشد الصورة التي تعكس رقي الحضارات التي شهدتها 
مجتمعاتها وأصالتها على مر التاريخ وكرم الضيافة والحفاوة التي تتمتع به، سواًء للمقيم أو الزائر، 

ة للشباب السعودي وبالتالي فإن هناك حاجة إلى إيجاد كما أن هذا النشاط سيخلق فرص عمل جيد
عدد من المرشدين المؤهلين للمساهمة مع منظمي الرحالت السياحية في تصميم وتطوير وتنفيذ 

 .البرامج السياحية داخل المملكة

، على اختالف لغاتهم، مختلفةسياحية بأجر لقضاء إجازة مع مجموعات  مهنه دإن فكرة وجو 
، إضافة الى المميزات التي يختص بها المرشد ذبة لها بريق خاصافكرة جاليدهم، هي وعاداتهم وتق

 :السياحي منها على سبيل المثال ال الحصر
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 .مقابلة فئات من الناس من كافة أنحاء العالم والتواصل معهم .1

 .ملكة أمام الزوار الخارجيين والسكان المحليينميقوم المرشد  بدور السفير الثقافي لل .2

 .مل متحدثا رسمي للمنطقة التي يعمل بهايعا .3

 .اكتساب ثقافات وعالقات عديده من أنحاء متفرقة في  العالم .4

 :نالسياحيي ينلمرشدالترخيص ل ضوابط
 تعريفات : أولا 

 لممارسة واآلثار للسياحةالعامة رخيص من الهيئة الحاصل على ت لشخصا هو :المرشد السياحي
طبيعية وترفيهية وأثرية وحضارية )الجذب السياحي  أماكنالزوار في أعمال إرشاد ومرافقة السياح و 

من  الترخيصوالشرح عنها، وينقسم المرشدون حسب  بالمعلوماتفي المملكة وتزويدهم ( وغيرها
 :الفئات التالية إلى واآلثار للسياحةالعامة الهيئة 

 . ملكةالم أنحاءالذي يشمل نطاق عمله كافة الشخص المرخص وهو  :عام مرشد .1

 منطقة إدارية أو الذي يشمل نطاق عملهالشخص المرخص وهو  :محلي مرشد .2
 .أو مدينة واحدة محافظة

 . واحد سياحي موقع فيالذي ينحصر عمله  الشخص المرخص وهو  :موقع مرشد .3

 لمرشد السياحيل الترخيص ومتطلبات شروط: ثانياا 
      .عاماً ون عشر و واحد  (21) سعودي الجنسية وأن ال يقل عمره عن يكون أن .1
حسوون السوويرة والسوولوك و لووم يسووبق الحكووم عليووة بجوورم يتنووافى مووع واجبووات  يكووون أن .2

 .نحة مخلة بالشرف أو األمانةأو عقوبة جنائية أو ج شائنالمهنة أو بجرم 
مون األموراو والعاهوات التوي تمنعوه مون  وسوالم  طبيوا  يقدم شوهادة تثبوت أنوه الئوق   أن .3

 .عمله كمرشد سياحيأداء 
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الهيئووووة العامووووة  التووووي تقوووودمهاالشخصووووية  تالمقووووابال االختبووووارات و يجتوووواز بنجوووواح نأ .4
 .للسياحة واآلثار

 .األوليةيكون حاصاًل على دورة في اإلسعافات  أن .5

  :المؤهالت المطلوبة في طالب الترخيص  .6
 :عام مرشد - أ

  الثانوية العامة  عنمؤهل ال يقل. 

 تدريب في مجال العمل. 

  مؤهل في مجال السياحة أو بكوالوريوس فوي التواريخ  لديهمن كان ويفضل
 .التخصصات ذات العالقة بالسياحة منأو الجغرافيا أو اآلثار وغيرها 

 

 : محلي مرشد - ب

  الكفاءة المتوسطة عنمؤهل ال يقل. 

 تدريب في مجال العمل. 

 

  :موقع مرشد - ت

 غة العربيةلقراءة والكتابة باللا إتقان. 

 بمجال عمله والموقع الذي سيعمل به اإللمام. 

 

توضوع  ميوزه تنافسويه اللغوه العربيوهإلى جانب  أخرىبلغه اجنبيه التحدث اتقان يكون  .7
 .وعلى تصريح المرشد السياحي المحلي المرشد السياحي العامتصريح على 

ويعتبر المرشود تحوت التجربوة فوي السونة  ،للمرشد السياحي سنة واحدة رخيصالت مدة .8
موون موون الهيئووة قبوول شووهرين  رخيصتجديوود التوو بطلووباألولووى موون عملووه، ويلووزم التقيوود 

 .نهايته

 .المطلوبة التعليمات وبجميعتعهد لاللتزام بآداب المهنة  تقديم .9

ولووووويس لديوووووه المؤهووووول العلموووووي ( محلوووووي/مرشووووود عوووووام)رخيص بالنسوووووبة لطالوووووب التووووو .11
، ويرفوع لوادارة العليوا ألخوذ الموافقوة كحالة استثنائيةالتعامل مع طلبه  المطلوب، يتم
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الضوووابط المعتموودة اإلشووتراطات و  التأكوود موون إنطبوواق كافووة  قبووول الطلووب بعوود علووى 
 :التالية اإلضافية  للمرشدين السياحيين السابقة وتوفر الشروط للترخيص

الهيئة العامة حضور واجتياز دوره مهنيه في اإلرشاد السياحي تحت إشراف  -أ 
 .للسياحة واآلثار

تقوول عوون سوونتين لموون سووبق لووه ممارسووة  تقووديم مووا يثبووت انووه زاول المهنووة لموودة ال -ب 
 .لارشاد السياحي صرخياإلرشاد السياحي قبل إعالن الهيئة بدء الت

لووه بعملووه مووع  رخيصإذا لووم يكوون قوود سووبق لووه العموول كمرشوود سووياحي ، يووربط التوو -ج 
مؤقت مدته سنة واحدة علوى أن  رخيصمنظم رحالت سياحية مرخص، ويمنح ت

 .النهائي رخيصيتم تقييم أداه بعد السنة للحصول على الت

 دليل الفحص المهني للمرشد السياحي : ثالثاا 
العامة للسياحة واالثار بالتعاقد مع المركز الوطني للقياس والتقويم لوضع االختبار قامت الهيئة 

المهني للمرشدين السياحيين، وذلك بوضع المعايير العلمية الضرورية لقياس الحد األدنى للكفايات 
رشد المهنية األساسية لقياس الجوانب المهارية والثقافية والسلوكية والمعرفية للمتقدم لمهنة الم

 :السياحي ،ويتكون االختبار من ثالثة أجزاء

السمات الشخصية واالجتماعية مثل القدرة على تحمل المهام، ومهارات التعامل مع  .1
 اآلخرين واحترامهم

المهارات المهنية مثل مهارات تنفيذ البرامج السياحية، ومهارات األداء الميداني، ومهارات  .2
 .اتخاذ القرارات

العامة مثل المعلومات الجغرافية والتاريخية واآلثارية، وأبرز أماكن  المعلومات والمعارف .3
 .الجذب السياحي والخدمات والمرافق
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 :متطلبات دخول الختبار المهني لدى المركز الوطني للقياس والتقويم: رابعاا 
 .العامة للسياحة واالثارالهيئة الحصول على موافقة  .1

، قبل بدء االختبار بما ال يقل صاحب الطلب حدد لالحضور لمقر االختبار حسب الموعد الم .2
 .عن نصف ساعة

 .إحضار أصل بطاقة األحوال المدنية .3

 . ألحقًا  العامة للسياحة واالثارالهيئة إحضار أي متطلبات أخرى تعتمدها  .4

 المرشد السياحي  واجبات:  خامساا 
 :على المرشد السياحي ما يلي يتوجب - أ

عليموووات ومراعووواة المصووولحة العاموووة والمواطنوووة الصوووادقة المهنوووة والتمتطلبوووات ب التقيووود .1
  .والسلوك العام

عطووواء معلوموووات وافيوووة  بالمهوووام القيوووام .2 الموكلوووة لوووه أثنووواء مرافقتوووه للسوووياح مووون شووورح وا 
 . بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي وااللتزام ودقيقة

علووى  التووي توضووح مهنتووه كمرشوود سووياحي طوووال فتوورة عملووه بطاقووة الرخصووة يحموول أن .3
ظهارها لجهات   .  عند طلبها والمحافظة عليها االختصاصصدره وا 

 هتركوحوال أو  إلغائهوافوي حوال  لمزاولوة مهنوة اإلرشواد السوياحي الرخصوةبطاقة  إعادة .4
 .العامة للسياحة واالثارالهيئة  إلى في هذا المجال للعمل

 .واآلدابالنظام العام  بأحكام التقيد .5

قيامه بعمله كمرشد سياحي، ويمكن للمرشد السياحي اللتزام بالزي السعودي عند ا .6
ارتداء زي آخر مناسب في حالة مرافقة السياح في الرحالت البحرية أو البرية 

 . وغيرها

 

 :ال يجوز للمرشد السياحي - ب
 .أو تجارية أو إعطاء معلومات تخالف الحقائق شخصيةمهنته ألغراو  استغالل .1
  .أثناء قيادة السيارة باإلرشاد القيام .2
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 إجراء المراقبة والتفتيش على أداء المرشدين للتأكد من مدى التزامهم للسياحةللهيئة العليا  - ج
 .أعاله ورد بما
 عامة شروط:  سادساا 

الهيئوة بوذلك مون  رخيصتوحاصوال علوى  كوانيجوز ممارسة مهنة اإلرشواد إال لمون  ال .1
 .واآلثارالعامة للسياحة 

السوووياحية تحوووت أشوووراف المرشووود السوووياحي عووون  يزيووود عووودد أفوووراد المجموعوووة أال يجوووب .2
ال يزيود  وبحيوث ،الجولة السياحية في غير وسائل النقل أثناءشخصا خمسة وعشرين 

 النقولعدد أفراد المجموعة السياحية تحت إشراف المرشد السياحي عن حمولة وسويلة 
 .يرافقهاالتي 

 :  التاليةالحالت  فيالمرشد السياحي عن العمل كمرشد   يوقف:  اا سابع
 .من الهيئة هوعدم تجديد ترخيصهحالة انتهاء مدة  في .1

عمول المرشود السوياحي لعودم  بوقوف العاموة للسوياحة واآلثوارالهيئة صدر قرار من  إذا .2
 : التزامه بالشروط المذكورة أعاله أو

 .بمعلومات تضر بسمعة السياحة بالمملكة أدلى - أ
 .لمتعاقد عليهاا السياحيةتكرر عدم التزامه بتنفيذ البرامج   - ب
 . في العمل االستمرارطلب المرشد خطيا إعفاءه من  إذا .3
 بعقوبووة جنايووة أو جنحووة مخلووة السووياحيحالووة صوودور حكووم شوورعي ضوود المرشوود  فووي .4

 .بالشرف أو األمانة

ويمكن لمزاولي هذه المهنة في المملكة والراغبين في الحصول على ترخيص                 
لشروط المطلوبة  أعاله، تعبئة نموذج طلب الترخيص من خالل النظام بذلك ممن تتوفر لديهم ا
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 مع حتيات اإلدارة العامة للرتاخيص واجلودة 
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