
 ت الفندقية والسياحيةآادلنش ىف شأن 1791لسنة  1ون رقم قان
 

  

  ىف شأن ادلنشأت الفندقية والسياحية 1791لسنة  1قانون رقم 

 ابسم الشعب رئيس اجلمهورية قرر رللس الشعب القانون اآلتى نصو ، وقد اصدرانه :
 
 

 الفصل األول :ربديد ادلنشأت الفندقية والسياحية
 

 ( 5112لسنة  181الفقرة األخرية مضافة ابلقانون )  -1مادة 
 تسرى أحكام ىذا القانون على ادلنشآت الفندقية والسياحية .    
وتعترب منشأة فندقية ىف تطبيق أحكام ىذا القانون الفنادق والبنسيوانت والقرى السياحية والفنادق العائمة     

ة إلقامة السياح ، وكذلك االسرتاحات والبيوت والشقق ادلفروشة الىت والبواخر السياحية ، وما إليها من األماكن ادلعد
 يصدر بتحديدىا قرار من وزير السياحة .

وتعترب منشأة سياحية ىف تطبيق أحكام ىذا القانون األماكن ادلعدة أساسا الستقبال السياح لتقدمي ادلأكوالت     
والنوادى الليلية والكازينوىات واحلاانت وادلطاعم الىت يصدر  وادلشروابت إليهم آلستهالكها ىف ذات ادلكان كادلالىى

بتحديدىا قرار من وزير السياحة . كذلك تعترب منشأة سياحية وسائل النقل ادلخصصة لنقل السياح ىف رحالت برية 
 أو نيلية أو حبرية والىت يصدر بتحديدىا قرار من وزير السياحة .

 جديدة يصدر بتحدبدىا قرار منو خدمة للسياحة والسائحني .ولوزير السياحة إضافة أنشطة     
 -5مادة 

ال جيوز إنشاء أو إقامة ادلنشآت الفندقية والسياحية أو استغالذلا أو إدارهتا اال برتخيص من وزارة السياحة طبقا     
 للشروط واإلجراءات الىت يصدر هبا قرار من وزير السياحة .

ىف شأن احملال العامة  1721لسنة  191االختصاصات ادلنصوص عليها ىف القانون رقم وتؤول إىل وزارة السياحة     
ىف شأن ادلالىى ابلنسبة إىل تلك ادلنشآت . ومع ذلك ربدد الشروط ، وادلواصفات  1721لسنة  195والقانون رقم 

التشييد بعد موافقة وزير السياحة اذلندسية واالنشائية الىت جيب توافرىا ىف ادلنشآت ادلذكورة بقرار من وزير اإلسكان و 
. 
 كما ربدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة .     

 -1مادة 



حيدد وال جيوز مزاولة العاب القمار ىف ادلنشآت الفندقية والسياحية إال لغري ادلصريني وبقرار من وزير السياحة . و     
القرار ادلنشآت الفندقية والسياحية الىت جيوز لغري ادلصريني مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها االاتوة الىت تستحق 

عليها دبا ال يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . على أن يقتصر دخول األماكن الىت تزاول فيها تلك األلعاب على 
لعمالت األجنبية الىت يصدر بتحديدىا قرار من وزير االقتصاد والتجارة غري ادلصريني وأن يكون التعامل فيها اب

 اخلارجية .
 -4مادة 

ال جيوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أمساء أو أوصافاً أو عناوين غري ما ىو مبني ىف الرتخيص الصادر ذلا     
 من وزارة السياحة .

 
 كيةالفصل الثاىن :االعفاءات الضريبية واجلمر 

 
 ( 1779لسنة  8)ألغيت دبوجب ادلادة الرابعة من قانون ضماانت وحوافز اإلستثمار رقم  - 2مادة 

 ( 1779لسنة  8)ألغيت دبوجب ادلادة الرابعة من قانون ضماانت وحوافز اإلستثمار رقم  –مكرراً  2مادة 

 -1مادة 
ية من الضرائب والرسوم اجلمركية ، كما تعفى من ىذه يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياح    

الضرائب والرسوم ادلستلزمات والرسوم اجلمركية ، كما تعفى من ىذه الضرائب والرسوم ادلستلزمات الىت تستورد لبناء 
وزير أو ذبهيز أو ذبديد ادلنشآت الفندقية او السياحية :ويصدر ابالعفاء قرار من وزير اخلزانة بناء على اقرتاح 

 السياحة .
 وال جيوز التصرف ىف األشياء ادلستوردة طبقا للفقرة السابقة إال دبوافقة وزير السياحة .    

 
 الفصل الثالث :نظام العاملني

 
 -9مادة 

حيدد وزير السياحة بقرار منو الشروط الواجب توافرىا ىف العاملني ابدلنشآت الفندقية أو السياحية ابإلضافة إىل     
 واردة ىف قانون العمل أو ىف قانون نظام العاملني ابلقطاع العام ، كما حيدد نظم العمل ىف تلك ادلنشآت .تلك ال

 
 الفصل الرابع:تنظيم العالقة بني العمالء ومستغلى ادلنشآت الفندقية والسياحية



 
 -8مادة 

دلنشآت الفندقية أو السياحية ىف حيدد وزير السياحة بقرار منو االلتزامات األساسية الىت ذبب على مستغلى ا    
 عالقتهم ابلنزالء أو ادلرتددين على ادلنشأة .

 كما حيدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف واإلقامة ابدلنشآت الفندقية ابلنسبة لكل ادلنشآت أو بعضها .     
إدارة ادلنشأة وأبى تغيري وجيب على مستغل كل منشأة فندقية أو سياحية اخطار وزارة السياحة ابسم ادلسئول عن     

 يطرأ ىف ىذا الشأن فور وقوعو .
 -7مادة 

الجيوز للمسئولني عن إدارة ادلنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أمساء النزالء األجانب إىل اجلهات ادلختصة     
 طبقاً للقوانني اخلاصة بذلك أن حيصلوا على أى مقابل عن قيامهم هبذا التسجيل .

 -11مادة 
الجيوز مطالبة النزيل دبقابل يزيد على األسعار ادلقررة طبقا ذلذا القانون كما الجيوز األمتناع عن تقدمي اخلدمة للنزيل     

 بتلك األسعار .
 

 الفصل اخلامس :ربديد األسعار وتصنيف ادلنشآت والرقابة عليها
 

 -11مادة 
فها ىف الدرجة ادلناسبة طبقاً للقواعد الىت حيددىا وزير تقسم ادلنشآت الفندقية والسياحية إىل درجات ، ويتم تصني    

 السياحة .
 -15مادة 

حيدد وزير السياحة أسعار اإلقامة ورسم الدخول واالرتياد وأسعار الوجبات وادلأكوالت وادلشروابت وغريىا من     
 ربى وربديد األرابح .اخلدمات الىت تقدمها ادلنشأة وذلك دون التقيد أبحكام قوانني التسويق والتسعري اجل

ويتم ربديد األسعار ادلشار إليها بناء على طلب كتاىب من مستغل ادلنشأة أو ادلسئول عن إدارهتا ويتضمن مقرتحاتو     
ىف ىذا الشأن ، ويقدم الطلب إىل الوزارة قبل مزاولة ادلنشأة نشاطها ، وجيب أخطار صاحب الشأن بقرار الوزير 

 الطلب . خالل شهر من اتريخ تقدمي
 

 -11مادة 
دلقدم الطلب االعرتاض على قرار التصنيف وربديد األسعار مخسة عشر يوماً من اتريخ أخطاره بو بعد أداء رسم     



 قدره مخسة جنيهات .
وتفصل ىف األعرتاض جلنة تشكل من وزير السياحة على أن تضم عوضني من مستغلى ادلنشآت الفندقية     

 عن اداهتا .والسياحية أو ادلسئوبني 
وعلى اللجنة البت ىف االعرتاض خالل ثالثني يوماً من اتريخ وروده وال يكون قرار اللجنة انفذا إال بعد اعتماده     

 من وزير السياحة .
وال يرتتب على األعرتاض وقف العمل ابلقرار ادلعرتض عليو ، فإذا انقضى ادليعاد ادلشار إليو دون صدور قرار     

 التصنيف واألسعار الىت طلبها ادلعرتض انفذة إىل أن يصدر القرار ابلبت ىف االعرتاض على الوجو ادلتقدم .اجلنة اعترب 
 -14مادة 

دلستغلى ادلنشآت الفندقية والسياحية وادلسئولني ىف إدارهتا أن يطلبوا خالل شهر مارس من كل عام اعادة النظر     
وفقاً لإلجراءات الىت حيددىا وزير السياحة منو . ولوزير السياحة إجراء ىف درجة ادلنشأة وىف األسعار احملددة وذلك 

 ىذا التعديل ىف أى وقت إذا قامت أسباب جدية توجيو .
 

 الفصل السادس :التزامات ادلنشآت قبل الوزارة
 

 -12مادة 
لدرجة ادلنشأة ىف مكان على مستغلى ادلنشآت الفندقية والسياحية وادلسئولني عن إدارهتا وضع العالمة ادلميزة     

 ظاىر وابلشكل الذى حيدده وزير السياحة بقرار منو.
وعليهم االعالن عن األسعار احملددة للمنشأة ىف مكان ظاىر بقوائم واضحة ابللغة العربية واحدى اللغتني     

منشآت الفندقية وضع ىذه االجنليزية أو الفرنسية وتكون ىذه القوائم خمتومة خبامت وزارة السياحة . وجيب ابلنسبة لل
 القوائم ىف الغرف وىف قسم استقبال النزالء .

 -11مادة 
على مستغلى ادلنشآت الفندقية أو ادلسئولني عن إدارهتا إخطار وزارة السياحة ىف األسبوع األول من كل شهر     

يان مطابقا للكشوف بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزالء ىف الشهر السابق ، وجيب أن يكون الب
اليومية الواجب ارساذلا إىل قسم الشرطة الذى تقع ادلنشأة ىف دائرتو ، كما جيب أن يشتمل ىذا اإلخطار على مجيع 

ىف شأن احملال العامة كما جيب أن يتضمن  1721لسنة  191من القانون رقم  58البياانت ادلنصوص عليها ىف ادلادة 
 زيل من السياح واجلهات ادلغادرة إليها .رلموع اللياىل الىت أقامها كل ن

 -19مادة 
على األشخاص ادلشار إليهم ىف ادلادة السابقة أن ديسكوا دفرتاً مسلسل الصفحات تقيد فيو طلبات حجر الغرف     



وتكون كل صفحة من صفحاتو خمتومة خبامت وزارة السياحة وحيدد وزير السياحة بقرار منو منوذج الدفرت وصفحاتو 
 اءات امساكو .وإجر 

 -18مادة 
إثبات عدد األسرة اخلالية وادلشغولة الىت يتم حجزىا ىف لوحة تعلق ىف  11على األشخاص ادلشار إليهم ىف ادلادة     

 مكان ظاىر بقسم استقبال النزالء .
االجنليزية أو كما جيب أن يعلق بقسم استقبال النزالء وىف داخل كل غرفة ملخس ابللغة العربية واحدى اللغتني      

 الفرنسية للقواعد اخلاصة حبجز الغرف واإلقامة وأولوايت طلبات احلجز .
 وحيدد وزير السياحة بقرار منو منوذج ىذا ادللخص .    

 -17مادة 
على مستغلى ادلنشآت الفندقية والسياحية وادلسئولني عن إدارهتا مراعاة صحة البياانت الواجب إثباهتا ىف الدفاتر     

 يصاالت وغريىا من ادلستندات اخلاصة بعملهم .واال
 وعليهم أن يقدموا مجيع البياانت ادلتعلقة بذلك دبجرد طلبها إىل اجلهة الىت حيددىا وزير السياحة بقرار منو .    
 والجيوز ذلم االمتناع عن تقدمي أية بياانت دلفتشى الضبط القضائى أو ان حيولوا دون قيامهم دبهام عملهم على    

 الوجو األكمل .
 -51مادة 

لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الرتخيص ابستغالل وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبتت خمالفتها لقواعد     
 اآلداب العامة أو أتت أعماال تضر بسمعة البالد أو أمنها .

 
 الفصل السابع:العقــوابت

 
 -51مادة 

من ىذا القانون ابحلبس مدة ال ذباوز ستة أشهر وبغرامة الذباوز  1،  5ادتني يعاقب كل من خالف أحكام ادل    
مخسمائة جنيو أو ابحدى ىاتني العقوبتني ، وذلك فضال عن احلكم بغلق ادلنشأة ، وجيوز لوزير السياحة ىف ىذه احلالة 

 غلق ادلنشأة اداراي بصفة مؤقتة إىل أن يصدر حكم .
 

 -55مادة 
ألشياء ادلستوردة للمادة السادسة من ىذا القانون أو تصرف فيها بغري موافقة وزير السياحة ، كل من استخدم ا     

يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم الىت أعفيت منها عند استريادىا ، فضال عن جواز احلكم دبصادرة تلك 



 األشياء .
 -51مادة 

بغرامة التقل عن عشرين جنيها وال  17،18،19،11،12،15،11،7،8،4يعاقب كل من خالف أحكام ادلواد     
 ذباوز مائىت جنيو .

 
 الفصل الثامن:احكام ختامية

 
 -54مادة 

على مستغلى ادلنشآت الفندقية والسياحية أو ادلسئولني عن إدارهتا تعديل أوضاعها دبا يتفق مع أحكام ىذا     
 ة ابإلجراءات ادلنظمة لذلك .القانون خالل ستة أشهر من اتريخ صدور قرار وزير السياح

 -52مادة 
 يلغي كل نص خيالف أحكام ىذا القانون .    

 -51مادة 
 يصدر وزير السياحة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون .    

 -59مادة 
 ينشر ىذا القانون ىف اجلريدة الرمسية ، ويعمل بو من اتريخ نشره .    
 


