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الغي ها القار الجمهري بالقانن بمج القانن رق (40) لسنة 1999م   قار جمهري بالقانن رق (22)
:رئي الجمهريةلسنة1994مبشأن السياحة

.بع اإلالع على دستر الجمهرية اليمنية

.وبناء على عض رئي مجل الزراء

.وبع مافقة مجل الزراء

قــــر

الفص األواللتسمية والتعاري

:(مادة(1
.(يسمى ها القانن (قانن السياحة

:(مادة(2
.تكن لأللفاظ والعبارات الاردة في ها القانن المعاني المبينة قي ك منها ما ل يقتضي سياق الكالم أدل القينة على خالف ذل

.الجمهرية                  : الجمهرية اليمنية

.المجل                     : المجل األعلى للسياحة

.الزي                      : وزي الثقافة والسياحة

.الهيئة                       : الهيئة العامة للسياحة

.الالئحة                      : الالئحة التنفيية لها القانن

   السائح                      : ك شخ بيعي غي متمتع بالجنسية اليمنية يخ أراضي الجمهرية ويقي فيها

لمة ال تق ع 24 ساعة ساء كان الخل بغض السياحة أو حضر المتمات                               

والنوات أو المهجانات أو المعارض أو اإلعمال التجارية أو بغض اليارة أو العالج                               

.أو قضاء اإلجازة وسائ اإلغاض األخى غي اإلقامة الائمة                               

.المنشأة الفنقية والسياحية: األماك المعة أساساً الستقبال السياح وإيائه وتقي الخمات له 

.المنا السياحية           : األماك التي تتاف فيها مقمات وعام الجب السياحي

.المفت السياحي            : الم المناط به مهام ومسئلية القابة والتفتي على المنشآت الفنقية والسياحية
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.المش السياحي            : الشخ الي يتلى الشح واإلرشاد للسائح في أماك أثية أو غيها مقاب أج

 

الفص الثانيالمجل األعلى للسياحة
(مادة(3

ينشأ مجل أعلى للسياحة بئاسة رئي مجل الزراء وتمث في عضيته جميع الجهات المعنية بالنشاط السياحي ويصر بتسمية :
.أعضاء المجل ونام عمله قار جمهري بع مافقة مجل الزراء بناء على عض الزي

:(مادة(4
:يتلى المجل ممارسة المهام واالختصاصات التالية

.رس السياسات والخ العامة الكفيلة بتنشي الحكة السياحية ورفع معالت نمها -1

.دراسة وإقار التشيعات والن الالزمة للنهض باألنشة السياحية -2

.تحي المنا السياحية واعتماد المخ العام الخاص بها -3

4- الحكة تنشي في منها لك المناط الور وتحي السياحية التنمية خ تنفي في العالقة ذات المختلفة والجهات الزارات بي التنسي
.السياحية

5- للمشاك المناسبة الحلل ووضع السياحي النشاط سي مستى ع المعنية الجهات م المفعة الورية التقاري وتقيي ودراسة تلقي
.والصعبات التي ق تعتض معالت نمه

6- السياحية المشوعات ناق تسيع بهف المستثمي أوساط في لها والتويج السياحي المجال في المتاحة االستثمار فص استبيان
.في الجمهرية وتقي كافة التسهيالت الالزمة له وفقاً ألحكام قانن االستثمار

.تقيي التجارب الناجحة في تنشي الحكة السياحية وتحي مجاالت االستفادة منها -7

.أية مسائ أخى ذات أهمية تتعل بالسياحة -8

:(مادة(5
المحافات في اإلدارية والحات الجهات وسائ المعنية للزارات ملمة وتكن العتمادها الزراء مجل على المجل قارات تعض
.وعليها اتخاذ اإلجاءات الالزمة لتنفيها

 

الفص الثال تحي المنشئات الفنقية والسياحية
:(مادة(6
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:تعتب منشآة فنقية أو سياحية في تبي أحكام ها القانن ما يلي

1- والمنتهات واالستاحات والماع السياحية والباخ العائمة والفنادق واللكنات السياحية والقى والشاليهات والمتيالت الفنادق
.والشق المفوشة وما إلى ذل م األماك المعة إلقامة السياح

.المخيمات السياحية -2

.منتجعات ومصحات العالج بالمياه الكبيتية والمعنية -3

.مكات وشكات الخمات السياحية والسف ووسائ النق المخصصة لحالت السياح بية كان أو بحية -4

.أية منشأة أخى يقها المجل -5

(مادة(7
تحدها: التي واإلجاءات للشوط بقاً الهيئة م بتخي أال إدارتها أو استغاللها أو والسياحية الفنقية المنشآت إقامة أو إنشاء يجز ال
.الالئحة وبماعاة استيفاء هه المنشآت ألية تاخي أو مافقات مقرة للجهات الحكمية األخى ذات العالقة

:(مادة(8
.ال يجز للمنشآت الفنقية والسياحية أن تتخ أسماء أو أوصاف أو عناوي غي ما ه مبي في التخي الصادر لها

 

الفص الابع تني العالقة بي العمالء ومستغليالمنشآت الفنقية والسياحية
:(مادة(9

تحد الالئحة االلتامات األساسية التي يتعي على مستغلي المنشآت الفنقية والسياحية إتباعها في عالقاته بالنالء أو المتددي على
.المنشأة وكل قاع ن األولية في حج الغف واإلقامة بالمنشآت الفنقية ساء بالنسبة لك المنشآت أو بع المستيات منها

:(مادة(10
.تقس المنشآت الفنقية والسياحية إلى درجات ويت تصني ك منها وتحي الرجة المناسبة بقاً للقاع واألحكام التي تبينها الالئحة

:(مادة(11
تقمها التي الخمات م وغيها والمشوبات والمأكالت الجبات وأسعار واالرتياد الخل ورسم اإلقامة أسعار الزي م بقار تحد
أو المنشأة مستغ م كتابي ل على بناء اليها المشار األسعار تحي ويت اإلجباري، والتسعي التمي قاني بأحكام التقي دون وذل المنشأة
م شه خالل فيها الب الزي وعلى الشأن صاح يقرها التي باألسعار مقتحات الل ويتضم لنشاها ماولتها قب وذل إدارتها ع المسئل
.تاريخ تقي الل

:(مادة(12
الي الس أداء بع به إخاره تاريخ م يما عش خمسة خالل السابقة المادة في إليه المشار الزي قار على االعتاض الل لمقم يجز
أو والسياحية الفنقية المنشآت مستغلي م عضي تض أن على الزي م بقار تشك خاصة لجنة االعتاض في وتفص الالئحة تحده



pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

.المسئلي ع إدارتها

على يتت وال الزي م اعتماده بع إال نافاً اللجنة قار يكن وال وروده تاريخ م يماً ثالثي خالل االعتاض في الب اللجنة وعلى
اعتبت اعتماده دون أو اللجنة قار صور دون المكر يماً الثالثي ميعاد انقضى فإذا عليه المعتض بالقار العم وق االعتاض
.األسعار التي لبها المعتض نافة إلى أن يصر القار بالب في االعتاض أو يت التعمي على الجه المتقم

:(مادة(13
تعي أو المنشأة درجة في الن إعادة عام ك م مارس شه خالل يلبا أن إدارتها ع المسئلي أو والسياحية الفنقية المنشآت لمستغلي
قام إذا وق أي في المناس التعي إجاء في الزي بح إخالل ودون الالئحة تحدها التي واإلجاءات للقاع وفقاً وذل المقرة األسعار
.أسباب جية تجبه

(مادة(14
بتل: للني الخمة تقي ع اإلمتناع يجز ال كما القانن ها ألحكام بقاً المقرة السمية األسعار على يي بمقاب الني مالبة يجز ال
.األسعار

:(مادة(15
اإلعالن وعليه اه مكان في المنشأة لرجة الممية العالمة وضع إدارتها ع والمسئلي والسياحية الفنقية المنشآت مستغلي على
بخت ومختم اإلقتضاء عن األجنبية اللغات إحى أو العبية باللغة واضحة قائ شك في محرة تكن وأن اه مكان في األسعار ع
.الهيئة وبماعاة وضع هه القائ بالنسبة للمنشآت الفنقية في الغف وفي قس استقبال النالء

:(مادة(16
دفات مس وكا وقعه فر عليه يأ تغيي وك المنشأة إدارة ع المسئل بإس الهيئة إخار والسياحية الفنقية المنشآت مستغلي على يج
وفاتي مستنات م المنشأة ع يصر وما الفات هه في المثبتة البيانات صحة ماعاة وعليه لمنشآته اليمية الحكة لقي منتمة
ع اإلمتناع له يجز وال قبلها م المكلفي السياحيي المفتشي أو الهيئة ل على بناء بل المتعلقة البيانات كافة تقي وعليه وإيصاالت
. تمكي المعنيي م اإلالع وتقي البيانات التي يلبنها أو أن يحلا دون قيامه بمهام عمله على الجه األكم

:(مادة(17
اآلداب لقاع أو القانن ها ألحكام مخالفتها ثب إذا سياحية أو فنقية منشأة أية وإدارة بإستغالل التخي إلغاء مسب بقار للزي يجز
.العامة أو إتيان أعمال ضارة لسمعة البالد أو يكن م شأنها المساس بأمنها وإستقارها

الفص الخامسفي المشي السياحيي
:(مادة(18

ال يجز ممارسة مهنة اإلرشاد السياحي إال لم كان حاصالً على تخي بل م الهيئة وتبي الالئحة قاع وإجاءات تقي الل وكيفية
.منحه

:(مادة(19
:يشتط لمنح التخي بماولة مهنة اإلرشاد السياحي ما يلي

.أن يكن ال التخي يمني الجنسية -1
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.أن يكن محمد السية حس السمعة ول يسب الحك عليه في جيمة مخلة بالشف أو األمانة ما ل يك ق رد إليه اعتباره -2

.أن تثب لياقته البية بقاً ألحكام القاني واألنمة النافة -3

4- وفقاً الشط ها م اإلعفاء للزي ويجز بها المعتف األجنبية أو اليمنية الجامعات إحى م علمي مه على حاصالً يكن أن
.للشوط واألوضاع التي تحدها الالئحة

5- إجازة منحة على بها يعم التي الجهة مافقة يقم ل ما والمختل العام القاعي وحات أو للولة اإلداري بالجهاز مفاً يكن ال أن
.بون مت للعم في اإلرشاد السياحي

:(مادة(20
وتجيه التخي الستخاج المقرة السم مقار الالئحة وتبي المة هه نهاية على السابقي األخيي الشهي خالل تجيه ويج سنات خم التخي مة
.وبل الفاق أو التال وكافة األوضاع واإلجاءات المتعلقة بل

:(مادة(21
مهنته ماولة للمش يجز وال المختلفة السياحية المنا م منقة بك التاخي عد تحي وكا السياحيي المشي أجر تعفه بتحي قار الزي يصر
.خارج ناق المنقة المبينة في التخي إال بإذن كتابي م الهيئة

:(مادة(22
.يعفى المش م رس دخل المتاح واألماك األثية والمعارض التابعة للولة

:(مادة(23
م غيها أو والسياحية الفنقية المنشآت في العم أو السمسة أو بالتجارة االشتغال أو أخى مهنة ماولة السياحي للمش يجز ال
.الجهات إال وفقاً للشوط واألوضاع التي تحدها الالئحة كما يح عليه قبل أية عملة أو مكافأة م المحال العامة أو التجارية

:(مادة(24
آداب عليه تفضها التي الاجبات بجميع يقم وأن والناهة واألمانه الشف مبادئ المهني سلكه في ياعي أن السياحي المش على
.المهنة وتقاليها

الفص السادسالعقبات

:(مادة(25
يعاق ك م خال أحكام المادة (7) م ها القانن بالحب مة ال تق ع ستة أشه وبغامة ال تق ع (30000) ريال أو بإحى هاتي العقبتي

.فضالً ع الحك بغل المنشأة ويجز للزي في هه الحالة غل المنشأة إدارياً بصفة مقته إلى أن يصر الحك

:(مادة(26
.يعاق ك م يخال أحكام الماد (8 ، 9 ،11،14، 15 ، 16) بغامة ال تق ع (5,000) ريال وال تتجاوز (000 ، 20) ريال
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:(مادة(27
مش ك ريال (10، 000) تتجاوز وال ريال (5، 000) ع تق ال بغامة يعاق النافة القاني عليها تن أش عقبة بأية اإلخالل عم مع
المهنة ماولة ع المش وق يجز كما له تنفياً الصادرة القارات أو اللائح أو القانن ها م الخام الفص أحكام م حكماً يخال سياحي
.لمة ال تي على ستة أشه

:(مادة(28
.للزي وق المش ع ماولة المهنة إذا رفع ضه دعى جائية في جيمة مخلة بالشف أو األمانة

:(مادة(29
األخي السنة خالل مات ثالث باقع الفص ها ألحكام وفقاً الق أو بالغامة جاء السياحي المش على وقع إذا سنة لمة التخي تجي يق
.م نهاية التخي

 

الفص السابعأحكام عامة وختامية

:(مادة(30
تثب صفة مأمري الضب القضائي للمفي التابعي للهيئة الي يصر بتسميته قار م النائ العام بناء على ل الزي ويتلن مهام التفتي على

.المنشآت الفنقية والسياحية واثبات المخالفات المنصص عليها في ها القانن واللائح والقارات المنفة ألحكامه

:(مادة(31
أوضاع وتعي المقرة التاخي على للحصل التقم القانن ها بأحكام العم وق القائمة والسياحية الفنقية المنشآت أصحاب على
.منشآته بما يتف وأحكامه وذل خالل فتة ستة أشه م تاريخ صوره

:(مادة(32
.تصر الالئحة التنفيية لها القانن بقار جمهري بع مافقة مجل الزراء بناء على عض الزي

:(مادة(33
.يلغى القانن رق (16) لعام 1990م بشأن السياحة الصادر في عن كما يلغى ك ن يخال أو يتعارض مع أحكام ها القانن

:(مادة(34
.يعم بها القار بالقانن م تاريخ صوره وينش في الجية السمية

 

صر بئاسة الجمهرية- بصنعاء 

بتاريخ: /25 جمادى األولي/ 1415 هـ
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الماف: 29/ أكتب/ 1994 م

 

عب العي عب الغني                                                                     الفي/ علي عب الله صالح

رئي مجل الزراء                                                                         رئي مجل الئاسة

 

 


