قانون السٌاحة و تعدٌالته رقم  02لسنة 8811
المادة 8
ٌسمى هذا القانون ( قانون السٌاحة لسنة  )8811وٌعمل به من تارٌخ نشره فً
الجرٌدة الرسمٌة.
المادة 0
أ ٌ .كون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخصصة
لها ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك :
الوزارة وزارة السٌاحة واالثار .
الوزٌر وزٌر السٌاحة واالثار .
المجلس المجلس الوطنً للسٌاحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .
االمٌن العام امٌن عام الوزارة .
اللجنة لجنة السٌاحة المشكلة بمقتضى هذا القانون .
المواقع السٌاحٌة المواقع واالراضً واالبنٌة ومنتجعات المٌاه المعدنٌة التً ٌقرر
مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر انها من تلك المواقع وٌعلن عنها فً
الجرٌدة الرسمٌة .
ب .لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السٌاحٌة ما ٌلً :
 .8مكاتب وشركات السٌاحة والسفر .
 .0النقل السٌاحً المتخصص .
 .3المنشات الفندقٌة والسٌاحٌة .
 .4خدمات ادالء السٌاح .
 .5الحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة والمتاجرة بها .
 .6المطاعم السٌاحٌة .
 .7شركات اقتسام الوقت(  . )Time Shareأي نشاط اخر ٌقرر المجلس انه
من المهن السٌاحٌة وٌعلن عنه فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 3
تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسٌق مع الجهات الرسمٌة المختصة
ذات العالقة الى تشجٌع السٌاحة وتطوٌرها وتنمٌة الموارد السٌاحٌة واستثمارها
لزٌادة مساهمتها فً دعم االقتصاد الوطنً ونشر التفاهم بٌن الشعوب وتحقٌقا لذلك
تتولى المهام والصالحٌات التالٌة :
أ  .المحافظة على المواقع السٌاحٌة  ،وتطوٌر هذه المواقع واستثمارها بصورة
مباشرة وغٌر مباشرة  ،بما فً ذلك تنظٌمها وادارتها واالشراف على تنفٌذ البنى
التحتٌة واالنشاءات االساسٌة فٌها .

ب .ترخٌص المهن السٌاحٌة وتصنٌفها وفقا ً الحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة
بموجبه ،واالشراف علٌها بقصد تنظٌمها وتطوٌرها لرفع مستوى الخدمات التً تقدم
للسٌاح.
ج .تسهٌل المعامالت المتعلقة بالسٌاح بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات
السٌاحٌة داخل المملكة وخارجها وتوفٌر وسائل الراحة والرعاٌة لهم.
د .وضع برامج شاملة متكاملة للدعاٌة السٌاحٌة وتنفٌذها واالشراف علٌها وتسوٌق
السٌاحة وتروٌجها الى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنٌة.
هـ .عقد االتفاقٌات السٌاحٌة مع المنظمات والهٌئات السٌاحٌة االقلٌمٌة والدولٌة
بموافقة مجلس الوزراء .
و .تنظٌم االستثمار ورعاٌته وتشجٌعه فً قطاع السٌاحة وفقا للسٌاسة العامة التً
ٌضعها المجلس .
ز .تشجٌع السٌاحة الداخلٌة واالستثمار السٌاحً وتنظٌمه ورعاٌته وتنظٌم برامج
سٌاحٌة لهذه الغاٌة بهدف تعرٌف المواطنٌن بمعالم المملكة.
ح .العمل على توفٌر القوى البشرٌة واالمكانات الفنٌة الالزمة للمهن السٌاحٌة لرفع
مستوى االداء والكفاٌة فً اعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات
والهٌئات المحلٌة والدولٌة المختصة.
ط .اعداد الدراسات واالبحاث الخاصة لتطوٌر المهن السٌاحٌة وتنمٌتها.
ي .القٌام باٌة اعمال اخرى تتعلق بالسٌاحة ٌقررها المجلس.
المادة 4
للوزارة انشاء كلٌات ومعاهد لتدرٌس العلوم المتعلقة بالسٌاحة وذلك وفقا ً الحكام
ومتطلبات قانون التعلٌم العالً المعمول به وتنظٌم االمور االدارٌة والمالٌة وسائر
الشؤون المتعلقة بهذه الكلٌات والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا
القانون والقوانٌن االخرى المعمول بها.
المادة 5
أ ٌ .ؤلف مجلس ٌسمى ( المجلس الوطنً للسٌاحة ) برئاسة الوزٌر وعضوٌة كل
من :
 .8االمٌن العام نائبا للرئٌس .
 .0امٌن عام وزارة الداخلٌة .
 .3امٌن عام وزارة المالٌة .
 .4امٌن عام وزارة التخطٌط .
 .5امٌن عام وزارة البٌئة .
 .6امٌن عام وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمٌة .
 .7مدٌر عام مؤسسة تشجٌع االستثمار .
 .1مدٌر عام دائرة االثار العامة .

 .8مدٌر عام سلطة اقلٌم البتراء .
 .82احد مفوضً منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة ٌسمٌه رئٌس مجلس
المفوضٌن .
 .88مدٌر عام هٌئة تنشٌط السٌاحة .
 .80الرئٌس التنفٌذي للملكٌة االردنٌة .
 .83ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص ٌ ،تم تعٌٌنهم
بقرار من الوزٌر لمدة سنتٌن على ان ٌراعى فً ذلك تمثٌل المهن السٌاحٌة المختلفة
 ،وٌجوز تغٌٌر أي منهم وتعٌٌن بدٌل له للمدة المتبقٌة من عضوٌته .
بٌ .جتمع المجلس بدعوة من الرئٌس مرة على االقل كل شهرٌن او كلما دعت
الحاجة لذلك وٌكون اجتماعه قانونٌا بحضور اكثرٌة االعضاء بما فٌهم الرئٌس او
نائبه  ،وٌتخذ قراراته باالجماع او باكثرٌة اعضائه الحاضرٌن على ان ال ٌتقاضى
اعضاء المجلس أي مكافات مالٌة .
جٌ .عٌن الوزٌر من بٌن موظفً الوزارة امٌن سر للمجلس ٌتولى تنظٌم اجتماعاته
واعداد جدول اعماله وتدوٌن قراراته ومتابعة تنفٌذها .
المادة 6
ٌتولى المجلس المهام والصالحٌات التالٌة :
أ  .وضع السٌاسة العامة للسٌاحة فً المملكة واقرار الخطط والبرامج الالزمة
لتنفٌذها وبصورة خاصة تطوٌر المواقع السٌاحٌة .
ب .االسهام فً وضع سٌاسات التعلٌم والتدرٌب والتاهٌل السٌاحً وكٌفٌة انشاء
المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسٌق مع الجهات الرسمٌة ذات العالقة بمقتضى
تشرٌعاتها الخاصة .
ج .التوصٌة بتحدٌد المواقع السٌاحٌة فً المملكة .
د .اقتراح مشروعات القوانٌن واالنظمة المتعلقة بالسٌاحة .
هـ .وضع اسس ترخٌص وتصنٌف المهن السٌاحٌة .
و .وضع اسس تحدٌد اسعار الخدمات السٌاحٌة .
ز .أي امور اخرى ذات عالقة بالسٌاحة ٌقرر الوزٌر عرضها علٌه .
المادة 7
أ  .تشكل لجنة تسمى ( لجنة السٌاحة ) برئاسة االمٌن العام وعضوٌة كل من :
 .8مندوب عن وزارة الداخلٌة .
 .0مندوب عن وزارة الصحة .
 .3مندوب عن وزارة الشؤون البلدٌة .
 .4مندوب عن امانة عمان الكبرى .

 .5احد موظفً الوزارة ٌعٌنه الوزٌر عضوا ومقررا وٌعٌن كل من اعضاء اللجنة
المنصوص علٌهم فً البنود من (  ) 5 - 8بقرار من الوزٌر المختص من موظفً
الفئة االولى فً وزارته .
 .6خمسة اشخاص من ذوي الخبرة فً المهن السٌاحٌة ٌعٌنهم الوزٌر لمدة سنتٌن
وٌجوز تغٌٌر أي منهم وتعٌٌن بدٌل له للمدة المتبقٌة من عضوٌته .
ب .تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها كلما دعت الحاجة الى ذلك وٌكون اي اجتماع
تعقده قانونٌا ً بحضور االكثرٌة المطلقة لالعضاء وتصدر تنسٌباتها باالجماع او
باكثرٌة اصوات الحاضرٌن.
المادة 1
أ  .تتولى اللجنة دراسة االمور المبٌنة ادناه ورفع التوصٌات الالزمة بشانها للوزٌر:
 .8ترخٌص المهن السٌاحٌة وتصنٌفها وتجدٌد ترخٌصها وفقا لالنظمة المعمول بها
والتعلٌمات الصادرة من قبل الوزٌر .
 .0النظر فً المخالفات المهنٌة التً ٌرتكبها اصحاب المهن السٌاحٌة وفً الشكاوى
المقدمة بحقهم الى الوزارة والتحقق من هذه الشكاوى والمخالفات واقتراح
االجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بحقهم .
 .3أي امور اخرى ذات عالقة بالسٌاحة ٌعرضها الوزٌر علٌها .
ب .لرئٌس اللجنة  ،اذا اقتضت المصلحة ذلك  ،تشكٌل لجان فرعٌة متخصصة
لدراسة امور ٌحددها وتقدٌم التوصٌات بشانها الى اللجنة .
المادة 8
ال ٌجوز الي شخص طبٌعً او معنوي ممارسة اي مهنة سٌاحٌة او تملكها اال بعد
الحصول على ترخٌص من الوزارة بمقتضى هذا القانون واالنظمة الصادرة
بموجبه.
المادة 82
أ ٌ .قدم طلب ترخٌص المهنة السٌاحٌة الى الوزٌر على النموذج المعد لهذه الغاٌة
بعد ان ٌعرض على اللجنة لدراسته وتقدٌم توصٌاتها بشانه الى الوزٌر الذي له
الموافقة على الطلب او رفضه اذا لم تتوفر فٌه الشروط المقررة بما فً ذلك ان
تكون الجهات الرسمٌة والبلدٌة المعنٌة قد وافقت علٌه.
ب .تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السٌاحٌة سواء كان شخصا ً طبٌعٌا ً او معنوٌا ً
بعد دفع الرسوم المقررة وٌعمل بها لمدة سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقا ً الحكام
صدورها واجراءاتها.

المادة 88
للوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة :
أ  .انذار مالك المهنة السٌاحٌة او ممارسها الزالة أي مخالفة ارتكبها  ،وذلك خالل
المدة التً ٌحددها الوزٌر  ،واذا لم ٌقم أي منهم بازالة المخالفة خالل المدة المحددة
له فً االنذار  ،فللوزٌر اتخاذ أي من االجراءات المبٌنة ادناه على التوالً :
 .8اغالق المحل الذي تمارس فٌه المهنة السٌاحٌة او سحب ترخٌص ممارسة تلك
المهنة للمدة التً ٌراها مناسبة .
 .0الغاء الترخٌص وشطبه نهائٌا من سجالت الوزارة فً حال استنفاذ ما سبق .
ٌ .3راعى فً كل ما سبق حجم المخالفة .
ب .اغالق أي محل او مكتب تمارس فٌه مهنة سٌاحٌة دون الحصول على ترخٌص
او عدم تجدٌده وفقا الحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه .
ج .تسٌٌل الكفاالت البنكٌة التً ٌقدمها اصحاب المهن السٌاحٌة بحٌث تقتطع منها
المبالغ التً دفعها االفراد والسٌاح مقابل خدمة سٌاحٌة لم تقدم لهم او نتٌجة الخاللهم
بااللتزامات المترتبة علٌهم تجاه هؤالء االفراد والسٌاح وعلى البنك االلتزام بالقرار
الصادر عن الوزٌر بهذا الشان .
د .الغاء الترخٌص الي مهنة سٌاحٌة ورفض تجدٌده اذا ادٌن مالك تلك المهنة او
ممارسها باي جناٌة او بجنحة مخلة باالخالق واالداب العامة والشرف ما لم ٌرد
الٌه اعتباره .
المادة 80
لغاٌات تطبٌق احكام هذا القانون ٌعتبر حامل الترخٌص بممارسة او تملك اٌة مهنة
سٌاحٌة مخالفا ً اللتزاماته المنصوص علٌها فً هذا القانون وواجباته المهنٌة فً اي
من الحاالت التالٌة وذلك سواء كانت تلك االلتزامات والواجبات والخدمات متعاقداً
علٌها او كانت من االمور المتعارف علٌها :
أ  .اذا تخلف عن القٌام بواجباته او اداء خدماته اتجاه عمالئه او اصحاب المهن
السٌاحٌة االخرٌن او اخل بها او قصر فً ادائها.
ب .اذا دخل فً منافسة غٌر مشروعة مع الغٌر او مضرة باالقتصاد الوطنً.
ج .اذا ارتكب عمالً ماسا بمصلحة او سمعة السٌاحة الوطنٌة او المهن السٌاحٌة بما
فً ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع االخالق واالداب العامة والنظام العام
والعرف السٌاحً والئحة االداب والسلوك الخاص بكل منها .

المادة 83
أ  .تلتزم شركات االدارة الفندقٌة المحلٌة واالجنبٌة عند تنفٌذ احكام االتفاقٌات
والعقود المبرمة فٌما بٌنها بما ٌلً :
 .8تزوٌد الوزارة بنسخ من هذه االتفاقٌات والعقود .
 .0تدرٌب القوى البشرٌة االردنٌة على مختلف المستوٌات االدارٌة والفندقٌة
والسٌاحٌة وتزوٌد الوزارة ببرامج التدرٌب السنوٌة .
 .3تنفٌذ برامج تسوٌقٌة وتروٌجٌة سٌاحٌة للمملكة بادراج المبالغ المخصصة لهذه
االغراض فً موازنتها السنوٌة وانفاقها لهذه الغاٌة وذلك بالتعاون والتنسٌق مع
الوزارة وهٌئة تنشٌط السٌاحة االردنٌة .
ب .ال ٌجوز تنزٌل نفقات التسوٌق والتروٌج والتدرٌب من الدخل الخاضع للضرٌبة
اال بمصادقة من الوزٌر على انها انفقت لهذه االغراض .
المادة 84
أ  .تنشا فً المملكة هٌئة تسمى (هٌئة تنشٌط السٌاحة) تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة
ذات االستقالل االداري والمالً ،وتهدف الى تنشٌط السٌاحة وتسوٌقها والتروٌج
لها ،داخل المملكة وخارجها ،وتحدد مهامها بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة
بمقتضى احكام هذا القانون وتطبق على تشكٌالتها وعلى سائر االمور المتعلقة بها
االحكام التالٌة-:
 .8تتالف العضوٌة فً الهٌئة من الوزراة ومن المؤسسات الرسمٌة العامة المعنٌة
بالسٌاحة ومن الجمعٌات والهٌئات السٌاحٌة واصحاب المهن السٌاحٌة المرخصة
التً ٌحددها النظام الذي ٌصدر لهذه الغاٌة بما فً ذلك كٌفٌة تحدٌد نسبة كل منها
فً الهٌئة.
 .0تحدد بموجب النظام االحكام واالجراءات الخاصة باجتماعات الهٌئة العامة
وكٌفٌة عقدها واتخاذ القرارات فٌها ومساهمات االعضاء من القطاعٌن العام
والخاص فً موازنتها ورسوم االنتساب الٌها ورسوم االشتراكات السنوٌة فٌها.
ٌ .3كون للهٌئة مجلس ادارة ٌحدد النظام االحكام واالجراءات الخاصة بكٌفٌة
تشكٌله وكٌفٌة انتخاب االعضاء فٌه والصالحٌات والمهام الموكولة الٌه وكٌفٌة عقد
اجتماعاته واتخاذ القرارات فٌه ،وسائر االمور االدارٌة والمالٌة المتعلقة به.
ب .تتالف الواردات المالٌة للهٌئة مما ٌلً:
 .8مساهمات االعضاء فً موازنتها
 .0رسوم االنتساب الٌها ورسوم االشتراكات السنوٌة فٌها.
 .3اي موارد مالٌة اخرى ٌوافق علٌها المجلس.

ج .تنشا فً المملكة جمعٌة او اكثر للمهن السٌاحٌة ،وتكون لكل منها بعد انشائها
شخصٌة اعتبارٌة.
د .تحدد بنظام ٌصدر بمقتضى هذا القانون االحكام واالجراءات الخاصة بكٌفٌة
تشكٌل مجلس ادارة الجمعٌة وكٌفٌة انتخابه وعضوٌة الهٌئة العامة لها والمهام
المنوطة بكل منها وكٌفٌة عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وادابها وسائر
االمور االدارٌة والمالٌة الخاصة بالجمعٌة وتحدٌد رسوم االنتساب الٌها ورسوم
االشتراك فٌها وٌجوز انشاء اتحادات للجمعٌات السٌاحٌة تكون له شخصٌة اعتبارٌة
وتطبق علٌه احكام هذه الفقرة.
هـ .تتولى الجمعٌة رعاٌة مصالح اعضائها والعمل على تحقٌق اهدافها بما فً ذلك
تنمٌة السٌاحة وتنشٌطها بالتعاون مع الوزارة وٌكون انتساب مالكً المهن السٌاحٌة
الى جمعٌة السٌاحة الخاصة بالمهنة التً ٌمارسونها بعد انشائها الزامٌا ً وال ٌسمح
الي شخص بممارسة اي مهنة سٌاحٌة اال بعد انتسابه للجمعٌة الخاصة بها.
و .تعتبر الجمعٌات السٌاحٌة والهٌئات السٌاحٌة االخرى القائمة فً المملكة عند
صدور هذا القانون وكانها منشاة بموجبه وعلٌها توفٌق اوضاعها مع احكامه خالل
مدة ال تتجاوز  ، 8811 /80 /38وتقدٌم االنظمة التً انشات بموجبها الى مجلس
الوزراء الصدارها.
ز .لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر انشاء ادارات او هٌئات للمواقع
والمرافق السٌاحٌة ذات موازنات وهٌاكل ادارٌة محددة تهدف الى تطوٌر واستثمار
هذه المواقع والمرافق وادامتها  ،على ان تحدد مهامها وسائر االمور المتعلقة بها
بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة .
المادة 85
أ ٌ .عاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على سنة او بغرامة ال تقل
عن ثالثة االف دٌنار وال تزٌد على عشرة االف دٌنار او بكلتا هاتٌن العقوبتٌن كل
من :
 .8امتلك او مارس مهنة سٌاحٌة قبل الحصول على ترخٌص بذلك وفقا ً الحكام هذا
القانون.
 .0مارس اي مهنة سٌاحٌة او ادارها بصورة تنطوي على منافسة غٌر مشروعة او
مضرة بسمعة السٌاحة الوطنٌة وللصناعات والمهن السٌاحٌة او االقتصاد الوطنً.
ب .تقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على
طلب الوزٌر.

ج .اذا ادٌن اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص علٌها فً البند ( )0من
الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر اغالق المحل او المكتب الذي تمارس
فٌه تلك المهنة.
المادة 86
لمجلس الوزراء اصدار االنظمة الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون بما فً ذلك ما
ٌتعلق باالمور التالٌة :
أ  .تصنٌف المهن السٌاحٌة وترخٌصها وتحدٌد الرسوم الواجب استٌفاؤها عنها
وكٌفٌة تحصٌلها والكفاالت المالٌة التً ٌترتب تقدٌمها وتحدٌد اسعار الخدمات
السٌاحٌة واجورها.
ب .تحدٌد رسوم الدخول الى المواقع السٌاحٌة واالعفاء منها.
ج .المؤهالت الواجب توافرها فً ادالء السٌاحة وشروك واجراءات ورسوم
ترخٌصهم.
المادة 87
ٌلغى قانون السٌاحة رقم ( )82لسنة  8861وما طرا علٌه من تعدٌالت على ان
ٌستمر العمل باالنظمة الصادرة بمقتضاه وكانها صادرة بموجب هذا القانون الى ان
تلغى او ٌستبدل غٌرها بها.
المادة 81
رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ احكام هذا القانون.

