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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 2009قانون السياحة لسنة 

(30/5/2009)  

 الفصل األول

 أحكام تمهيدية

 اسم القانون 

 " .  2009السياحة لسنة   القانون " قانون  يسمى هذا      ـ1

  

 واستثناء إلغاء

 واألوامر الصادرة بموجبه سارية  اللوائح  جميع  تظل  أن  على  1996  لسنه  السياحة  يلغى قانون       ـ2

 إلى أن تلغى أو تعدل وفقًا ألحكام هذا القانون .

  
  

 تفسير

 1 القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : في هذا     ـ 3

الســياحة والحياة البرية القومى  االثار و يقصــد به وزير                   الوزير "" 
، 

الســــياحة والحياة البرية القومية االثار و  يقصــــد بزا وزارة                  الوزارة "" 
، 

به أى شـــــخص يقلـــــى ليلة على األقل خار  يقصـــــد                    الســـــائح "" 
    بيئته المعتادة بأى دافع دون طلب عمل ،

يقصــــــد بزا تنقل الفرد أو المجموعات من مكان  خر                  الســــــياحة "" 
مؤتمر أوللتســوق  بغرض الترفية أو العال  أو لحلــور
خلوية   زيارة أماكن أو لزيارة إجتماعية أو زيارة دينية أو

صـــــحراوية أو تراثية و يرها ، داخل أو خار  القطر أو 
تزيد عن ســـنة دون طلب عمل  لمدة ال تقل عن يوم وال

،    

يقصــد بزا إدارة شــرطة تأمين الســياحة والترام القومى                   الشــرطة "" 
  السارى ،  الشرطة  بموجب قانون   المنشأة

ت الحكم في جنوب الســـــــــودان يقصـــــــــد بزا مســـــــــتويا  األخرى " مســـــــــتويات الحكم" 
 والواليات ،

يقصــــد به جميع األنشــــطة والخدمات المتعلقة بالجوالت            العمل الســــياحي "" 
أو السـفر أو اسيواء أو التموين  السـياحية أو اسسـتجمام

 اسعاشى فى أى من المنشآت السياحية أو أى خدمات

 أخرى تحددها الوزارة أو الجزة المختصــــــــة بمســــــــتويات



الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
                                            األخــرى،

                                                    
                             

 ، 2008يقصد به قانون السياحة لسنة                    القانون "" 

يقصد به أى مكان ذو طبيعة أثرية أو طبيعية أو محمية             الموقع السياحي""
 6المادة   تحدده الوزارة وفقًا ألحكام يكون جاذبًا للسائح

الحكم  من هذا القانون أو الجزة المختصـــــة بمســـــتويات
 األخرى ،

يقصــــــد بزا أيًا من المنشــــــآت الســــــياحية المحددة وفقًا           المنشــــــآت الســــــياحية""
 القانون ، من هذا 6المادة ألحكام 

يقصد به أي موقع سياحي قومي بما في ذلك المتاحف   القومى" المشروع السياحى"
الوطني وأي مشـــــــــروع ســـــــــياحي  الوطنية ومواقع الترام

يمارس نشـــــــــــــــاطًا يمتد ألكثر من والية وأي مشــــــــــــــروع 
أطراف أجنبية أو أنشــــــب بموجب  ســــــياحي مشــــــترك مع

 اتفاقية مع حكومة السودان ،

يقصـــــد به الترخيص الذى تصـــــدره الوزارة لمزاولة النشـــــاط                الترخيص " "
الســـياحة على المســـتوى القومى وفقًا  التجارى فى مجال

 من هذا القانون ، 5ألحكام المادة 

الســـــياحة   يقصـــــد به تصـــــريح مزاولة النشـــــاط فى مجال                التصـــــريح "" 
موجب قانون تشــــجيع ب للمشــــروعات القومية المرخصــــة

االستثمار كما يشمل أي تصريح صادر بموجب أحكام 
  القانون . من هذا 5المادة 

  

  

  
  

 الفصل الثاني

 اختصاصات الوزارة وإصدار التراخيص والتصاريح           

 إختصاصات الوزارة

  في مجال السياحة با تى : تختص الوزارة      ـ4

السياحة وولع الخطط القومية الرامية لتطويرها وتنمية الموارد  تشجيع     أ ()
ستثمارها لزيادة مساهمتزا في اسقتصاد الوطني ، ونشر التفاهم  السياحية وا 

 والتواصل بين الشعوب

،                                                     

 عليزا وتطويرها ، المواقع السياحية القومية والمحافظة تحديد وحجز     ب()



المعايير والشروط الفنية لتنظيم ومنح التراخيص والتصاريح فى مجال  ولع       ()
  تنفيذها مع الجزات المختصة بمستويات الحكم األخرى ، السياحة ومراقبة

التراخيص لألنشطة التجارية السياحية القومية أو المشتركة مع جزات  منح      د ()
 مل في مجال السياحة القومية ،الع أجنبية تر ب في

مزاولة النشاط " للمشروعات السياحية القومية المجازة بموجب "  منح تصاريح    هـ()
 السارى ، قانون تشجيع اسستثمار

بم الثقافة السياحية والترويج لزا ورفع مستوى األداء للعاملين  العمل على     و ()
   كم األخرى ،بالتعاون مع مستويات الح فى قطاع السياحة

المعامالت الخاصة بالسياحة القومية بالتنسيق مع الجزات المختصة  تسزيل     ز ()
 مستويات الحكم األخرى ، ذات الصلة في

مستويات الحكم األخرى للرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية  التنسيق مع    ح ( )
 م اللوائح ،المعايير والشروط الفنية وفقًا ألحكا للتأكد من تطبيق

السياحى وتنفيذها والعمل علي   شاملة للترويج واسعالم  ولع خطط     ط ()
 بالتعاون مع مستويات الحكم األخرى ، السياحة وترويجزا  تسويق

توفير البنيات التحتية والخدمات اللرورية لقطاع السياحة  المساهمة في     ى ()
 م األخرى ،مع مستويات الحك لجذب المستثمرين بالتنسيق

نشاء مدارس ومعاهد وكليات السياحة والفندقة للمساهمة في إعداد  تشجيع     ك () وا 
خدمات السياحة والفندقة والخدمات المتصلة بالسفر   بقطاع وتأهيل العاملين

 الصلة ، بالتعاون مع الجزات ذات

ى الواليات بشأن خطط تطوير السياحة الوالئية لتتماش التنسيق مع    ل ( )
  الحكم األخرى . الخطط القومية في مستويات  مع

  

    التراخيص والتصاريح إصدار

  التراخيص والتصاريح ا تية : تصدر الوزارة      ـ5

 العمل للنشاط التجارى السياحى القومى ، ترخيص     أ ( )

النشاط فى مجال السياحة للمشروعات القومية المجازة بموجب  تصريح مزاولة     ب()
  الحال :  للجزات التالية حسب قانون تشجيع اسستثمار

 األجنبية ، الشركات    أوال()

 والوكاالت التي لزا فروع في الواليات ، الشركات   ثانيا( )

 السياحية القومية ، المنشآت    ثالثا()

 ،  اسستثمارات األجنبية في مجال السياحة   رابعًا()

الســــياحية بالمحميات القومية بالتنســــيق مع الجزات القومية  المنشــــآت  خامســــا()
 ذات الصلة ،

القومية التي تعمل في التموين اسعاشــــــي لوســــــائل النقل  الشــــــركات  ســــــادســــــا()
                 والدول األخرى ، السياحية القومية بين السودان



 ممارسة العمل اسدارى التنفيذي للمنشآت المذكورة ، تصريح       ()

والرقابة والتفتيش لجميع المنشآت السياحية القومية بالتنسيق مع  اسشراف     د ()
 الجزات ذات ،

للمنشآت السياحية السودانية التي تمارس نشاًطا سياحيًا  ترخيص العمل    هـ()
 ج والعمرة ،نطاقزا الح السودان ويدخل فى خار  

للوكالء والممثلين الى شركة سياحية أجنبية ويدخل  ترخيص العمل    و ( )
 بنظـام مشاركة الوقت . نطاقزا الشركات التى تعمل  فى

  

  

 الفصل الثالث

 المنشآت السياحية وتصنيفها

 المنشآت السياحية

  السياحية ما يأتى : تشمل المنشآت      ـ6

ووكاالت السفر والسياحة والجوالت السياحية القومية وبكافة  الشركات     أ ( )
 مستويات الحكم األخرى ،

بأنواعزا واللكوندات والبنسيونات والنزل والموتيالت السياحية والشقق  الفنادق    ب( )
الفندقية والكرفانات والقرى السياحية والتراثية والمعسكرات  والغرف

قامة السواح والمرخص لزا وفقًا المعدة ال والمنتجعات واالستراحات ستقبال وا 
 لما تحدده اللوائح ،

العامة السياحية كالمطاعم ومدن التسلية والترفيه  المحال      ( )
و يرها من التي تقوم بتقديم الوجبات  والكافيتريات والمنتزهات  السياحي

 والمشروبات للسياح ،

ح في مجال شراء وبيع التحف التجارية التي تتعامل مع السيا المحالت    د ()
 والزدايا،

البرية و النزرية العابرة للواليات ووسائل النقل البحرية و الجوية  وسائل النقل    هـ()
  بالعمل في مجال السياحة ونقل وتحركات السياح ، المرخص لزا

والمواقع السياحية األثرية أو التاريخية أو المزرجانات السياحية  المناطق     و ()
 و يرها ،

   الحيوان العامة والبرية المفتوحة والمقفولة والحدائق النباتية ، حدائق    ز ( )

 أخرى يكون هدفزا السياحة توافق عليزا الوزارة . أى منشأة     ح ()

  

 التصنيف

معايير والشروط لل وفقاً   المختلفة بدرجاتزا   القومية  السياحية  المنشآت  بتصنيف تقوم الوزارة       (1)     ـ 7
 الفنية وفقًا ألحكام اللوائح .



تقوم الوزارة بولع المعايير والشروط الفنية التى تحدد نوع المنشأة السياحية ودرجتزا ووصفزا       (2)
  الواجب اسلتزام به في مستويات الحكم األخرى .

صـاريح دارها للتراخيص أو التتلتزم مسـتويات الحكم األخرى بالمعايير والشـروط الفنية عند إصـ      (3)
   فى حدود إختصاصاتزا .

  

  

 الفصل الرابع

 تنظيم العمل السياحي

 إقامة المنشآت السياحية دون ترخيص حظر

 المستوى القومى دون تصريح من  ممارسة العمل السياحى أو ممارسة اى مزنة سياحية على ال يجوز     ـ 8

  ن واللوائح الصادرة بموجبه .وذلك وفًقا ألحكام هذا القانو   الوزارة
  
  

 أصحاب المنشآت بالمعايير والشروط الفنية إلزام

بموجب  لمقررةا على المنشآت السياحية القومية التقيد بالشروط الزندسية واسنشائية والفنية يجب       (1)     ــــ9
الخاصـــــة  في التراخيص  المبينة  واألوصــــــاف  وباألســــــماء والعناوينالصــــــادرة لزم  التراخيص

 بممارسة العمل السياحي المرخص به وفقًا لللوابط والشروط التى تحددها اللوائح .

شتراطات  يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد باسشتراطات الصحية والغذائية والبيئية      (2) وا 
  وابط والشروط التي تحددها اللوائح . األمن والسالمة وفقًا للل

  

 العامة للمنشآت القيود

  المنشآت السياحية القومية التقيد با تى : يجب على     ـ10

اسسم وعنوان المنشأة السياحية بصورة والحة وباللغتين العربية  كتابة      أ ()
 واالنجليزية ،

 ،  للمنشأةالتجارية التعريفية المميزة  ولع العالمة     ب()

 الرتبة الممنوحة لزا بحكم هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، الدرجة أو      ( )

 أسعار السلع والخدمات ، اسعالن عن      د ()

  البيانات للسلطة القومية أواي جزات أخرى مخول لزا بذلك . تقديم    هـ()

  

 الوزارة بالبرامج السياحية إخطار

السياحية فوق العادة التي تقوم   المنشآت السياحية القومية إخطار الوزارة بالبرامجيجب على    ـ 11
 لزا وبتنظيمزا مع توليح المعلومات والبيانات الالزمة بزدف التنسيق والتنظيم .  بالترويج

  

  

         المطبوعات على الوزارة عرض

ـــــــــــــــ 12 السياحية القومية قبل القيام بطبع وتوزيع النشرات والمطبوعات السياحية س راض يجب على المنشآت    ـ
الترويج واسعالم والدعاية عرلــــــــــزا على الوزارة أو أي جزة مختصــــــــــة أو مصــــــــــدق لزا بذلك للمراجعة 

  والموافقة عليزا .



  

  
  

 الفصل الخامس

 شرطة تأمين السياحة والتراث القومى

 الشرطة إدارة

قومي والترام ال  السياحة شرطة قومية لتأمين   وفقًا لقانون شرطة السودان الساري قوات تنشأ      (1)    ـــــــــــــ13
 تعمل تحت اسشراف الفنى للوزارة . 

الوزير بالتشــــاور مع وزير الداخلية برصــــدار اللوائح الالزمة لتنظيم العمل الفنى للشــــرطة   يقوم      (2)
  السياحية القومية والحياة البرية . فى مجاالت السياحة وحماية المنشآت

  

  اختصاصات إدارة الشرطة

ــــــ14 ، تختص الشرطة بتوفير الحماية  1991 من قانون اسجراءات الجنائية لسنة 19مع مراعاة أحكام المادة     ـ
الســـــياحية والتحري وجمع االســـــتدالالت الجرائم    والمناطق الســـــياحية والســـــياح ومنع  واألمن للمنشـــــآت

  الالزمة للتحقق منزا بالتنسيق مع الجزات ذات الصلة .

  

  

  

 الفصل السادس

 حاالت إلغاء الترخيص والتصريح والتظلمات

  إلغاء الترخيص والتصريح حاالت

  وهى إذا : إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر من الوزارة في أيًا من الحاالت ا تية ، يتم     ( 1)   ـ 15

المنشآت السياحية قواعد ا داب العامة أو قامت بأعمال تلر  خالفت     أ ( )
 بسمعة البالد وأمنزا ،

بالمنشأة السياحية ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو  أوقف العمل    ب( )
 المرخص أو المصرح له ، ب خارجة عـن إرادةأسبا

 المنشأة السياحية أو الغرض المخصص لزا ، تغير نوع      ( )

المنشأة السياحية  ير قابلة للتشغيل أو أزيلت أو فقدت صالحيتزا  أصبحت     د ( )
 لالستغالل السياحي ،

افقة الجزة السياحية برجراء أي تعديل جوهري بزا دون مو  قامت المنشأة    هـ()
 ،  المختصة بذلك

له بابالغ الوزارة كتابة طالبًا إلغـاء الترخيص أو التصريح ألى  قام المرخص     و ()
 يراه مناسبًا .  سبب

 .  يجوز للوزارة أن توقع أى جزاء إدارى آخر تراه مناسباً  (1مع مراعاة أحكام البند )     ( 2)

  

 التظلمات

  الفصل في التظلمات لد القرارات اسدارية الصادرة من الوزارة . يختص الوزير بالنظر و     ـ16



  
  

  

 الفصل السابع

 أحكام عامة

 المخالفات والعقوبات

ـــــــــــ17 ، أو أى قانون آخر  1991دون المساس بأى عقوبات يكون منصوًصا عليزا في القانون الجنائي لسنة     ـ
يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصــــادرة بموجبه يعاقب بالســــجن لمدة ال تزيد عن ســــنة أو كل من 

  بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معًا . 

  

    إصدار اللوائح سلطة

 الوزير برصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . يختص      (1)    ـ18

  بما ورد تنظم اللوائح المسائل ا تية : خاللدون اس      (2)

وتحديد درجة أو رتبة المنشآت السياحية القومية حسب تميز موقع  تصنيف     أ ( )
مباٍن وتجزيزات والطاقة اسيوائية وعدد ونوع الغرف  المنشأة وما تحويه من

استصاالت المتوفرة و يرها وفًقا لألسس و  والمرافق والخدمات ووسائل
 معايير المعمول بزا ،ال

شتراطات األمن والسالمة . اسشتراطات     ب()  الصحية والغذائية والبيئية وا 

 السياحى ، اسرشاد       ()

تحصيل رسوم تراخيص المزن والمنشآت السياحية القومية حسب  طريقة      د ()
 بالتنسيق مع الجزات ذات الصلة ، النوع والتصنيف والدرجة

 رسوم الخدمات السياحية وكافة المسائل المالية المتعلقة بزا . طريقة تحصيل    هـ()
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