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الرتخيص بإقامة شركات اإلدارة الفندقية 

اإلدارة المركزية لمتراخيص ـ قطاع الفنادق والقري السياحية ـ وزارة السياحة   :  جهة الترخيص

ـ :التعريفات ـ ::أوالً 
 وتعدٌالته أن تدار 1973لسنة  (1)ٌجوز للمنشآت الفندقٌة الخاضعة ألحكام القانون رقم  -

 .بمقتضً عقد إدارة من خالل شركة إدارة فندقٌة مرخص بها من وزارة السٌاحة 
وٌقتصر دور هذه الشركات علً إدارة المنشآت والمنتجعات والقري الساٌحٌة والفندقٌة  -

وتسوٌق وحدات اقتسام الوقت للمنشآت والقري والمنتجعات المتعاقدة معها هذه الشركات 
إلدارتها وحاصلة منها علً وكالة بالتصرف فً الوحدات سواء بالبٌع أو اإلدارة أو 

. التسوٌق 

ـ :ـ الشتراطات والضوابط :اثانياً 
 بمقتضً عقد إدارة من 1973لسنة  (1)ٌجوز إدارة منشؤة فندقٌة وفقاً ألحكام القانون رقم  -

 :خالل شركة إدارة فندقٌة مرخص بها من وزارة السٌاحة طبقاً للشروط والضوابط اآلتٌة
 : المقر ومواصفاته  (1)

ٌجب أن تتخذ الشركة مقراً رئٌسٌاً لها بجمهورٌة مصر العربٌة إذا كانت مصرٌة ،  -
وفرعاً لها إذا كانت شركة أجنبٌة وتكون مراسالت الشركة منه وعلٌه وٌشترط فً 

 :المقر اآلتً 
 .أن ٌكون فً منطقة مناسبة لنشاط اإلدارة الفندقٌة  -1
 .أن ٌكون وحدة مستقلة عن أي نشاط آخر  -2
 وٌستثنً من ذلك الشرط مقار الشركات التً 2 م60أال تقل مساحة المقر عن  -3

 .تكون فً أحد المنشآت الفندقٌة 
أن ٌكون معداً ومإثثاً تؤثٌثاً الئقاً بؤعمال اإلدارة الفندقٌة وما تمارسة الشركة من  -4

أنشطة سٌاحٌة فً إطار القانون وٌكون مزوداً بؤجهزة االتصال والمعلومات 
 .الحدٌثة 

سنوات متصلة وأن  (4)أال تقل مدة االٌجار فً حالة كونه مستؤجراً عن مدة  -5
 .ٌكون العقد مصدقاً علٌه أو ثابت التارٌخ بمصلحة الشهر العقاري والتوثٌق 

 

 :الشكل    (2)
      ٌجب أن تتخذ الشركة طالبة الترخٌص شكل شركة أموال وأن تتوافر الشروط 

 :اآلتٌة 
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القري والمنتجعات )أن ٌكون غرض الشركة األساسً هو إدارة المنشآت الفندقٌة  -1
 .أٌاً كانت درجاتها  (السٌاحٌة والفنادق العائمة والثابته

 .ملٌون جنٌه مصري (2)أال ٌقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن  -2
أن ٌكون علً األقل ثلث عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة فً  -3

 .سنوات  (10)المنشآت الفندقٌة أحدهم علً االقل تصل مدة خبرته إلً 
ألف  (200)أن تإدي الشركة الطالبة للترخٌص تؤمٌناً مالٌاً لوزارة السٌاحة قدره  -4

جنٌة مصري سواء بإٌداع نقدي أو بخطاب ضمان  نهائً وغٌر مشروط من أحد 
 .البنوك صادر من الشركة لصالح وزارة السٌاحة 

 .أن ٌكون للشركة مدٌر مسئول  -5

  : المدٌر المسئول (3)

 :     ٌشترط فً المدٌر المسئول عن شركة اإلدارة الفندقٌة اآلتً 
 .أن ٌكون حاصالً علً مإهل مناسب  -1
إجادة إحدي اللغات األجنبٌة إجادة تامة من خالل شهادة بذلك من أحد المراكز  -2

 .المتخصصة 
أن ٌكون له خبرة فً مجال األعمال الفندقٌة بكل صورها ودرجاتها ال تقل عن  -3

عشر سنوات منهم ثالث سنوات علً األقل مدٌراً بفنادق أربع نجوم أو خمس 
 .نجوم بالفنادق المصرٌة أو ما ٌعادلها من الفنادق العالمٌة

أن ٌكون متفرغا ألداء العمل وأن ٌقتصر عمله على إدارة شركة واحدة وٌجوز  -4
 .أن ٌكون من مجلس اإلدارة متً توافرت فٌه الشروط 

 .أن ٌكون حاصالً علً تصرٌح عمل فً حالة المدٌر األجنبً  -5
أال ٌكون قدر صدر ضده أحكام جنائٌة مخله بالشرف واالعتبار وذلك من خالل  -6

صحٌفة الحالة الجنائٌة إن كان مصرٌاً وشهادة بحسن السٌر والسمعة الطٌبة 
 .الحمٌدة مصدقاً علٌها من القنصلٌة بالنسبة للمدٌر األجنبً 

فً حالة كون المدٌر المسئول أجنبٌاً ٌتعٌن أن ٌكون بجانبه مساعداً مصري  ) -7
الجنسٌة ومن ذوي الخبرة فً مجال اإلدارة الفندقٌة لمدة ال تقل عن ثالث 

 . (سنوات 

 :البٌانات والمستندات المطلوبة للترخٌص  (4)

 (ٌتعٌن توضٌح وإثبات البٌانات اآلتٌة فً طلب الترخٌص): البٌانات  ( أ)
ذكر اسم الشركة وشكلها القانونً وغرضها األساسً ورأسمالها ومقرها وعنوان  -1

  .مراسالتها والفاكس والبرٌد االلكترونً 
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة ومدة خبراتهم فً مجال الفندقة واسم  -2

 .العضو الذي تصل مدة خبرته إلً عشر سنوات 
اسم الممثل القانونً والعضو المنتدب لإلدارة من مجلس اإلدارة إن وجد ومدة خبرته  -3

 .فً اإلدارة الفندقٌة 
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اسم مالكً الغرف الفندقٌة من بٌن أعضاء مجلس اإلدارة إن وجد وكذا بٌان المنشآت  -4
. الكائن بها الغرف المملوكة لذلك العضو 

اسم المدٌر المسئول مع بٌان جنسٌته ومدة خبرته فً اإلدارة الفندقٌة والمنشآت التً  -5
 .عمل بها ونوع العمل واسم مساعدة المصري إن كان المدٌر المسئول أجنبً 

ٌتعٌن تقدٌم المستندات اآلتٌة رفقة طلب ) :المستندات  ( ب)
 (الترخٌص

صورة من عقد تكوٌن الشركة وملخصه المسجل والمشهر وموضح هب أن  -1
 .الغرض األساسً للشركة هً أعمال اإلدارة الفندقٌة وما ٌحلقها 

 .صورة من صحٌفة الشركات المشهر بها عقد الشركة  -2
 .صورة من صحٌفة قٌد الشركة بالسجل التجاري  -3
 .صورة من البطاقة الضرٌبٌة للشركة  -4
مٌزانٌة افتتاحٌة وبٌان برأس المال المصدر والمدفوع معتمدٌن من محاسب  -5

 .قانونً 
صحٌفة الحالة الجنائٌة للمدٌر المسئول إن كان مصرٌاً وشهادة بحسن السمعة  -6

 . مصدقاً علٌها من القنصلٌة المختصة إن كان أجنبٌاً 
( 1)وفقاً للبند رقم )عقد استغالل مقر الشركة سواء كان إٌجاراً أو تملٌكاً  -7

 ("المقر ومواصفاته"
( " 2)من البند رقم  (4)المنصوص علٌه بالفقرة رقم )إٌصال أداء التؤمٌن  -8

  .("الشكل 
 .عقد الهاتف المركب بمقر الشركة الستغالله فاكس لمراسالت الشركة  -9
بٌان بالموقع الخاص بالبرٌد اإللكترونً الخاص بالشركة موقع علٌه من  -10

 .طالب الترخٌص بكونه عنوان لمراسالت الشركة 
 .إٌصال سداد رسم الترخٌص  -11

 ـ : الرسوم: ثالثاً 
 ـ:رسم المعاينة  -1
 جنٌة عن كل متر مربع من مساحة موقع المنشؤة وذلك إذا كان الطلب خاص بالترخٌص 50 -

 .بإقامة منشؤة 

وذلك إذا كان  : جنٌة عن كل متر مربع من مساحة موقع التعدٌالت التً تتم بالمنشؤة 50 -
 .الطلب خاص بالترخٌص إلجراء تعدٌالت بالمنشؤة 

 جنٌة عن كل فتحة ٌتم إضافتها أو سدها بالمنشؤة وذلك إذا كان الطلب خاص 100 -
 . بالترخٌص إلجراء تعدٌالت بإضافة أو سد فتحات بالمنشؤة 

 . جنٌه 3500 جنٌة  وأال ٌزٌد عن 500وال ٌجوز أن ٌقل رسم المعاٌنة عن  -
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أسبوع من تارٌخ إبالغه بقبول طلبه  )وفً حالة عدم أداء رسم المعاٌنة فً الموعد المحدد  -
ٌحفظ الطلب وال ٌنظر فٌه إال بعد أداء الرسم المذكور مع رسم إضافً قدرة  (بصفة مبدئٌة 

.  جنٌة 500

 ـ: الرسوم السنوٌة  -2

ثالثة االف وخمسمائة جنٌة مصري الغٌر  
ـ :اإلجراءات : رابعاً 

فً  على اإلدارة المركزٌة للتراخٌص بقطاع الفنادق والقرى السٌاحٌة بوزارة السٌاحة البت -1
 طلب الترخٌص خالل ستٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌم الطلب طالما كان مستوفٌا لكافة

 . المستندات والبٌانات الالزمة للترخٌص 
ٌتم إخطار الطالب بما تم حٌال طلب الترخٌص خالل تلك المدة بموجب كتاب مسجل  -2

موصى علٌه بعلم الوصول أو بموجب فاكس على الهاتف المقدم عقده ضمن مستندات 
الترخٌص أو على البرٌد االلكترونً الخاص بالشركة أو استالمه من اإلدارة المختصة 

وٌعتبر فوات مٌعاد الستٌن ٌوما دون رد بمثابة موافقة على الترخٌص وعندها تلتزم 
 .اإلدارة المختصة بمنح الطالب الترخٌص وتكلفه باستٌفاء المطلوب 

كذلك ٌتعٌن على الطالب تحقٌق وتالفى المالحظات التً قد ٌتضمنها رد اإلدارة المختصة  -3
بالترخٌص خالل مدة شهرٌن من إخطاره وٌعتبر فوات هذه المدة دون تالفى المالحظات 

بمثابة تنازل من الطالب عن طلب الترخٌص وٌسقط حقه فً استرداد الرسم وال ٌنظر ألي 
. طلبات لم تستوف خالل تلك المدة المحددة 

لمن رفض طلبه أو أنقضى مٌعاد الستٌن ٌوما دون رد ولم تمنحه اإلدارة المختصة  -4
الترخٌص أن ٌتقدم بتظلم لوزٌر السٌاحة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إخطاره بالرفض أو 

علمه به أو انقضاء المدة المحددة للبت فً الطلب وٌجب البت فً التظلم خالل مدة أقصاها 
. شهران 

ٌكون الترخٌص الممنوح لشركة اإلدارة دائما متى تحققت الشروط المطلوبة للترخٌص  -5
. والتزمت الشركة بما ورد بالمادة السادسة من هذا القرار 

تمنح الشركة فً حالة اكتمال الشروط تصرٌحا مإقتا لمدة أقصاها ستة أشهر وٌجوز  -6
 .تمدٌده لمدد أخرى إلى أن تقدم ما ٌفٌد عضوٌتها بغرفة المنشآت الفندقٌة 

وال  تلتزم شركات اإلدارة الفندقٌة المرخص لها بؤن تنضم لعضوٌة غرفة المنشآت الفندقٌة -7
 . ٌتحول الترخٌص المإقت الممنوح لها إلى ترخٌص دائم إال بتمام عضوٌتها للغرفة 

جمهورٌة  لوزٌر السٌاحة الموافقة لشركات اإلدارة الفندقٌة العالمٌة فً إنشاء فروع لها فً -8
وشرٌطه أن تكون  مصر العربٌة بعد توافر الشروط المقررة قانونا وطبقا لالتفاقات الدولٌة

 . فٌها الشركة تابعة إلحدى الدول التً تعطى للشركات المصرٌة حق إنشاء فروع
 ٌمتنع على شركات اإلدارة الفندقٌة المرخص لها بممارسة نشاط التسوٌق لوحدات اقتسام -9

بها تلك  التاٌم شٌر  إال إذا كانت متعاقدة مع إدارة المنتجع أو المنشؤة الكائن- الوقت 
 الوحدات وحصلت على موافقة وزٌر السٌاحة بعد تقدٌم الوكالة الصادرة لها من

 الشركة المالكة للوحدات
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بالنسبة لفروع الشركات األجنبية  ـ : امساً 
 :أو التي يكون القوام الرئيسي لمجلس إدارتها من األجانب يشترط 

أن ٌكون إلى جانب المدٌر المسئول إن كان أجنبٌا مساعد له مصري الجنسٌة وذو  - أ
. خبرة فً مجال اإلدارة الفندقٌة ال تقل عن خمس سنوات  

 وأن تودع بوزارة السٌاحة ما ٌثبت أن لدٌها رأس مال مصدرا ال ٌقل عن ثالثة  - ب
مالٌٌن جنٌه مسددا بالكامل هذا باإلضافة إلى الشروط األخرى السابقة المنصوص 

. علٌها بالنسبة للشركات المصرٌة 

الجزاءات :سادساً 
ٌجوز بقرار مسبب من وزٌر السٌاحة إلغاء أو سحب التراخٌص الصادرة لشركات اإلدارة 

الفندقٌة أو غلقها إدارٌا أو الوقف المإقت بحسب ما ٌراه وزٌر السٌاحة وذلك فً األحوال 
 :اآلتٌة 

. إذا أتت الشركة أعماال أو نتج عن إدارتها للفنادق ما ٌضر بسمعة البالد السٌاحٌة  (1)
إذا خالفت شروط الترخٌص أو انتهجت فً تعاقداتها وتعامالتها ما ٌتعارض مع أحكام  (2)

. هذا القرار 
إذا امتنعت عن تنفٌذ قرارات اللجنة المشكلة للتوفٌق فً المنازعات بٌن شركات  (3)

 .اإلدارة والمنشآت الفندقٌة 
إذا توقفت عن مباشرة أعمالها فترة ستة أشهر أو أكثر دون إخطار وزارة السٌاحة بهذا  (4)

. التوقف وأسبابه 
إذا ثبت اتخاذ الشركة أسماء أو عناوٌن أو أوصافا أو بٌانات غٌر ما هو مدون  (5)

. بالترخٌص وسجالت وزارة السٌاحة 
إذا لم تلتزم بتعٌٌن مدٌر مسئول آخر خالف من تم إنهاء خدمته خالل الستة أشهر  (6)

. التالٌة النتهاء الخدمة ألي سبب 
. إذا لم تلتزم بتعٌٌن مساعد مصري للمدٌر المسئول حالة كون األخٌر أجنبٌا  (7)
ثبوت ممارستها نشاط تسوٌق وحدات اقتسام الوقت دون وجود عقد إدارة ووكالة  (8)

بالتصرف سواء بالبٌع أو اإلدارة أو التسوٌق من الشركة المالكة للوحدات التً تدٌرها 
شركة اإلدارة وموافقة من وزارة السٌاحة أو السماح لغٌرها بممارسة ذلك النشاط نٌابة 

. عنها 
إذا ثبت إخاللها بالتعاقدات وااللتزامات مع السٌاح والعمالء أو اإلساءة إلٌهم بما ٌنال  (9)

من سمعة البالد السٌاحٌة وذلك بعد إخطارها بتفادي األسباب وتنفٌذ التعاقدات ولم 
. تلتزم 

إذا قامت بما من شؤنه منع مفتشً الوزارة من مباشرة أعمالهم فً التفتٌش على  (10)
. المقار والدفاتر والسجالت الخاصة بها 

إذا لم تنضم لعضوٌة غرفة المنشآت الفندقٌة أو لم تجدد العضوٌة بها ولم تحصل  (11)
على تمدٌد من وزارة السٌاحة أو لم تلتزم بسداد االشتراكات الالزمة للغرفة أو لم تنفذ 

. قرارات الغرفة الصادرة لشركات اإلدارة بشكل عام 
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إذا لم تقم الشركة باستكمال مبلغ التؤمٌن فً حالة خصم أي مبلغ منه طبقا ألحكام  (12)
  .القانون أو تنفٌذا لقرارات اللجنة المشار إلٌها بهذا القرار 
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