
اجلريدة الر�سمية العدد )1022(

وزارة ال�سياحـــة

قــرار وزاري 

رقم 2013/101

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/33 ,

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/61 باإن�ساء وزارة لل�سياحة وتعيني وزير لها ,

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/95 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سياحة واعتماد هيكلها 

التنظيمي , 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2003/91 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها . 

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من الأول من اأغ�سط�ض 2013م . 

�سـدر فـي :  5  من رم�ســــان 1434هـ

املوافـــــق : 14 من يوليــــــو 2013م
  اأحمد بن نا�سر بن حمد املحرزي

                                                                                   وزيــــــــــــــــر ال�ســـــــيـــــاحــــــــــــــــــة
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تعديالت بع�ض اأحكام 

الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة

3 , )27( , )37( من الالئحة التنفيذية لقانون  اأول : ي�ستبدل بن�سو�ض املواد )1( بند 

ال�سياحة امل�سار اإليها الن�سو�ض الآتية :

املــادة )1( بند 3 

فرق الفن الراقي : اأي فرقــــــة فنيـــــة تقـــوم بــاأداء فـــــــن مو�سيقـــي اأو غنائــي راق 

ونزلء  ملرتادي  اأ�سا�سية  غري  ترفيهية  كخدمة  راق�ض  غري 

املن�ساآت الفندقية . 

املــادة )27(

ي�سرتط ل�ستقدام فرق الفن الراقي ما ياأتي : 

1 - اأن يكون امل�ستقدم فندقا م�سنفا من فئة اأربع اأو خم�ض جنوم .

2 - األ يزيد عدد اأع�ساء اأي من فرق الفن الراقي امل�ستقدمة على ثالثة اأفراد فقط .

املــادة )37(

يحظر تقدمي عرو�ض فرق الفن الراقي فـي الأماكن املفتوحة , وتقت�سر منافذ 

العر�ض على مطاعم وردهات الفندق فقط .

ثانيا : ت�ستبــدل بعبــارة " الفــرق الفنيــة " اأينما وردت فـي الالئحــــة التنفيذيــة لقانــون 

ال�سياحة امل�سار اإليها عبارة " فرق الفن الراقي " .

ثالثا : ي�ستبدل بامللحق رقم )3( املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها , 

امللحق املرفق . 

املادة )35( من الالئحة  الثانية من  , والفقرة   )40( ,  )39( , رابعا : حتذف املواد )38( 

التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها .
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ملحق رقم )3(

مواعيد اإقامة عرو�ض فرق الفن الراقي 

اإىل ال�ساعة من ال�ساعة الفرتة الأيام 

من ال�سبت اإىل 

اخلمي�ض والعطالت 

الر�سمية 

 

3.00 12.00الظهرية 

6.0012.00امل�سائية 

6.0012.00امل�سائية اجلمعة


