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يقرر ما يلي :

الفصل األول
تعاريف
المادة  – 1يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القرار المعنى الووار بجابو
كل منها:

المجلس  :المجلس األعلى للسياحة
الو ازرة  :و ازرة السياحة

المنشوةة السوياحية :أم مول المشوواري السوياحية افف ار يوة تاا الصواة افسووتةمارية
التي تؤمل المبيت أو الطعوام أو الترييوه والتسولية والرياووة وهوي علوى

سبيل المةال ف الحصور فنود – موتيول – مطعوم – مخويم – مدينوة

مالهي – با م ليلي – سينما سياراا – استراحة على الطر الدولية
ومل الدرجة األولى ) .
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المجم السياحي :مجموع المنشآا السياحية التي يتم فيها تةميل
المبيت واإلطعام والترييه والرياوة والتسويق والخدماا
اإل ارية وغير تلك مل مستلزماا الخدمة في المجمعاا

السياحية وف تقل فيها بسبة تكاليف منشآا اإلقامة عل

سبعيل بالمئة مل إجمالي التكاليف افستةمارية .

القسم افستةمارم  :هو األرض التي تخصص إلقامة مجم سوياحي والييور قابلوة
لإلفراز .

القسم التنظيمي  :هو األرض المتبقية بعد إقامة المجم السياحي بهدف تنظيمهوا
وتقسيمها وإقاموة وحوداا مبيوت لالاوطياف أو اإل وتاء عليهوا  ،والقابلوة

لإلفراز .

منسوب الترخيص  :هو منسوب األرض األفقيوة الناتجوة عول تسووية أرض العقوار

وفو ووي حو ووال وجو ووو عو وودة مسو ووتوياا أو ميو وول فو ووي األرض يعتبو وور منسو وووب

الترخيص المنسوب الوسطي للمساحة المبنية .

المساحة الطابقية  :مجموع مساحة األسقف في جمي الطوابق .
المساحة المبنية  :مساحة السقف في الطابق األروي .

السو وواحل  :جمي و و األ اروو ووي الواقع و وة علو ووى السو وواحل السو ووورم خو ووار المخططو وواا
التنظيميووة المصوودقة وووومل عمووق ال ووة فف متوور موول وواط البحوور
باستةناء المناطق المستملكة لصالح الو ازرة .

الشاط :هو الحد الوذم يصول إليوه البحور فوي المود المرتاو  ،والوذم تحود و ازرتوا
النقل والسياحة .

المشروع :هو مجموعة األعموال التوي تهودف إلوى إقاموة منشوةة أو منشوآا سوياحية
أو مجمعاً .
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الفصل الثاني
شروط إقامة المجمعات والمنشآت السياحية
الماااااادة  – 2يس و وومح ب قامو ووة مجم و و سو ووياحي تا او وواة اسو ووتةمارية خو ووار المخطط و وواا
التنظيمي ووة العام ووة وعل ووى األ ارو ووي الت ووي ف تق وول مس وواحتها اإلجمالي ووة ع وول

ال و وويل ألو ووف متو وور مر و و وتتو ووةلف مو وول عقو ووار واحو وود أو مجموعو ووة عقو وواراا

متالاقة باستةناء ما يق منها على الساحل ييكتاى بمساحة إجمالية قدرها
خمس ووة عش وور أل ووف مت وور مر و و وي ووتم تل ووك بموافق ووة ال ووو ازرة وو وومل الش وورو

التالية :

 – 1أن يقوويم المالووك علووى جووزء ف تقوول مسوواحته عوول  %40أر عوويل بالمائووة
مو وول المسو وواحة اإلجماليو ووة لو و رض مشو ووروعاً سو ووياحياً بو ووارة عو وول مجمو و

سياحي تا ااة استةمارية.

 - 2يس وومح بتنظ وويم الج ووزء الب وواقي م وول األرض به وودف بن وواء وح ووداا مبي ووت
لالاطياف واإل تاء معدة لإلفراز .

 – 3يلتزم مالوك األرض بتوةميل الم ارفوق العاموة لكامول القسوم التنظيموي وهوي
الط وور واألرا وواة والمج ووارم والكهر وواء والميو وا واإلب ووارة العام ووة ومحط ووة
معالجة الميا المالحوة و وبكة الهواتف موا يلتوزم بتنايوذ المبوابي التجاريوة

والخدمية .

 – 4يجو و

أن ف تقو وول بسو ووبة افسو ووتيعاب فو ووي الهكتو ووار وو وومل حو وودو القسو ووم

افس ووتةمارم المحو وود ة فو ووي الاقو ورة  /1/الس ووابقة عو وول خمسو وويل سو ورير فو ووي
الهكتار وف تزيد عل المائة .

 – 5أ ن ف تزي و وود ع و وود وح و ووداا المبي و ووت ف و ووي القس و ووم التنظيم و ووي ع و وول خم و ووس
وعشريل وحدة مبيت لكل هكتار تحس
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ل وحدة أر عة أسرة .

 – 6أن يخصو ووص بسو ووبة لو ووم مسو وواحة القسو ووم التنظيمو ووي للطو وور والسو وواحاا
والحدائق والمشيداا العامة وأن يتم التنازل عنهوا مجابواً ل موالل العاموة
والجهاا العامة المختصة .

 – 7أن فتزيد المساحة المبنيوة فوي القسوم التنظيموي عول بسوبة خموس عشورة
بالمائة مل اافي مساحة هذا القسم .

 – 8تحد بسبة المساحة الطابقية إلى اافي مساحة القسم التنظيمي بنسبة
واحد إلى أر عة . %25

 – 9تح وود وجائو و
أمتار .

الرج وووع عو وول الح وودو الخارجيو ووة ألرض المش ووروع بعشو ورة

المادة  – 3يسومح ب قاموة المنشوآا السوياحية تاا الصواة افسوتةمارية علوى أ ارووي ف
تق وول مس وواحتها اإلجمالي ووة ع وول أل ووف مت وور مر و  ،وي ووتم تل ووك بموافق ووة ال ووو ازرة

وومل الشرو الوار ة في الما ة الرابعة والخامسة مل هذا القرار .

الفصل الثالث
الشروط الواجب توفرها في موقع المنشأة
المادة  – 4تحد الشرو الواج

توفرها في موق المنشةة السياحية بما يلي :

 أن ف يكون موق المنشةة ومل حدو : – 1حرم المطاراا والمواب .
 – 2حرم المواق العسكرية .

 – 3مسووافة الحمايووة موول المنشووآا المسووببة للتلووون والمحوود ة موول قبوول
الجهة المعنية بذلك .

 – 4منطقة من بناء ألية جهة ابت .
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ب – أن تؤخووذ موافقووة الجهوواا المختصووة فووي الدولووة علووى موقو المنشووةة فووي
الحافا التي تق فيها المنشةة ومل حدو :

 – 1حرم الينابي والبحيراا الطبيعية وافاطنا ية .
 – 2مسافة الحماية للطر بجمي

رجاتها

 – 3مسافة الحماية والحرم للمناطق والمواق األ رية .
بكة الطر المعتمدة .

–  – 1تةميل ر ط المنشةة م

 – 2تةميل المصدر المائي بصورة ايية فستعمافا الشورب وسوقاية
األ جار والمناطق الخضراء .

 – 3تةميل معالجة الميا المالحة بصورة مناسبة منعاً للتلون .

الفصل الرابع

منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على
المنشآت والمجمعات السياحية
المادة  – 5يحد منها الوجائ

العمرابية المارووة على المنشآا السياحية المشا ة

على القسم افستةمارم والمنشآا السياحية المحد ة بالموا ة الةالةوة موا يلوي

:

 – 1الح وود األ ب ووى لوجائو و

الرج وووع ع وول الجو ووار خمس ووة أمت ووار وع وول ح وودو

األمالل العامة عشرة أمتار .

 – 2أن ف تزيو وود المسو وواحة المبنيو ووة فو ووي القسو ووم افسو ووتةمارم عو وول  %15مو وول
مساحته .

 – 3تح وود بس ووبة المس وواحة الطابقي ووة إل ووى مس وواحة القس ووم افس ووتةمارم بنس ووبة
 %40أر عيل بالمائة .
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 – 4يحوود افرتاوواع األعظمووي للبنوواء بو و  / 15/متوور خمسووة عشوور مت و ار موول
منسوب الترخيص على أن ف يزيد عل أر عة طوابق .

 – 5يسو وومح بالمنشو ووآا السو ووياحية مو وول الو وودرجتيل الدوليو ووة والممتو ووازة بارتاو وواع

أعظمووي قوودر  /25/خمسووة وعشوورون متو اًر عوول منسوووب التوورخيص علووى
أن ف يزيد عل سبعة طوابق .

 – 6يسمح ببناء قبو على امل مسواحة القسوم المبنوي وف تودخل فوي حسواب
المس وواحاا الطابقي ووة المس وواحاا المخصص ووة للمس ووتو عاا والتجهيو وزاا
الانية والمطابخ ومواقف السياراا .

 – 7يارض بناء السطح األخير بشكل مائول و حود أ بوى للميول قودر عشوريل
بالمائو ووة علو ووى أن ف يو ووؤ م تلو ووك إلو ووى زيو ووا ة فو ووي عو وود الطوابو ووق ويقو ووا

افرتااع المحد في الاقراا السابقة مل منسوب الترخيص إلى منتصف

السطح المائل .

 – 8تووةميل مواقووف للسووياراا علووى أن ف تقوول عوول  %10موول اموول مسوواحة
المشروع .

المادة  – 6يحد منهوا الوجوائ
:

العمرابية الماروووة على القسوم التنظيمي ما يلي

للمالك اختيار أحد األسلو يل التالييل :

 تقس وويم القس ووم التنظيم ووي إل ووى مقاس ووم يع وود وول منه ووا لبن وواء وح ووداا مبي ووتمناصلة ومل الشرو التالية :

 – 1أن يخص و ووص بس و ووبة  %2م و وول إجم و ووالي مس و وواحة القس و ووم التنظيم و ووي
للمب ووابي التجاري ووة والخدمي ووة وأن ف تزي وود المس وواحة المبني ووة يي ووه عل ووى

 %50خمس وويل بالمائ ووة وعل ووى ط ووابق واح وود بارتا وواع أعظم ووي أر ع ووة
أمتار وبصف .

 – 2أن ف تقل مساحة المقسم الواحد عل أر عمائة متر مر .
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 – 3ياوورض علووى وول مقسووم توورل وجائو

أماميووة وخلتيووة وجاببيووة ف تقوول

كل منها عل أر عة أمتار عل حدو الجوار وخمسة أمتار عل حدو

األمالل العامة باستةناء المقسم التجارم .

 – 4تحد المساحة المبنية على ل مقسم بما ف يزيد على خمسة عشور
بالمائة مل مساحته

 – 5تحود المسوواحة الطابقيووة إلووى مسوواحة المقسوم بنسووبة واحوود إلووى أر عووة
. % 25

 – 6يحوود افرتاوواع افعظمووي للبنوواء بسووبعة أمتووار وبصووف عوول منسوووب
الترخيص على أن ف يزيد عل طابقيل .

 – 7ياوورض بنوواء السووطح األخيوور بشووكل مائوول بميوول ف يقوول عوول عش وريل
بالمائووة علووى أن ف يووؤ م تلووك إلووى زيووا ة فووي عوود الطوابووق ويقووا

افرتاو وواع المحو وود فو ووي الاق و ورة السو ووابقة مو وول منسو وووب التو وورخيص إلو ووى

منتصف ارتااع السطح المائل .

ب – بن وواء القس ووم التنظيم ووي عل ووى ووكل تجمو و أو تجمع وواا طابقي ووة متص وولة
معدة للسكل ومل الشرو التالية :

 – 1يخص ووص  %4م وول المس وواحة الطابقي ووة المس وومو ببنائهو وا ألغو وراض
التجارة والخدماا .

 – 2أن ف يتجواوز افرتاواع األعظمووي للبنواء عشورة أمتووار وبصوف المتوور
عل منسوب الترخيص وف يزيد على ال ة طوابق .

 – 3يضاف متر واحد لهذا افرتااع في حال توظيف أجوزاء مول الطوابق
األروي توظيااً تجارياً .

 – 4ياوورض بنوواء السووطح األخيوور مووا ور فووي الاق ورة السووابقة موول المووا ة
الخامسة .
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الفصل الخامس
الشروط الخاصة المفروضة على المشاريع المقامة على الساحل
المادة  – 7باإلوافة إلى ما بصت عليه الموا السابقة تارض على المشاري المقاموة
على الساحل الشرو التالية :

 يمن إقامة أم بناء ومل حدو األمالل العامة البحرية وومل مسافة / 150 /مت وور ع وول ح وودو الش وواط للشو وواط الرملي ووة و و وواط الو وزلط
باستةناء ما يلي :

 – 1المنشوآا العائودة للم ارفو وبووا م اليخووا واليطوس والتوزلي المووائي
.

مظالا – أ واش – مالع

 – 2مراكز خدماا الشاط

) على أن

ف تقل المسافة بينها و يل الشاط عل خمسيل مت اًر .

ب – ف يس وورم وور المس ووافة المب وويل ف ووي الاقو ورة الس ووابقة بالنس ووبة للشو وواط
الصخرية .

– تحد ارتااعاا األبنية مل أم بوع ابت ما يلي :

 – 1طابق واحد بارتااع أر عوة أمتوار ل بنيوة الواقعوة وومل مسوافة تقول
عل مئتيل وخمسيل مت اًر عل حدو الشاط .

 – 2طووابقيل بارتاوواع سووبعة أمتووار وبصووف المتوور ل بنيووة الواقعووة علووى
بعد يزيد عول  / 25 /متو اًر وف يزيود عول  / 350 /متو اًر عول حودو

الشاط .

 – 3ال ووة طوابووق بارتاوواع أعظمووي عش ورة أمتووار وبصووف المتوور ل بنيووة
التي يزيد بعدها عل  / 350 /مت اًر عل حدو الشاط .

 – 4ي از ارتااع الطابق األروي حتى أر عة أمتار وبصف المتر
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 / 4.5 /في حال وبه مخصصاً للتجارة .

 – 5تخضو و المنشو ووآا السو ووياحية تاا الصو وواة افسو ووتةمارية التو ووي يزيو وود
بع وودها ع وول  / 350 /متو و اًر ع وول الش وواط م وول حي ووم افرتا وواع للش وورو

المنصوص عنها في الما ة الخامسة مل هذا القرار .

الفصل السادس
إجراءات طلب إقامة مشاريع سياحية والترخيص لها
الماااادة  - – 8لك وول مال ووك أرض ا ووالحة لالس ووتاا ة م وول أحك ووام ه ووذا القو ورار ولدي ووه
الرغبووة بتحقيووق اليايووة المحوود ة منووه أن يتقوودم بطلو
بالو ائق والمستنداا والمخططاا التالية:

-1و يقة تةبت ملكية ااح

 -2مخطط موق بمقيا

الطل

إلووى الووو ازرة مرفق واً

للعقار.

 ) 1/25000أو  ) 1/10000أو

المت و وووفر مب و وويل علي و ووه ح و وودو

 ) 1/5000أو  ) 1/2000حسو و و

العقار وعالقته م الجوار ر ط طرقي – منشآا مجواورة  0000الوخ
).

-3مخطط جيرافي طبوغرافي ) بمقيا

 ) 1/2000ومخطو و وط عق و ووارم بالمقي و ووا
العقار الحالي

جر – زراعي ).

 -4مخطووط تنظيمووي أولووي بمقيووا

 )1/1000أو
المت و وووفر و ي و ووان اس و ووتعمال

 ) 1/1000يبوويل توزي و الكتوول

واستعمافتها و افة التااايل الالزموة لتووويح الاكورة مقواط فوي

األرض الشديدة الميول ).

 -5بربامي زمني يعيل مراحل تنايذ المشروع .
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 -6ت عهو و وود مو و وول او و وواح

المشو و ووروع باسو و ووتةمار المنشو و ووةة أو المنشو و ووآا

السووياحية افسووتةمارية لاتورة زمنيووة ف تقوول عوول خمسووة عشوور عامواً
مل تاريخ بدء افستةمار الاعلوي للمنشوةة وفوق اليايوة التوي أبشوئت

مل أجلهوا تحوت طائلوة إغوال وخوتم المكوان فوي حوال تييور اواة

افسووتعمال وتمن و تسوووية مخالاووة تيييوور افسووتعمال موول أيووة جهووة
كابت .

-7تعهود مول اوواح

المنشوةة بتوةميل افووة الم ارفوق والخودماا الالزمووة

للمنشةة على باقته الخااة ون مطالبة الجهة المرخصة بذلك.

 -8يتعهوود اوواح

المش ووروع بعوودم إف وراز الج ووزء المخصووص للمش ووروع

الس ووياحي افس ووتةمارم ويكل ووف بتق ووديم و يق ووة تش ووعر بووو و إ ووارة
بوذلك علووى اووحياة العقووار قبوول منحوه التوورخيص مووا يتعهوود بعوودم

بقل ملكيته إف لياية استةمار لناس الياية المورخص ألجلهوا و عود

موافقة الو ازرة وتوو إ وارة بوذلك علوى اوحياة العقوار  ،أموا فوي
المنوواطق غي وور المح وود ة وغيوور المح ووررة ييق وودم تعهوود م وول ا وواح

المنشووةة بووذلك وفووي حووال المخالاووة يليووى التوورخيص وييلووق ويخووتم
المكان لحيل إزالة المخالاوة وتمنو

كابت .

تسووية المخالاوة مول أيوة جهوة

ب -إجراءاا الترخيص  :توتم الموافقوة والتورخيص إلقاموة المنشوآا السوياحية
والمجمعاا السياحية وفق اإلجراءاا التالية :

1و يقدم الطل

مرفقاً ب وبارة تحتوم على افوة الو وائق المطلو وة السوابقة

بااً إلى مديرية أو ائرة أو عبة السياحة في المحافظة .

2و تشكل في ل محافظة لجنة ائمة لدراسة الطلباا وفق ما يلي :
 -عضو المكت

التنايذم المختص رئيساً
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 مدير السياحة في المحافظة أو مل تكلاه الو ازرة بتمةيلهاعضوا ومقر اًر

 مدير الخدماا الانية في المحافظة أو ممةل عول المديريوة مولالمهندسو وويل المختصو وويل بتخطو وويط المو وودن ممو وول تت و ووافر لو ووديهم
عضواً

الخبرة الالزمة

 -م و وودير الشو و ووؤون الاني و ووة فو و ووي محافظو و ووة مش و ووق أو فو و ووي م اركو و ووز

المحافظاا بالنسبة للمشاري التي تق ومل حدو ها اإل ارية

عضواً

 -مهند

خبير في تخطيط المدن أو العمارة مل العامليل لدى

القطاع العام يسمى مل قبل المحافظ

عضواً.

3و تو وودقق اللجنو ووة ف و ووي األو ار والو و ووائق والبيابو وواا المقدم و ووة مو وول طال و و

الت وورخيص وت وودر بالتحدي وود إمكابي ووة إقام ووة المش ووروع عل ووى الموقو و
المقت و وور و ترفو و و تقريره و ووا إل و ووى المح و ووافظ مش و وواوعا بمالحظاته و ووا و

مقترحاتهووا و تلووك خووالل موودة  /30/ال ووون يومووا موول توواريخ إيووداع
الطل

في يوان مديرية أو ائرة أو عبة السياحة في المحافظة

4و يرفو و المح ووافظ تقري وور اللجنو ووة مش وواوعا ب أري ووه إلو ووى ال ووو ازرة الت ووي تبو ووت
بطلباا الترخيص وفقا إلحكام هذا القرار و تلك خالل مدة هريل

مل تاريخ ورو تقرير اللجنة إلى الو ازرة

5و بعد التورخيص للمنشوةة السوياحية مول قبول الوو ازرة تحوال اإلووبارة إلوى
محافظة مشق أو مجلس المدينة أو البلدة أو الوحدة اإل اريوة تاا

العالقووة بالنسووبة للمنشوواا الواقعووة ووومل حوودو ها اإل اريووة و إلووى
المكتو

التنايووذم للمحافظوة بالنسووبة للمنشوآا الواقعووة خوار الحوودو

اإل اري ووة للوح ووداا اإل اري ووة لم وونح الت وورخيص بالبن وواء و تل ووك خ ووالل
ال يل يوما مل تاريخ ورو اإلوبارة
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المادة  – 9تصديق المخططاا :

 تعتبر الو ازرة الجهة المختصة المشرفة على تودقيق وتصوديق المخططوااالتطبيقيوة والتاصويلية أل اروووي المشواري المنصووص عنهووا فوي هوذا القورار

و ذلك المخططاا المعمارية والتنايذية لمبابيه وتصديق هوذ المخططواا

بق ورار م وول وزي وور الس ووياحة ون الرج وووع إل ووى أي ووة جه ووة أخ وورى وتك ووون بع وود
تصووديقه بافووذة ومقبولووة إلبجوواز المعووامالا الرسوومية بمووا فووي تلووك معاملووة

الحصول على إجوازة البنواء مول وحوداا اإل ارة المحليوة ومعاملوة التسوجيل

في السجل العقارم .

ب – يتم تصديق المخططاا على مرحلتيل :

المرحل ووة األول ووى  :وتش وومل المخط ووط التنظيم ووي األول ووي لكام وول المش ووروع
والمخطط التنظيمي التاصيلي والمخططاا المعماريوة والتنايذيوة

للقسم افستةمارم أو المنشةة السياحية .

المرحلة الةابية  :تشمل المخططاا التنظيمية التاصيلية للقسم التنظيمي
والمخططاا المعمارية والتنايذية لوحداا المبيت .

– ف تصد مخططاا المرحلة الةابية أو أم جزء منها إف بعد تنايذ امول
أعمال الهيكل للمرحلة األولى .

– ف يج وووز تس ووجيل التقس وويم ف ووي الس ووجل العق ووارم للمش ووروع إف بع وود تص ووديق
المرحلة الةابية بموج

تاب يصدر عل الو ازرة .
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الفصل السابع
أحكام واشتراطات عامة
المادة – 10

 يسو وومح للجمعيو وواا التعاوبيو ووة السو ووياحية الخاوو ووعة إل و وراف الو ووو ازرة بتنايو ووذالمش و وواري المنص و وووص عليه و ووا ف و ووي ه و ووذا القو و ورار  ،وتملي و ووك وح و ووداا المبي و ووت

ألعض ووائها عل ووى أن تبق ووى المنش ووةة الس ووياحية افس ووتةمارية والمب ووابي التجاري ووة

الواقعووة خووار المنشووآا افسووتةمارية بملكيووة الجمعيووة التووي تتووولى أيضواً تقووديم
الخدماا العامة مل ايابة وإ ارة لكامل المشروع .

ب – يعتبر مالك وحدة المبيت ملزماً حكماً بعضووية الجمعيوة وتنتهوي عضوويته
فيها بزوال ملكيته .

المادة – 11

 -تعتب وور باق وواا الم ارف ووق العام ووة الت ووي تص ووي

وول وح وودة مبي ووت ف ووي القس ووم

التنظيمووي ين واً لووو ازرة السووياحة علووى مالووك األرض وتوو و بووذلك إ ووارة رهوول
على احياة ل مقسم في السجل العقارم وتورقل بنواء علوى تواب مول و ازرة
السووياحة بعوود تووةميل سووائر الم ارفووق العامووة ويعاووى ووو اإل ووارة وترقينهووا موول

أم رسم .

ب – يتوجو

علوى اواح

المشووروع المبا ورة بتنايوذ الم ارفووق العاموة خوالل سووتة

أ هر مل تاريخ تصديق المخططاا التنظيمية مل قبل الو ازرة ويلتزم ب بجواز

تنايذ هذ المرافق خالل سنتيل .

المااادة  – 12عنوود عوودم وجووو جهووة عامووة أو وور ة أو جمعيووة تعاوبيووة سووياحية تقوووم
بةعم ووال الص وويابة وإ ارة المش ووروع وتق ووديم الخ وودماا العام ووة المش ووتر ة وف ووق بظ ووام
تواف ووق علي ووه ال ووو ازرة قب وول تص ووديق المخطط وواا التنظيمي ووة للمش ووروع يعتب وور م ووالكو
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وحداا المبيت أعضاء في جمعية تعاوبية خدمية مشكلة حكماً لهوذ اليايوة عنود

تصديق المشروع تعمل وفقاً لنظام اخلي موحد يصدر وزير السياحة .

الفصل الثامن
أحكام ختامية
الماااادة  – 13تح وود ح وودو وول م وول الش وواط واألم ووالل العام ووة البحري ووة الواقع ووة عل ووى
السوواحل بموجو

مخططوواا تنظوويم بالمشووار ة بوويل وول موول و ازرة السووياحة

وو ازرة النقل في حال عدم توفرها
المادة  – 14تستايد المشاري المنصووص عنهوا فوي هوذا القورار مول أحكوام اإلعاواءاا
والتسووهيالا الممنوحووة بق ورار المجلووس رقووم  /186/لعووام  1985باسووتةناء
وحداا المبيت المحد ة والمعدة لإلفراز وفق أحكام هذا القرار .

المااااادة  – 15يليو ووى قو ورار المجلو ووس رقو ووم  /43/لعو ووام  1974وقو ورار رقو ووم  /63/لعو ووام
 1975وقرار رقم /173ب لعام . 1982

المادة  – 16تليى افة األحكام المخالاة لهذا القرار أينما ور ا .
المادة  – 17ينشر هذا القرار ويبلغ مل يلزم لتنايذ .

مشق في  1408/2/7هو الموافق لو  1987/9/30م

رئيس مجلس الوزراء

رئيس المجلس األعلى للسياحة
الدكتور عبد الرؤوف الكسم
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