نظام رقم (  )6لسنة 2006
بشأن
ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر
ــــــــــــ
نحن

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم (  )3لسنة  2003بشأن إنشاء المجلس التنفيذي إلمارة دبي،

وعل ـ ــى القـ ـ ــانون رق ـ ــم (  )1لسـ ـ ــنة  1997بش ـ ــأن تأسـ ـ ــيس دا ـ ـ ـرة السـ ـ ــياحة والتس ـ ــويق التجـ ـ ــاري
وتعديالته،
نصدر النظام اآلتي:
المادة ()1
يســمى هــذا الن ــام "نظـــام تــرخيص المنشـــآت الســـياحية ومكاتـــب الســـفر رقـــم (  )6لســـنة
."2006

المادة ()2
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ،ما لم يـد سـياا الـن

علـى

خالف ذلك:
الدولة

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

إمارة دبي.

الدائرة

دا رة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام

مدير عام الدا رة.
أي شخ

الشخص
المنشأة

طبيعي أو اعتباري.

المنشــأة الت ــي يم ــارس في هــا أي ش ــخ

طبيع ــي أو اعتب ــاري

أي ًا من األنشطة السياحية.

رخصة مزاولة نشاط سياحي.

الرخصة

أي شــخ

وكيــع مــام معتمــد لخــ

لديــه توكيـل تجــاري مــن خــا جــوي للطي ـران

أو أكثر.
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طيـران جــوي أو أ ـر

وفقـ ًا ألحكـام القـانون ،ويقــوم ببيـ بطاقـات الســفر

ومــرخ

لخـ ــارد الدولـ ــة وي ـ ــن م الب ـ ـرامي الس ـ ــياحية الخارجيـ ــة الت ـ ــي
تقدمها تلك الخطوط أو التي ين مها بنفسه.
وكيـــع ســـفر وســـياحة

يبيـ ـ بطاقــات الس ــفر لخ ــارد الدول ــة ،ويقـ ـدم

أي ش ــخ

الخ ـ ـ ــدمات ذات الص ـ ـ ــلة كمع ـ ـ ــامالت اإلقام ـ ـ ــة واسـ ـ ـ ــتخراد

التأش ــيرات وتن ـ ــيم الـ ــرحالت وتـ ــوفير المواصـ ــالت ،ويبي ـ ـ

البـ ـرامي السـ ــياحية المن مـ ــة م ــن قبـ ــل من مـ ــي الـ ــرحالت
السياحية الخارجية.
أي شـ ــخ

مـــنظم رحــــيت ســــياحية

لبيعها خارجية

منظم رحيت سياحية داخلية أي شخ

ي ــن م الب ـ ـرامي الس ــياحية إلـ ــى خ ــارد الدولـ ــة

عبر وكالء السفر والسياحة.

ين م ويقدم الرحالت السياحية الداخلية ويتولى

الترتيبات للسياحة الوافدة بما فيها سياحة الحوافز
وسياحة الوافدين للمؤتمرات والمعارض والفعاليات
المحلية ،وتشمل الخدمات المقدمة استخراد التأشيرات

وتوفير المواصالت واإلقامة في المنشآت الفندقية وغيرها
من الخدمات.
اللجنة التي تن ر في الشكاوى ضد المنشآت السياحية.

اللجنة

المادة ()3
األنشطة السياحية هي:
-1

وكيل عام معتمد لخا طيران جوي أو أكثر.

-2

وكيل سفر وسياحة.

-3

من م رحالت سياحية خارجية.

-4

من م رحالت سياحية داخلية.

المادة ()4
ال يجــوز أليــة منش ــأة أن تمــارس أي نش ــاط ســياحي ف ــي اإلمــارة دون الحص ــو علــى رخص ــة
لذلك النشاط من الدا رة.
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المادة ()5
علـى أي شـخ

ألي مـن األنشـطة السـياحية الـواردة فــي

يرغـي فـي الحصـو علـى تـرخي

هـذا الن ــام ،االلت ـزام بالشــروط العامـة اةتيــة باإلضــافة للشــروط الخاصـة بكــل نشــاط ســياحي
والمنصو
-1
-2

عليها في الملحق رقم (  )2من هذا الن ام:
توفير مكان مستقل لمزاولة كل نشاط ال تقل مساحته عن أربعين متراً مربعاً.
تق ـ ــديم شـ ـ ــهادة حس ـ ــن سـ ـ ــيرة وس ـ ــلوك حديثـ ـ ــة لك ـ ــل مـ ـ ــن ص ـ ــاحي المنشـ ـ ــأة والمـ ـ ــدير
المسؤو .

-3

تعي ــين م ــدير مسـ ــؤو وثالث ــة مـ ــو فين لك ــل نشـ ــاط ،ويج ــي أن تتـ ــوفر ل ــدى المـ ــدير

ال عل ــى ش ــهادة
خب ـرة عملي ــة فــي مج ــا النشــاط لم ــدة ث ــالص ســنوات إذا ك ــان حاص ـ ً
جامعيــة أو شــهادة تخصـ ـ

-4
-5

فــي الس ــياحة والســفر أو لمــدة خم ــس ســنوات إذا ك ــان

حاصالً على الثانوية العامة.

تقديم تعهد بأن يزود العمالء ببيانات كاملة وصحيحة عن البرامي السياحية.

تقـديم تعهــد بــالرد علــى الشــكاوى التــي تقــدم للــدا رة حــو المنشــأة خــال أســبوع مــن
تاريخ إعالنه بالشكوى.

-6
-7

تقـ ــديم تعهـ ــد بتزويـ ــد ال ـ ــدا رة بأيـ ــة مسـ ــتندات أو بيان ـ ــات أو إحصـ ــاءات تـ ــرى ال ـ ــدا رة
ضرورة االطالع عليها.

تقــديم تعه ــد بـ ـ أن يخطــر ال ــدا رة باس ــم المــدير المس ــؤو وب ــأي ت ييــر يطـ ـرأ ف ــي ه ــذا
الشأن.

-8
-9

وضـ لوحـة علـى مــدخل المكتـي مكتوبـة بـالل تين العربيــة واإلنجليزيـة تبـين ســاعات
العمل والعطلة األسبوعية.

تقـديم ضــمان مصـرفي غيــر قابـل لال ــاء باســم الـدا رة ،صــاد ًرا عـن أي مــن البنــوك
ً
العام لـة فـي اإلمـارة ،قــدرت مـا تي ألـ

درهــم لكـل نشـاط لتســوية المنازعـات فيمـا بــين

المنشأة والعميل ،وي ل هذا الضمان قا ماً ما لم يتم إل اء الرخصة.
المادة ()6
يجــوز للمــدير العــام إص ــدار ق ـرار باإلعفــاء لمــدة أقص ــاها  31يوليــو  2008ألي منشــأة م ــن
أي شـرط فــأكثر مـن الشــروط العامــة ال منصـو
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وك ــذلك مـ ــن أي مـ ــن الش ــروط الخاصـ ــة المنصـ ــو

عليه ــا فـ ــي الملحـ ــق رق ــم ( )2مـ ــن هـ ــذا

الن ام.
المادة ()7
تسـتوفي الــدا رة مــن المنشــأة الرســوم وفق ـ ًا للملحــق رقــم ( )1مــن هــذا الن ــام ،ويجــوز إصــدار
الرخصة لسنة أو أكثر.

المادة ()8
يجـ ـ ــي عل ـ ـ ــى أي منش ـ ـ ــأة ت ـ ـ ــن م رح ـ ـ ــالت س ـ ـ ــياحية داخلي ـ ـ ــة أو خارجي ـ ـ ــة أن ت ط ـ ـ ــي الس ـ ـ ــيا
والمسـافرين بوثيقـة تــأمين سـارية المفعـو طيلــة مـدة الرخصــة ولمـدة شـهر بعــد انقضـا ها ضــد
جمي األخطار واألضرار التي قد تنجم عن الرحلة.
المادة ()9
يجي على با عي الرحالت السياحية الخارجية أو الداخلية مراعاة ما يلي:
-1

تنفيـذ جميـ عناصـر الرحلـة كمـا هـي واردة فـي المطبوعـات اإلعالنيـة أو نمـوذد

-2

الحجز وفق ًا للملحق رقم ( )2بهذا الن ام.
تقـديم خـدمات بديلـة معادلـة ألي ت ييـر فـي عناصـر الرحلـة شـريطة موافقـة العميـل
الخطية.

-3

رد قيمـة أي ت ييـر أو نقـ

العميل في حالة عدم الموافقة.

فـي عناصـر الرحلـة ،واعـادة ا لمبـال المدفوعـة إلـى
المادة ( )10

للـدا رة أن تصـدر موافقـة مبد يـة للجهـة طالبـة التـرخي

لمـدة ثالثـة أشـهر تجـدد لمـدة مماثلــة

لمرة واحدة الستكما الشروط الخاصة لممارسة النشاط السياحي المطلوي.
المادة ( )11
م ـ ع ــدم اإلخ ــال بأحك ــام أي ق ــانون آخ ــر ،ال يجــوز للمنش ــأة القي ــام ب ــأي عم ــل م ــن أعم ــا
المنافسة غير المشروعة.
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المادة ( )12
تنشــأ فــي ال ــدا رة للفصــل فــي الش ــكاوى ضــد المنش ــآت الســياحية التــي ال تج ــاوز قيمتهــا ما ــة
أل ـ

دره ــم ،لجن ــة م ــن ثالثــة أش ــخا

يعين ــون بقـ ـرار م ــن المــدير الع ــام :اثن ــين م ــن م ــو في

ال ــدا رة ،أح ــدهما المستشـ ــار الق ــانوني للـ ــدا رة وتك ــون ل ــه ر اسـ ــة اللجن ــة ،وخبيـ ــر م ــن القطـ ــاع
السياحي.
المادة ( )13
يجـي علـى اللجنـة أن تعلــن المشـكو منـه بالشـكوى لتقــديم ردت عليهـا ،وأن تعلـن الشـاكي بهــذا
الــرد .وف ــي حال ــة ع ــدم قبــو الش ــاكي لل ــرد الم ــذكور ،تــدعو اللجن ــة الط ــرفين إل ــى الحض ــور
أمامها في تاريخ وموعد معينين لن ر الشكوى.
المادة ( )14
تراعي اللجنة في ن ر الشكوى القواعد األساسية للتقاضي وتضمن حق الدفاع لكل طرف.
المادة ( )15
تفصـل اللجنــة فــي الشــكوى بق ـرار مســبي تتخــذت باإلجمــاع أو باألغلبيــة ،ويكــون قرارهــا نها ي ـ ًا

وغير قابل للطعن.

المادة ( )16
توجـه اللجنــة كتاب ـاً إلـى المــدير العــام مرفق ـاً بـه نســخة مــن الق ـرار لصـرف المبل ـ المحكــوم بــه
من قيمة الضمان ما لم يتم تسديدت من المحكوم عليه مباشرة.
المادة ( )17
على المنشأة المحكـوم عليهـا إيـداع مـا يعـاد المبلـ الـذي تـم صـرفه مـن الضـمان المصـرفي
خال أسبوع من تاريخ الصرف.
المادة ( )18
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لمفتش ــي الـ ــدا رة صـ ــفة م ــأموري الضـ ــبا القضـ ــا ي وصـ ــالحية إجـ ـراء التفتـ ــي

والرقابـ ــة علـ ــى

المنشآت ،وضبا أية مخالفة ألحكام هذا الن ام.
المادة ( )19
يجوز للمنشأة التي تم ضبا مخالفة ضدها ،مما هو منصو

علـيه في الملحـق رقم ()3

أن تت لم خطياً إلى المدير العام خال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالنها بها خطياً.
ويفصل المدير العام في الت لم خال واحد وعشرين يوم ًا من تاريخ تقديمه ،وله رفض
الت لم أو تعديل الجزاء كلياً أو جز ياً.

المادة ( )20
يصدر المدير العام اللوا ح والتعليمات والقرارات اإلدارية الالزمة لتنفيذ أحكام هذ ا الن ام.
المادة ( )21

ينشر هذا الن ام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرت.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي في  25رمضان 1427هـ
الموافــــــق  18أ توبر 2006م

الملحق رقم ()1

رسوم المنشآت السياحية ومكاتب السفر
م
1

المعاملة المفروض مليها الرسم
استخراد رخصة سياحية

مقدار الرسم  /درهم
300

2

إضافة شريك

500

3

إضافة نشاط

500

4

ت يير  /إضافة مدير

500

5

نقل مكان مزاولة النشاط

500

6

تعديل  /تجديد رخصة

500

7

ت يير النشاط

500

8

غرامة تأخير تجديد الرخصة عن كل شهر
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المعاملة المفروض مليها الرسم

م

مقدار الرسم  /درهم

9

استخراد بد فاقد رخصة

500

10

حذف مدير

500

11

حذف شريك

500

12

حجز اسم تجاري للمنشأة

200

13

اختيار اسم تجاري للمنشأة دا على النطاا المكاني (لمدة سنة)

1.000

14

اختيار اسم تجاري أجنبي للمنشأة

2.000

15

ت يير اسم تجاري للمنشأة

500

16

انسحاي شريك

500

17

بي المنشأة

500

18

إضافة وتعيين ورثة

500

19

أيلولة رخصة

500

20

ت يير جنسية مالك  /شريك

500

21

اختيار اسم دا على بلدة ( دبي  ،اإلمارات  ،الخليي  . .إلخ )

2.000

22

اختيار اسم دا على عالمة تجارية ( امتياز )

1.000

23

اختيار اسم تجاري مختصر للم نشأة مثل ( أ .ي  .د .. .إلخ )

2.000

24

ت يير الشكل القانوني

500

25

حذف النشاط

500

26

إل اء إجراء

500

27

استخراد بد فاقد سجل تجاري

50

28

ت يير اسم مالك  /شريك

500

29

الموافقات المبد ية

100

30

إل اء ترخي

500

31

إصدار الشهادات السياحية

100

32

إعالن وفاة المالك

500

حكومة دبي  -الجريدة الرسم ية

9

العدد (  ) 317السنة (  8 - ) 40ذي الحجة  1427هـ  -الموافق  28ديسمبر 2006م

الملحق رقم ()2

الشروط الخاصة باألنشطة السياحية
ــــــــــــ
المادة ()1
علـى المنشــأة الســياحية التــي ترغـي فــي ممارســة أي مــن األنشـطة الســياحية التاليــة ،اســتيفاء
الشروط العامة للنشاط السياحي ،وذلك باإلضافة إلى الشروط الخاصة بذلك النشاط:
أوالً  :شروط الترخيص الخاصة بنشاط وكيع مام معتمد لخ طيران جوي أو أ ر:
 .1تقديم كتاي عدم ممانعة من دا رة الطيران المدني.
 .2أن يتضمن مكان مزاولة النشاط واجهة عرض مناسبة لموقعه.
 .3أن يتض ــمن مك ــان مزاول ــة النشـ ــاط منطق ــة ع ــرض داخليـ ــة لمطبوع ــات خط ــوط الطي ـ ـران
التي تمثلها المنشأة.

 .4أن يكـون لـدى المنشـأة ن ـام حجـز دولـي مطـابق لمقـاييس صـناعة السـفر Galileo, -
 Sabreأو أي ن ـام توزيـ عـام Distribution

 Generalآخـر  -أو تقـديم تعهـد

بتوفير هذا الن ام خال ثالثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخي

.

 .5التعهــد بمراع ــاة م ــا يل ــي لــدى قي ــام الوكي ــل الع ــام المعتمــد ببيـ ـ البـ ـرامي الس ــياحية الت ــي
ين مها بنفسه أو تلك التي تقدمها شركات الخطوط الجوية التي يمثلها:
أ-

إصـدار نمــوذد حجــز وفقـ ًا لنمــوذد الحجــز المنصـو
من هذا الملحق.

عليــه فــي المــادة ()2

ي  -تق ــديم وثيقـ ــة تـ ــأمين ت طـ ــي المخـ ــاطر الت ــي يمكـ ــن التعـ ــرض لهـ ــا خـ ــال تلـ ــك
البـرامي السـياحية ،وتكـون سـارية المفعــو لمـدة سـريان التـرخي

وتنتهـي بعــد

شهر من انتهاء مدته.
اني ًا  :شروط الترخيص الخاصة بنشاط وكيع سفر وسياحة:
 .1تقديم كتاي عدم ممانعة من دا رة الطيران المدني.
 .2أن يتضمن مكان مزاولة النشاط واجهة عرض مناسبة لموقعه.

حكومة دبي  -الجريدة الرسم ية
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 .3أن يكون لدى المنشأة ن ام حجز دولي مطابق لمقاييس صناعة السفر Galileo, -

 Sabreأو أي ن ام  General Distributionآخر  -أو تقديم تعهد بتوفير هذا

الن ام خال ثالثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخي

.

 .4أن يتعهد بااللتزام بشراء بطاقات السفر مـن وكيـل عـام معتمـد فـي اإلمـارة أو مـن وكيـل
سفر وسياحة آخر في اإلمارة.

 .5أن يتعه ــد ب ــااللتزام بع ــدم بيـ ـ بطاق ــات س ــفر عا ــدة لخط ــوط طيـ ـران جوي ــة غي ــر ممثلـ ــة
بوكيل عام معتمد في اإلمارة.
.6

في حالة تقديم الرحالت السياحية الخارجية:
أ  -أن يتضمن مكان مزاولة النشاط منطقة عرض داخلية لمختل
المطبوعات.

ي  -عـرض مطبوعـات لمن مـي الـرحالت السـياحية الخارجيـة ومطبوعـات شــركات
الخطوط الجوية بشأن الوجهات السياحية.

د  -أن يتعهــد فــي حالــة الــرحالت المن م ــة مــن قبــل من مــي الــرحالت الس ــياحية
الخارجية ،باستعما نموذد الحجز الصادر عنهم وتوقيعه من العميل.
د-

أن يتعهـ ــد ف ـ ــي حال ـ ــة تق ـ ــديم خ ـ ــدمات إض ـ ــافية غي ـ ــر مدرج ـ ــة ف ـ ــي مطبوع ـ ــات
من مي الرحالت السياحية الخارجية أو في حالـة الـرحالت المن مـة كليـ ًا مـن
قبــل الوكي ــل ،ب صــدار نم ــوذد حجــز وفقـ ـ ًا لنمــوذد الحج ــز المنصــو علي ــه

فـي المـادة (  )2مـن هـذا الملحـق يتضـمن هـذت الخـدمات ،وبتقـديم وثيقـة تــأمين
ت ط ـ ــي األخط ـ ــار واألضـ ـ ـرار الت ـ ــي ق ـ ــد ت ـ ــنجم ع ـ ــن تق ـ ــديم ه ـ ــذت الخ ـ ــدمات أو
الــرحالت وتك ــون س ــارية المفع ــو لم ــدة سـ ـريان الت ــرخي

من انتهاء مدته.

وتنته ــي بع ــد ش ــهر

ال ًا  :شروط الترخيص الخاصة بمنظم رحيت سياحية خارجية:
 .1التعهد ب صدار م طبوعات إعالنية خال ثالثة أشهر من إصدار الترخي

.

 .2تقديم دراسة أولية حو المشروع ومدى فا دته للقطاع السياحي.
 .3التعهـد ب صـدار نمــوذد حجـز وفقـاً لنمــوذد الحجـز المنصـو

عليــه فـي المـادة ( )2مــن

هذا الملحق.

حكومة دبي  -الجريدة الرسم ية
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رابع ًا  :شروط الترخيص الخاصة بمنظم رحيت سياحية داخلية:
.1
.2

التعهد ب صدار مطبوعات إعالنية خال ثالثة أشهر من إصدار الترخي

تقديم دراسة أولية حو المشروع ومدى فا دته للقطاع السياحي.

.

المادة ()2
علـى المنشــأة السـياحية التــي تمــارس نشـاط وكيــل عـام معتمــد لخــا طيـران جــوي أو أكثــر أو
نشاط وكيل سفر وسياحة ،استخدام نموذد الحجز اةتي:
-1

بيانات المنشأة السياحية  /مكتي السفر:
اسم المنشأة
العنوان
الهات

الفاكس

صندوا البريد
البريد اإللكتروني
رقم االتصا في الحاالت الطار ة
-2

بيانات العميل:
االسم الكامل لكل مسافر
رقم االتصا في الحاالت الطار ة
الفاكس

البريد اإللكتروني
-3

تكالي

الرحلة:

إجمالي التكالي

المبل المدفوع مقدم ًا

الرصيد وتاريخ االستحقاا

-4

مرج الحجز (الكمبيوتر)

-5

مرج مطبوعة العطالت

حكومة دبي  -الجريدة الرسم ية
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-6

كافة تفاصيل الرحلة لكل قطاع بما في ذلك:
الوجهة /الوجهات ا لر يسة

منفذ الخرود
وقت وتاريخ الم ادرة
الخا الجوي/اسم الباخرة

رقم الرحلة
الدرجة

مدة العطلة (عدد الليالي واأليام)

نوع اإلقامة (اسم المنشأة الفندقية وتصنيفها أو البديل لها)
عدد ال رف وف اتها
ترتيبات الوجبات
الرحالت االختيارية

خدمات النقل

طلبات معينة (غير مضمونة)
-7
-8

معلومــات وشــروط الحجــز بمــا فــي ذلــك رســوم اإلل ــاء والشــروط التــي تلــزم العمي ــل
سداد تلك الرسوم.

خـ ـ ــتم (أو ملصـ ـ ــق) وكالـ ـ ــة السـ ـ ــفر والسـ ـ ــياحة أو الوكيـ ـ ــل العـ ـ ــام المعتمـ ـ ــد  /وتوقي ـ ـ ـ
المسؤو .

-9

توقي العميل م ذكر التاريخ والساعة.

حكومة دبي  -الجريدة الرسم ية
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الملحق رقم ( )3

الئحــة الجـــزاءات اإلداريـــــــة
ـــــــــــــــــ

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

الرقم

بيـــان المخـــالفة

المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من

جزاءات أخرى

المخالفة

المخالفة

المخالفة

المخالفة

األولى مقدراً بالدراهم

ال انية مقدراً بالدراهم

ال ال ة مقدراً بالدراهم

الرابعة مقدراً بالدراهم

200

200

200

200

1.000

2.000

2.000

2.000

5.000

10.000

10.000

10.000

4

نقل مكان مزاولة النشاط بدون إشعار الدا رة.

1.000

3.000

3.000

3.000

5

وجود سكن في مكان مزاولة النشاط.

1.000

3.000

3.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

200

500

500

500

1.000

1.000

1.000

1.000

200

300

400

500

10

تقديم بيانا ت أو مستندات مزورة أو غير صحيحة إلى الدا رة.

15.000

30.000

30.000

30.000

11

عدم تطابق االسم بالالفتة م االسم الوارد بالرخصة.

1.000

1.000

2.000

2.000

إلزام المنشأة ب زالة الالفتة

12

عدم صيانة الالفتة ووجود تل

بها.

1.000

1.000

2.000

2.000

إلزام المنشأة ب زالة الالفتة

13

عدم توفر  %50من مساحة الالفتة لالسم التجاري بالل ة العربية.

1.000

1.000

2.000

2.000

إلزام المنشأة ب زالة الالفتة

14

وجود خطأ ل وي في الالفتة.

1.000

1.000

2.000

2.000

إلزام المنشأة ب زالة الالفتة

1.000

1.000

1.000

1.000

1

عدم إبراز الرخصة لمو في الدا رة المختصين.

2

عدم االلتزام بالنشاط السياحي.

3

مزاولة نشاط سياحي بدون ترخي

.
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6

اإلعالن عن تأجير /بي الرخ

7

رفض توق ي إعالن المخالفة  /اإلنذار  /الحضور.

8

عدم تجديد الرخصة خال شهر بعد انتهاء صالحيتها.

9

عدم وجود الفتة تحمل اسم المنشأة.

15

بأنواعها.

عدم االلتزام بالمهلة المحددة لتزويد الدا رة بالبيانات /المستندات

جواز إغالا المنشأة

جواز إغالا المنشأة في
حالة عدم تجديد الترخي

ألكثر من ستة أشهر

جواز رف الموضوع إلى
السلطات المتخصصة

الرقم

المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من

بيـــان المخـــالفة

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

/اإلحصا يات المطلوبة.
16

عدم الرّد على الشكوى المقدمة للدا رة ضد المنشأة خال أسبوع من
إعالنها بالشكوى.
عدم وجود ن ام حجز دولي في المنشأة مطابق لمقا ييس صناعة
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المخالفة

المخالفة

المخالفة

المخالفة

األولى مقدراً بالدراهم

ال انية مقدراً بالدراهم

ال ال ة مقدراً بالدراهم

الرابعة مقدراً بالدراهم

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

3.000

4.000

3.000

4.000

5.000

3.000

4.000
4.000

17

السفر في المنشأة.

18

عدم تزويد العميل بنسخة من نموذد الحجز موق من الطرفين

2.000

19

عدم توفر العدد المطلوي من المو فين

1.000

2.000

20

عدم توفر المساحة المطلوبة لكل نشاط

1.000

2.000

3.000

21

عدم توفر مكتي مستقل لكل من األنشطة المذكورة بالرخصة.

1.000

2.000

3.000

4.000

22

عدم استخدام نموذد حجز (عربي /انجليزي) وفقاً للنموذد المعتمد.

1.000

2.000

3.000

4.000

23

عدم االلتزام بشراء بطاقات السفر من وكيل معتمد أو من وكيل

3.000

4.000

5.000

6.000

3.000

4.000

5.000

6.000

5.000

10.000

20.000

20.000

سفر وسياحة باإلمارة.

بي بطاقات سفر عا دة لخطوط طيران جوية غير ممثلة بوكيل عام

24

معتمد باإلمارة.

25

تقديم بيانات غير كاملة وغير صحيحة عن البرنامي السياحي.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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جزاءات أخرى

المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

الرقم

بيـــان المخـــالفة

26

عدم تنفيذ واحد أو أكثر من عناصر الرحلة السياحية كما هي واردة

في المطبوعات اإلعالنية أو في نموذد الحجز ورفض إعادة المبال

المدفوعة للعميل في حالة عدم موافقة العمل على أي ت يير أو
نق

المخالفة

المخالفة

المخالفة

المخالفة

األولى مقدراً بالدراهم

ال انية مقدراً بالدراهم

ال ال ة مقدراً بالدراهم

الرابعة مقدراً بالدراهم

5.000

10.000

20.000

جزاءات أخرى

20.000

في برنامي الرحلة المتفق عليه.

4
العدد (  ) 317السنة (  8 - )40ذي الحجة  1427هـ  -الموافق  28ديسمبر 2006م

27

عدم وجود واجهة عرض

1.000

1.000

1.000

1.000

28

عدم االلتزام بالتعهد المقدم إلصدار الرخصة

3.000

4.000

5.000

6.000

29

عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعو

5.000

10.000

15.000

20.000

1.000

3.000

5.000

10.000

5.000

10.000

10.000

3.000

5.000

30.000

إعادة

جواز إغالا المنشاة

عدم إيداع المنشأة المحكوم عليها ما يعاد المبل الذي تم صرفه

30

من الضمان المصرفي خال أسبوع من تاريخ الصرف.

31

قيام مو في المنشأة بأفعا منافسة غير مشروعة

3.000

32

عدم عرض مطبوعات عن البرامي السياحية المقدمة

1.000

2.000

33

عدم تنفيذ المنشأة قرار الدا رة ب غالقها.

10.000

20.000

30.000

34

إعادة فتح وتش يل المنشأة التي أصدرت الدا رة ق ار ًار ب غالقها دون
الحصو على إذن منها.

10.000

15.000

20.000

30.000

35

من المنشأة لمو

الدا رة من أداء عمله.

10.000

20.000

30.000

30.000

36

عدم إدراد كافة عناصر الرحلة في نموذد الحجز

5.000

10.000

20.000

20.000

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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جواز إغالا المنشأة

جواز إغالا المنشأة

إغالا الم نشآت السياحية يتم

من قبل المدير العام أو من
يخوله
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السياحية

إغالا

المنشأة

الرقم
37

المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من المبلغ الواجب الدفع من

بيـــان المخـــالفة

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

عدم االلتزام بشرط أو أكثر من شروط الترخي

بالنشاط السياحي

األخرى الخاصة

المخالفة

المخالفة

المخالفة

المخالفة

األولى مقدراً بالدراهم

ال انية مقدراً بالدراهم

ال ال ة مقدراً بالدراهم

الرابعة مقدراً بالدراهم

3.000

5.000

4
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حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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10.000

10.000

جزاءات أخرى

