
 م2009 أبريل 30ملوافق ا -هـ 1430مجادى األوىل  5  –(43) السنة –( 340) ا لعدد          3                            حكومة ديب_ اجلريدة الرمسية
 
 
 

 

 2009( لسنة 1نظام رقم )
 بتعديل
 2006( لسنة 6بعض أحكام النظام رقم )
 بشأن

 ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر
 ـــــــــــــــ

 

 التنفيذيتوم  ولي عهد دبي رئيس المجلس حمدان بن محمد بن راشد آل مكنحن 
 

 بإنشاء المجلس التنفيذي إلمارة دبي،  2003( لسنة 3بعد االطالع على القانون رقم )
بشىىىىأن تأسىىىةس دايىىىرة السىىىىةاتة والتسىىىو   التجىىىىاري  1997( لسىىىنة 1وعلىىىى القىىىانون رقىىىىم )

 وتعدةالته،
بشىىأن تىر ةل المنشىىسي السىىةاتةة ومساتىى  السىىفر،  2006( لسىىنة 6وعلىى الناىىام رقىىم )
 "،النظام األصليبىى "وةشار إلةه فةما يلي 

 

 نصدر النظام اآلتي:
 

 (1المادة )
 

( مىىىن الناىىام ا صىىىلي، النصىىىول 15) ( و12و ) (6) ( و5ةسىىتبدب بنصىىىول المىىواد )
 التالةة:

 

 (5المادة )
 

علىى يي شىى ل يرفىى  فىي التصىىوب علىىى تىىر ةل  ي مىن ا نشىىطة السىىةاتةة الىىواردة 
التالةىة، باإلاىىافة للشىىرو  ال اصىة بسىى  نشىىا  فىي ذىىذا الناىىام، االلتىلام بالشىىرو  العامىىة 

 ( من ذذا الناام:2سةاتي والمنصول عليها في الملت  رقم )
تىوفير مسىان مسىتق  لملاولىىة سى  نشىا  مىىن ا نشىطة السىةاتةة ال تقىى  مسىاتته عىن  ال ىىين  .1

 مترًا مربعًا.
 تقدةم شهادة تسن سيرة وسلوك تدي ة لك  من صات  المنشأة والمدير المسؤوب. .2
تعيىىين مىىدير مؤذىى  لكىىى  نشىىا  سىىةاتي يو يك ىىىر، علىىى ين تتىىوفر لىىىد  ذلىىك المىىدير  بىىىرة  .3

عملةىىة فىىىي مجىىىاب ا نشىىىطة السىىىةاتةة ال تقىىى  مىىىدتها عىىىن  ىىىال  سىىىنواي إذا سىىىان تاصىىىاًل 
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علىىى شىىهادة جامعةىىة يو شىىىهادة مت صصىىة فىىي السىىةاتة والسىىىفر، يو ين تتىىوفر لىىد  ذلىىىك 
ةاتةة ال تقىى  مىىدتها عىىن  مىىس سىىىنواي إذا المىىدير  بىىرة فىىي مجىىاب ممارسىىة ا نشىىطة السىى

سىان تاصىاًل علىى ال انوةىىة العامىة، وفىي جمةى  ا تىىواب ةشىتر  فىي الشىهاداي العلمةىىة ين 
 تكون مصدقة تس  ا صوب.

التىىي تقىىىدمها السىىةاتةة تقىىدةم تعهىىد بتلو ىىد العمىىىالء ببةانىىاي ساملىىة وصىىتةتة عىىىن البىىرام   .4
 المنشأة. 

د او  التىىي تقىدم للىدايرة تىوب المنشىىأة  ىالب يسىبوع واتىىتقىدةم تعهىد بىالرد علىىى جمةى  الشىس .5
 من تار خ إعالم المنشأة بالشسو .

تقىىىدةم تعهىىىد بتلو ىىىىد الىىىدايرة بأةىىىىة مسىىىتنداي يو بةانىىىىاي يو إتصىىىاءاي تىىىىر  الىىىدايرة اىىىىرورة  .6
 االطالع عليها.

 تقدةم تعهد بإ طار الدايرة باسم المدير المسؤوب وبأي تغيير ةطري في ذذا الشأن. .7
وتىة علىى مىد   المستى  مستوبىة بىاللغتين العربةىة واإلنجليل ىة تبىين سىاعاي العمى  واى  ل .8

 والعطلة ا سبوعةة.
 صىادرًا عىن يي مىن البنىوك العاملىة ،تقدةم امان مصىرفي فيىر قابى  لالغىاء باسىم الىدايرة .9

 في اإلمارة، مقداره: 
نظم رحـتت مـ( ونشىا  )وكيل معتمد لخـ  ييـران جـوي أو أ  ـرمايتي يلف درذم لنشىا  ) -ي

 (.سياحية خارجية
 (.منظم رحتت سياحية داخلية( ولنشا  )وكيل سفر وسياحةماية يلف درذم لنشا  ) - 

 
 على ين يبقى ذذا الامان قايمًا ما لم يتم إلغاء الر صة.

 

 (6المادة )
 

 يجىول للمىدير العىىام إمهىاب يةىىة منشىأة مىىن االلتىلام بىأي شىىر  يو يك ىر مىىن الشىرو  العامىىة
( مىن الناىام، وسىذلك مىن يي شىر  مىن الشىرو  ال اصىة 5عليها فىي المىادة )المنصول 

يوليىىىىو  31( مىىىىن الناىىىىام، وذلىىىك لمىىىىدة ال تجىىىىاول 2المنصىىىول عليهىىىىا فىىىىي الملتىىى  رقىىىىم )
2009. 

 

 ( 12المادة )
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تنشىىأ فىىي الىىدايرة للفصىى  فىىي الشىىساو  التىىي تقىىدم اىىد المنشىىسي السىىةاتةة التىىي ال تجىىىاول 
درذىىىم لجنىىة تتكىىىون مىىن  ال ىىىة يشىىى ال ةعينىىون بقىىىرار ةصىىىدره قةمتهىىا مايىىىة و مسىىين يلىىىف 

ة تشىىار القىىانوني للىىىداير المىىدير العىىام ةسىىىون ا نىىان منهمىىا مىىىن مىىوافي الىىدايرة يتىىىدذما المس
 باإلاافة إلى  بير من القطاع السةاتي.  ،جنةريةسًا لل

 

 ( 15المادة )
 

واي يعاىىىىايها، تت ىىىذه بإجمىىىىاع يو بأفلبةىىىة يصىىى تفصىىى  اللجنىىىة فىىىي الشىىىىسو  بقىىىرار مسىىىب 
 على ين ةسون ريةس اللجنة من امنها، وةسون قرارذا نهايةًا وفير قاب  للطعن.

 

 (2المادة )
  

 .و نشر في الجر دة الرسمةة ،ةعم  بهذا الناام من تار خ صدوره
 
 
 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عهد دبي                                               

 ذيرئيس المجلس التنفي                                                  
 

 
 م2009 فبـــراير 25صدر في 

 هـ1430 صفر 30لـ ق افـالمو 
 
 


