قانون رقم ( )1لسنة 1997
بتأسيس

دائرة السياحة والتسويق التجاري
ــــــــــــــــــــــ
نحن

حاكم دبي

مكتوم بن راشد آل مكتوم

بعــد االعــلى الــس المرســوم ر ــم ( )6لســنة  1989بتأســيم مجلــم تــرويا التجــارة والســياحة
في دبي،
نقرر إصدار القانون اآلتي:
مادة ()1
يسمس هذا القانون "قانون تأسيس دائرة السـياحة والتسـويق التجـاري لسـنة  "1997ويعمـ
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة ()2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت فـي هـذا القـانون المعـاني المبينـة إزاء كـ مناـا ،إال إذا دل
السياق الس خلف ذلك:
الحاكـــم:

صاحب السمو حاكم دبـي.

الرئيــس:

سمو رئيم دائرة السياحة والتسويق التجاري.

اإلمــارة:

إمارة دبي.

الدائــرة:
المدير العام:

دائرة السياحة والتسويق التجاري.

مدير اام دائرة السياحة والتسويق التجاري.
مادة ()3

تؤسم في اإلمارة دائرة حكومية تسمس دائرة السياحة والتسويق التجاري ،تمارم

االختصاصات والصلحيات المنصوص الياا في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر
بموجبه ،ويرأساا سمو ولي العهد الفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
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مادة ()4
تخــتص الــدائرة بتنظــيم صــنااة الســياحة والتســويق التجــاري فــي اإلمــارة وتعويرهمــا وتنميتامــا
واستثمارهما لزيادة الدخ القومي ونشر التفاهم بيـن الشعوب.
مادة ()5
تتولس الدائرة في سبي تحقيق اختصاصاتاا المبينة في المادة السابقة الماام والمسؤوليات

التالية:
-1

اإلشراف الس الموا ع السياحية واألثرية.

-2

وضع وتنفيذ الخعط والبراما التي تادف إلس تشجيع السياحة إلس اإلمارة من مختلف

-3

وضع وتنفيذ براما شاملة للدااية السياحية ،وادارة كافة امليات تقديم المعلومات

-4

دراسة المشاريع المتعلقة بالسياحة والبت فياا في ضوء الخعط الموضواة لتنمية

-5

أنحاء العالم.

السياحية الرسمية واإلشراف الياا.
صنااة السياحة في اإلمارة.

إ امة الندوات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من األنشعة السياحية في اإلمارة
وخارجاا أو المشاركة في هذه األنشعة.

-6

الموافقة الس إ امة األنشعة السياحية الواردة في الفقرة السابقة في اإلمارة وراايتاا.

-7

العم الس توفير وسائ الراحة والترفيه للسائحين ،وتساي المعاملت المتعلقة بام

-8

تنظيم خدمة المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين في عاى السياحة واإلشراف

-9

بالتعاون مع الجاات المختصة.
الس تأهيلام.

ترخيص وتصنيف الفنادق والشقق المفروشة واإلشراف الياا.

النزل والمعاام.
 -10اإلشراف الس ُ
 -11ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر والنقـ السياحي واإلشراف الياا.
 -12وضع وتنفيذ الخعط التي تادف إلس تنمية العل ات التجارية بين اإلمارة ودول العالم.
 -13أية أامال أخرى ترتبط باختصاصات الدائرة الواردة في المادة السابقة.
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مادة ()6
يعــين مــدير اــام للــدائرة بمرســوم يصــدره الحــاكم ،ويكــون مســؤوالا اــن تعبيــق وتنفيــذ السياســة
العامة للدائرة وان إدارة جاازها التنفيذي.

مادة ()7
يض ــع الم ــدير الع ــام التنظ ــيم الايكل ــي لل ــدائرة ،ويعب ــق ه ــذا التنظ ــيم بع ــد أن يقت ــرن بمص ــاد ة

الرئيم.

مادة ()8
للــدائرة أن تنش ـ مكاتــب تابعــة لاــا خــار اإلمــارة وتكــون مامتاــا التــرويا للســياحة والتســويق
التجاري وفقا لتعليمات المدير العام وتحت إشرافه.

مادة ()9
يصــدر ال ـرئيم األنظمــة الضــرورية لتنفيــذ أهــداف وغايــات هــذا القــانون بمــا فــي ذلــك تحديــد
الرسوم الواجب استيفاؤها وكيفية تحصيلاا والكفاالت المتوجب تقديماا.
مادة ()10
كـ مــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون أو األنظمــة الصــادرة بموجبــه يعا ــب لــدى إدانتــه مــن بـ
المحكمــة با ارمــة ال تزيــد اــن اش ـرة الف درهــم أو بــالحبم لمــدة ال تتجــاوز الســتة أشــار أو

بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة ()11
ااتبــا ار مــن تــاريخ صــدور هــذا القــانون تنتق ـ إلــس الــدائرة حقــوق وموجــودات مجلــم ت ــرويا
التجارة والسياحة ،وتصبح الدائرة مسؤولة ان كافة التزامات المجلم المذكور.
مادة ()12
ُيلاس مرسوم مجلم ترويا التجارة والسياحة ر م ( )6لسنة  1989وأي انون أو تشـريع خـر
إلس المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
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مادة ()13
ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ  4يناير 1997م
الموافـــــــــــــــــــــق  25شعبان 1417هـ
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