قرار المجلس التنفيذي رقم ( )49لسنة 2014
بشأن
اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

بعـد اطالــعل اـق النــقنو( ر ـ ( )1لسـنة  1997بتأســيد داة ـرة السـيقحة والتســويق التجــقر

وتعديعته،

و اق النقنو( ر ( )3لسنة  2003بشأ( إنشقء مجاد تنفيذ إلمقرة دبي،

و ا ــق النـ ــقنو( ر ـ ـ ( )14لس ــنة  2009بشـ ــأ( تسـ ــعير الحـ ــدمقي الحكومي ــة فـ ــي إمـ ــقرة دبـ ــي

وتعديعته،

و اق النقنو( ر ( )35لسنة  2009بشأ( إدارة األموال العقمة لحكومة دبي وتعديعته،

و اــق الن ــقنو( ر ـ ( )13لس ــنة  2011بش ــأ( تن ــي م اول ــة األنش ــالة اط تاــقدية ف ــي إم ــقرة
دبي،
و ا ـ ــق المرسـ ـ ــو ر ـ ـ ـ ( )13لسـ ـ ــنة  2011بشـ ـ ــأ( البرنـ ـ ــقمل اإللآترونـ ـ ــي لامنش ـ ـ ـ ي الفند يـ ـ ــة
والسيقحية في إمقرة دبي،

و اـق المرســو ر ـ ( )41لســنة  2013بشـأ( تن ــي نشـقج تــأجير بيـوي العالــعي فـي إمــقرة
دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
المادة ()1

المبينة إ اء كل
تآو( لاآامقي والعبقراي التقلية ،حيثمق وردي في هذا النرار ،المعقني
ّ
منهق ،مق ل يدل سيقق النص اق غير ذلك:
اإلمقرة

 :إمقرة دبي.

النشقج

 :م اول ــة حدمـ ــة تـ ــأجير بيـ ــوي العال ــعي إو اسـ ــتةجقرهق بناـ ــد إ ـ ــقدة

الداةرة

 :داةرة السيقحة والتسويق التجقر .
تأجيرهق لان طء ،وذلك بشكل منت
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 :الوح ــداي العنقريـ ــة المتثث ــة التـ ــي ي ــت تحاياـ ــهق لم اول ــة النشـ ــقج،

بيوي العالعي

وفق اطشتراالقي والمعقيير التي تعتم دهق الداةرة في هذا الشأ(.
المنشأة

 :المتسسة إو الشركة المرحص لهق بم اولة النشقج في اإلمقرة.

الترحيص

 :الوثينــة الاــقدرة ــ( الــداةرة والتــي تتهــم( موافنتهــق اــق ممقرس ــة
المــرحص لــه لانشــقج فــي اإلمــقرة ،وذلــك بعــد اســتيفقةه لعشــتراالقي

والمتالابقي المعتمدة لدى الداةرة في هذا الشأ(.
 :األفراد والمنش ي المرحص له بم اولة النشقج في اإلمقرة.

المرحص له

الرسوم

المادة ()2
المبين ــة فــي الج ــدول ر ـ ـ
إ  -تســتوفي ال ــداةرة ن يــر إا ــدار التـ ـراحيص ،وتنــدي الح ــدمقي ّ
الماحق بهذا النرار ،الرسو المحددة إ اء كل منهق.
(ُ )1

ب  -ط يحــل اســتيفقء الرســو المن ــررة بموجــب الفن ـرة (إ) مــ( ه ــذي المــقدة ،بأيــة رســو إح ــرى
منررة ألية جهة حكومية بموجب التشريعقي السقرية في اإلمقرة.
المخالفات والغرامات
المادة ()3
إ-

م ــع ـ ــد اإلح ــعل بأيـ ــة نوبـ ــة إش ــد يـ ــنص ايه ــق إ تش ـ ـريع حـ ــر ،يعق ــب كـ ــل مـ ــ(
يرتآـب إي ـقن مــ( األفعــقل المناـوص ايهــق فــي الجــدول ر ـ ( )2الماحــق بهــذا الن ـرار،

المبينة إ اء كل منهق.
بقلغرامة ّ
يمــة الغرامــة المشــقر إليهـق فــي الفن ـرة (إ) مــ( هـذي المــقدة ،فــي حــقل معــقودة
ب ُ -تهـق
ارتآــقب المحقلفــة ذاتهــق ،حــعل ســنة واح ــدة ،مــ( تــقري ارتآــقب المحقلفــة الســقبنة له ــق،
وبمق ط ي يد اق ( )100.000مةة إل

دره .

ج  -بقإلهقفة إلق نوبة الغرامـة المشـقر إليهـق فـي الفنـرة (إ) مـ( هـذي المـقدة ،يجـو لاـداةرة
اتحقذ إ

م( التدابير التقلية بحق المحقل :

 - 1اإلنذار.
 - 2اإلينقف ( م اولة النشقج لمدة ط ت يد اق ( )6ستة إشهر.
 - 3إلغقء الترحيص.
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أيلولة الرسوم والغرامات
المادة ()4
تتول حاياة الرسو والغرامقي التي يت استيفقتهق وفنقن ألحكق هذا النرار لحسقب الح انة
العقمة لحكومة دبي.

اإللغاءات
المادة ((5
ُياغق إ نص في إ تشريع حر ،إلق المدى الذ يتعقرض فيه وإحكق هذا النرار.
النشر والسريان
المادة ((6
ويعمل به م( تقري نشري.
ُينشر هذا النرار في الجريدة الرسميةُ ،

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ  7ديسمبر 2014م
الموافـــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــق  15صفر 1436هـ
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جدول رقم ((1
بتحديد رسوم إصدار التراخيص وتقديم الخدمات
م

مقدار الرسم (بالدرهم)

البيان

1

إادار الموافنة المبدةية اق ترحيص النشقج إو تجديدي.

100

2

إادار الترحيص إو تجديدي.

500

3

تعديل بيقنقي الترحيص.

500

4

إادار شهقدة

د ممقنعة ط تمقد اس تجقر معي( لبيي

العالعي إو تغييري.

500

5

الاب إلغقء الترحيص.

500

6

إادار شهقدة لم( يهمه األمر.

100

7

الاب استحراج نسحة م( إية وثينة إو مستند.

50

8
9

2000

الاب إينقف م اولة النشقج.

1500

اطشتراك في البرنقمل اإللآتروني.

 10تعديل بيقنقي الموافنة اق تأجير بيوي العالعي.

50
 300دره لآل غرفة

 11إادار تاريح لم اولة النشقج في بيي العالعي إو تجديدي.

نو  ،بحد إ اق 1200

دره سنوي نق لابيي الواحد

 12الاب التفتيش اق بيي العالعي.

 300دره لآل بيي

 13الاب إ قدة التفتيش اق بيي العالعي.

 300دره لآل بيي

 14الموافنة اق إ قدة فتح بيي العالعي بعد إغع ه.

200

 15إلغقء التاريح الحقص ببيي العالعي.

50

 16إادار شهقدة تاني

لبيي العالعي.

 17إادار بدل فق د إو تقل

 50دره لآل بيي

لشهقدة تاني

بيي العالعي.

50

 18تعديل إ بيق( م( بيقنقي شهقدة تاني

بيي العالعي.

50
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جدول رقم ()2
بتحديد المخالفات والغرامات
م

مقدار الغرامة (بالدرهم)

المخالفة

1

م اولة النشقج بدو( ترحيص.

5000

2

محقلفة شروج ومتالابقي الترحيص.

500

3

ننل مو ع المنشأة بدو( إشعقر الداةرة.

1000

4

د تجديد الترحيص حعل المدة المحددة م( الداةرة.

500

5

د وجود لوحة تحمل اس المنشأة.

500

6

د وهع لوحة تحمل بيقنقي المرحص له بقلاغتي( العربية واإلنجاي ية
وفةة تاني

بيوي العالعي في مكق( قهر في كل بيي.

7

تندي بيقنقي إو مستنداي م ورة إو غير احيحة إلق الداةرة.

8

تشغيل المنشأة التي رري الداةرة إينقفهق.

300
5000
20.000

9

د وجود وثينة تأمي( سقرية المفعول الياة مدة الترحيص.

2000

10

د الرد اق الشكوى المندمة هد المنشأة والمحقلة إليهق م( الداةرة.

1000

11

د تالقبق اس المنشأة المثبي اق الاوحة مع اطس الوارد بقلترحيص.

200

12

د ايقنة لوحة المنشأة إو وجود تا

200

بهق.

 13وجود حالأ لغو إو إآثر في اس المنشأة المثبي في الاوحة.
14

د ت ويد الداةرة بقلبيقنقي إو المعاومقي إو المستنداي إو اإلحاقةيقي
المالاوبة حعل المدة المحددة.
د

200
500

مسك السجعي الور ية واإللآترونية التي تتهم( جميع البيقنقي

 15المتعانة ببيوي العالعي إو د اطحتفقظ بهق لامدة التي تحددهق الداةرة،

1000

إو د إتقحتهق لمو في الداةرة لعالعل ايهق.
16
17

د ت ويد الن طء ببيقنقي احيحة وكقماة

( بيوي العالعي وفةة

تانيفهق.
د توفير الحدمقي المتعانة بايقنة بيوي العالعي بشكل دور .

 18فرض تآقلي

إهقفية اق الن يل ن ير توفير حدمة الآهربقء والمقء.
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19
20
21

يق المرحص له بدور الوسيط بي( الن طء وجهقي غير مرحص لهق م(
الداةرة بم اولة النشقج.
د إبعغ الداةرة في حقل تغيير بيقنقي المرحص له.

ر اة مل مو في الداةرة إو د التعقو( معه .

2000
500
10.000

 22تأجير بيوي العالعي بل الحاول اق الموافنة المسبنة م( الداةرة.

2000

 23م اولة النشقج في بيوي العالعي التي رري الداةرة إغع هق.

3000

24

د اطلت ا بشروج تاريح بيوي العالعي المحددة م( الداةرة.

500

25

د توفير معقيير التاني

الرةيسية المحددة م( الداةرة.

500

26

د توفير معقيير التاني

الفر ية المحددة م( الداةرة.

200

د تأجير بيوي العالعي كوحدة متآقماة وتأجيرهق باورة ج ةية كغرف
27
منفااة إو ِ
إسّرة مستناة.
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