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 لمهنة اإلرشاد السياحي التنظيميةالالئحة 
 م0222 ةفي إمارة دبي لسن

 ــــــــــــــــ
 

احة والتسيوس  التايار  سبشأن تأسيس  داريرا السي 1111لسنة ( 1)على القانون رقم  االطالعبعد 
 ,وتعدسالته

 ,بشأن تأهسل العاملسن في قطاع السساحة في دبي 6222لسنة ( 6)وعلى النظام رقم 
 ،بشأن تعسسن المدسر العام للداررا 1111لسنة ( 1)المرسوم رقم  وعلى

 

 :السياحي تقرر إصدار الالئحة التنظيمية لإلرشاد
 

لمهنيية اشرشيياد السييساحي فييي يمييارا دبييي  ةتسييمى هييلال الالرحيية بالالرحيية التنظسمسيي   :(1)المــادة 
 .م6222لسنة 

 

للهلميياو والعبيياراو التالسيية المعيياني الييواردا فييي تطبسيي  محهييام هييلال الالرحيية تهييون   :(0)المــادة 
 :ا لم سدل سسا  النص على خالف للكقرسن هل منها م

 

 .دبي يمارا             :اإلمارة
 .داررا السساحة والتسوس  التاار    : الدائرة

 .مدسر عام الداررا:         المدير العام
  هم السييييسار ومييييرافقتسقييييوم بأعمييييال يرشيييياد الشييييخص الييييل    :المرشــــد الســــياحي

دبييييييي  لمختلييييييف المواقييييييا السييييييساحسة وا  رسيييييية  فييييييي يمييييييارا
 .وتزوسدهم بالمعلوماو عنها

بتنظيييييييسم   م  شيييييييخص طبسعيييييييي مو معنيييييييو  ميييييييرخص ليييييييه :المنشأة السياحية
 .الرحالو السساحسة

 

 :سشترط في المرشد السساحي ما سلي   :(3)المادة 
 

باناسيييية مو انحيييية ماسيييية  سهييييون حسيييين السييييسرا ويسيييير محهييييوم علسييييه من   -م 
 .لسه اعتبارالبالشرف مو ا مانة مو اآلداب العامة ما لم سهن قد رد ي

 



 م6222نوفمرب  11املوافق  -هـ 1361شعبان  11 –( 43)السنة ( 622)العدد             6                    حكومة ديب اجلريدة الرمسية

 
 
 

من سهون حاصاًل على بطاقة تيرخسص ممارسية مهنية مرشيد سيساحي سيارسة  -ب 
 .داررا السساحة والتسوس  التاار  المفعول وصادرا عن

 

سيساحي من ساتياز  عليى هيل مين سرييب فيي الحصيول عليى بطاقية تيرخسص مرشيد  :(4)المادة 
را وتهيون البطاقية صيالحة بناار برنامج دبلوم اشرشياد السيساحي اليل  تعيدال اليدار

 .لمدا سنة
 

وسشييترط فييي للييك من سهييون المرشييد  ,ساييدد تييرخسص المرشييد السييساحي سيينوساً - م: (5)المادة 
 .سطسة السنوسة التي تعدها الدارراالسساحي قد شارك بالدورا التنش

ادسيييد بطاقييية تيييرخسص لميييدا سييينتسن متتيييالستسن فتطبييي  بشيييأن فيييي حالييية عيييدم ت- ب
 .المرشد السساحي محهام المادا السابقة

 

علييى المرشييد السييساحي ت بسييو بطاقيية ترخسصييه علييى صييدرال بصييورا ظيياهرا م نييا     :(6)المــادة 
 .ها من قبل السسار وموظفي الدارراعلس االطالعممارسته عمله شتاحة 

 

 :السساحي التقسد بما سليى المرشد عل   :(7)المادة 
واييييه دبيييييي  تأدسيييية وااباتييييه تايييياال السييييسار بصييييورا اسييييدا والرقيييية شبييييراز    -م 

 .الحضار 
 تقدسم الشرر الوافي والدقس  للسسار عن المواقيا السيساحسة وا  رسية فيي يميارا -ب 

 .دبي
 .من السسار عدم طلب يهرامساو -ج 
 .العمل عدم تعاطي المشروباو الهحولسة م نا  -د 

 

سعفيييى المرشيييد السيييساحي مييين دفيييا الرسيييوم المقيييررا عليييى دخيييول المواقيييا ا  رسييية   :(8)المادة 
 .بمرافقتهم والسساحسة حسن دخوله يلسها ما السسار المهلف

 

عليى م م  مرشيد سيساحي ميا ليم سهين حاصياًل ال ساوز للمنشآو السساحسة اسيتخدا   :(9)المادة 
 .ترخسص مرشد سساحي سارسة المفعول بطاقة

 

السيساحي بقيرار  تحدد تهالسف االشيتراك فيي البيرامج التدرسبسية الخاصية باشرشياد :(12)المادة 
 .من المدسر العام
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للميدسر العيام فييرح واحيد مو مه ير ميين الايزا او اشدارسية التالسيية عليى هيل ميين  :(11)المادة 
 :هلال الالرحة سخالف م  حهم من محهام

 

 .درهم خمسة آالفيرامة مالسة ال تقل عن مارة درهم وال تزسد على  -م 
وقيييف بطاقييية تيييرخسص المرشيييد السيييساحي لميييدا ال تاييياوز  ال ييية مشيييهر مو  -ب 

 .يلغارها

 .ا السساحسة لمدا ال تااوز  ال ة مشهر مو يلغارهأوقف ترخسص المنش -ج 
 

ساوز لهل من فيرح علسيه ايزا  يدار  من سيتظلم منيه خيالل مسيبوع مين يخطيارال  :(10)المادة 
والييل  لييه البييو بييه خييالل خمسيية , دسر العييامبييه بمواييب عرسضييه سقييدمها يلييى الميي

لغاره مو رفح التظلمو  عشر سومًا وله ح  تعدسل الازا  اشدار   .ا 
 

 .لرسمسة وسعمل بها من تارسخ نشرهاتنشر هلال الالرحة في الارسدا ا :(13)المادة 
 
 

 حمد بن سليمخالد أ         
 المدير العام                                                       

 
 

 م0222 أغسطس 12تاريخ صدر في دبي ب
 هـ1401ب ـــرج 10الموافــــق 

   
 
 

 
 


