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 2011 لسنة( 13) رقم التنفيذي المجلس قرار
بشأن

االقتصادية التنمية بدائرة الخاصة والغرامات الرسوم اعتماد
ـــــــــــــــ

  التنفيذي المجلس رئيس   دبي عهد ولي   مكتوم آل راشد بن محمد بن حمدان  نحن

فى  الحكنميى  للىداار  المىنل  الةظىن  بشىن  1995 لسىة ( 7) رقى  القىنون   على   االطالع بعد
 التةفيذي ، االرحته دب  إمنرة
 دب ، إلمنرة تةفيذي مجلس إوشنء بشن  2003 لسة ( 3) رق  القنون   اعل 
 اتعديالته، المع ف  دره  رس  ف ض بشن  2005 لسة ( 4) رق  القنون   اعل 
 االقتصندي ، التةمي  دار ة بشن  2008 لسة ( 25) رق  القنون   اعل 
 دب ، إمنرة ف  الحكنمي  الخدمنت تسعي  بشن  2009 لسة ( 14) رق  القنون   اعل 
 دب ، لحكنم  العنم  األمنال إدارة بشن  2009 لسة ( 35) رق  القنون   اعل 
فىىى  المخفضىى  بنألسىىعنر البيىىى  تةظىىي  بشىىن  1997 لسىىة ( 114) رقىىى  المحلىى  األمىى  اعلىى 
 دب ، إمنرة

:يلي ما قررنا
(1) المادة

 مةهن، كل إزاء المبية  المعنو  الق ار، هذا ف  اردت حيثمن التنلي ، االعبنرات للكلمنت يكن  
 :ذلك خالف عل  الةص سينق يدل ل  من

.دب  إمنرة  :  اإلمارة
.ااالقتصندي  التةمي  دار ة  :  الدائرة
.الدار ة عن  مدي   : العام المدير

ف  االقتصندي الةشنط بمزاال  لهن م خص ف دي  مؤسس  أا ش ك  أي  :  المنشأة
.اإلمنرة
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 (2) المادة
 

 الملحق( 1) رق  الجدال ف  عليهن المةصنص الدار ة، من المقدم  الخدمنت رسن  تعتمد
 .الق ار بهذا

 

 (3) المادة
 

 المنلي  الغ امنت تعتمد آخ ، تش ي  أي عليهن يةص أشد عقنب  بني  اإلخالل عد  م  -أ
 . الق ار بهذا الملحق( 2) رق  الجدال ف  عليهن المةصنص للمخنلفنت

 من( أ) الفق ة ف  إليه المشنر الجدال ف  عليهن المةصنص الغ ام  قيم  تضنعف -ب
 ارتكنب من ااحدة سة  خالل ذاتهن المخنلف  ارتكنب تك ار حنل ف  المندة، هذه

 .دره  ألف مئ ( 100.000) عل  يزيد ال ابمن لهن، السنبق  المخنلف 

 أا ااحد اتخنذ للدار ة يجنز المندة، هذه بمنجب المق رة الغ ام  عقنب  إل  بنإلضنف  -ج
 :المخنلف  المةشنة بحق التنلي  التدابي  من أكث 

 

 .أشه  ست  عل  تزيد ال لمدة المةشنة إغالق -1

 .ضبطهن يت  الت  البضنر  حجز -2

 .المهةي  أا التجنري  ال خص  إلغنء -3
 

 (4) المادة
 

 الضبط منمنري  صف  العن  المدي  من ق ار بتسميته  يصدر الذين الدار ة لمنظف  يكن  
 الق ار، بهذا الملحق( 2) رق  الجدال ف  عليهن المةصنص األفعنل إثبنت ف  القضنر 

 .الشن  هذا ف  الالزم  الضبط محنض  تح ي  الصف  بهذه له  ايكن  
 

 (5) المادة
 

 االمةصىىنص وشىىنطهن بممنرسىى  المتعلقى  لل سىىن  الىىدار ة قبىىل مىن الم خصىى  المةشىىنة تخضى  ال
 وشىىنطهن مزاالىى  عىىن تنقفهىىن ثبىىنت حىىنل فىى  القىى ار، بهىىذا الملحىىق( 1) رقىى  الجىىدال فىى  عليهىىن
 .ال سن  تلك عةهن تستحق الت  الفت ة خالل

 

 (6) المادة
 

 .الق ار هذا أحكن  لتةفيذ الالزم  اللنارح العن  المدي  يصدر
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 (7) المادة
 

 .الق ار هذا اأحكن  فيه يتعنرض الذي المدى إل  آخ  تش ي  أي ف  وص أي ُيلغ 
 

 (8) المادة
 

 .وش ه تنريخ من به ايعمل ال سمي ، الج يدة ف  الق ار هذا يةش 
 
 
 

 مكتوم آل راشد بن محمد بن حمدان    
 دبي عهد ولي 

 التنفيذي المجلس رئيس
 

 

 م2011يونيو  9بتاريخ صدر في دبي 
 هـ 1432رجــب  7ق ــــــــــــــــــــــــالمــوافـ
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 (1) رقم جدول
   الدائرة من المقدمة الخدمات رسوم بتحديد

 

 بالدرهم /الرسم البيان م

 600 .ال خص  تجديد /إصدار 1

تعديل لكل  500 . ال خص  بينونت تعديل 2  

إعال  لكل  500 .الينمي  الصحف ف  ال خص إعالونت وش  3  
 100 .ال خص  إصدار لغنينت األالي  المنافقنت 4

 200 .تجنري  اس  حجز 5

6 
-تجنري  عالم  -الجغ اف  الةطنق عل  دال) تجنري  اس 

 .(مع ب
1.000 

 2.000 .(أرقن  /أجةب ) تجنري  اس  7

8 
 مختص  -الخليج -اإلمنرات - دب) تجنري  اس 

 "(الخ.ب.ا"
2.000 

 700 .بنل خص  خدمنت اكيل تعيين 9

 200 .المنحد االقتصندي  األوشط  سجل ف  القيد 10

 100  .المنحد االقتصندي  األوشط  سجل ف  القيد تعديل 11

 200 .التجنري  السجل ف  القيد 12

 3.000 .التجنري  السجل ف  رهن قيد 13

 500 .ااحدة بش ك  أكث  أا ش كتين اودمنج 14

 2.000 .الدمج بغ ض تصفي  15

 2.000 .الدمج بغ ض قيد محن 16

 2.000 .مصف  اتعيين ش ك  اوحالل 17

 2.000 .وشنطهن مزاال  عن متنقف  لمةشنة رخص  إلغنء 18

 2.000 .التجنري  السجل من تجنري  ش ك  قيد محن 19

 1.000 .الدار ة قبل من ال خص  إلغنء 20

 10.000 .المقناالت وشنط مزاال  ت خيص إصدار 21

 3.000 .المقناالت وشنط مزاال  ت خيص تجديد 22
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 15.000 .عنم  تجنرة وشنط مزاال  ت خيص إصدار 23

 3.000 .عنم  تجنرة وشنط مزاال  ت خيص تجديد 24

 15.000 .المش اعنت ف  االستثمنر مزاال  ت خيص إصدار 25

 3.000 .المش اعنت ف  االستثمنر وشنط مزاال  ت خيص تجديد 26

 داخل االقتصندي الةشنط مزاال  رخص  تجديد /إصدار 27
 .(اوطالق) المةزل

1.000 

 500 .التجنري  السجل /ل خص  فنقد بدل 28

 50 .الدار ة عن صندر تص يح ألي فنقد بدل 29

 500 .المتميزة الخدمنت طلب 30

 1.000 .مةداب بطنق  إصدار 31

 2.000 .الدار ة لدى المعنمالت إلوجنز صةداق  استئجنر 32

 250 .رخص  ت جم  33

 100 .األم  يهمه لمن شهندة إصدار 34

 500 .استعجنل رس  35

 .محددة اقتصندي  أوشط  عن تق ي  36

100 
(20)  صفح حت     

 كل عن دراه ( 5) إليه يضنف
ذلك عل  تزيد صفح   

 2.000 .وشنط مزاال  إيقنف طلب 37

 50 .المةشنة ملف من مستخ ج  األصل طبق صنرة 38

 150 .المةشنة منق  ف  تجنري  معنمالت إوجنز خدم  39

 2.000 .التجنري  بنلعالمنت متعلق وزاع أي دراس  40

 2.500 .التجنري  بنلنكنالت متعلق وزاع أي دراس  41

 .المةشنة طلب عل  بةنء   منق ، أي تفتيش 42

1.000 
( 300) إليه يضنف مناق ( 3) حت 

ذلك عل  يزيد منق  كل عن دره   
 2.500 .المةشنة طلب عل  بةنء   مستندع أي تفتيش 43

 50 .خدم  طلب ومنذج 44
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 بمبة  يداين   إلكت اوي  خدم  أي  عل  الحصنل طلب 45
 .لهن التنبع  الم اكز أا الدار ة

100 

 كنوت إذا الت ايجي  للحمل  الفنرّي  الهداين لمةح تص يح 46
 .ن  ينم 30 حت  دره  500 عل  تزيد ال الهدي  قيم 

منق  لكل دره  1.000  

دره  000.10 أقص  بحد  

 كنوت إذا الت ايجي  للحمل  الفنرّي  الهداين لمةح تص يح 47
 مدة تتجناز ال أ  عل  دره  500 عل  تزيد الهدي  قيم 

  .ينمن   30 التص يح

منق  لكل دره  000.2  
دره  000.15 أقص  بحد  

000.20 .التسنق  م اكز قبل من الفنري  الهداين لمةح تص يح 48  

49 

 الت ايجي  للحمالت الفنري  الجنارز لمةح تص يح
 دره  500 عل  تزيد ال الجنرزة قيم  كنوت إذا األسبنعي 

 .ينمن   30 التص يح مدة تتجناز ال أ  عل 

500 

مناق  (10) حت   
 منق  لكل دره  100 ايضنف

 إضنف 

50 

 األسبنعي  الدعنري  للحمالت الفنري  الجنارز لمةح تص يح
 ال أ  عل  دره  500 عل  تزيد الجنرزة قيم  كنوت إذا

 ن .ينم 30 التص يح مدة تتجناز

1.000 

مناق  10 حت   
 منق  لكل دره  100 ايضنف

 إضنف 
 /سحب /ت ايجي  حمل  منعد أا بينونت تعديل تص يح 51

 .مؤتم  /مع ض /تةزيالت
500 

 100  .إعالوي الفت  مناصفنت ومنذج 52

 .الخنمس إل  األال السحب من السحنبنت إقنم  تص يح 53

سحب لكل دره   1.000 

 سحب لكل دره  100 إليه يضنف
الخنمس السحب عل  يزيد  

 أين  طيل  سنع ( 24) لمدة للمةشنة عمل تص يح 54
 .األسبنع

3.000 

 حت  محددة إضنفي  لسنعىنت للمةشنة عمل تص يح 55
 .صبنحن   2 السنعى 

2.000 

 250 .للمةشنة اإلعالوي  الالفتنت تص يح 56

 250 .النرقي  اإلعالونت اتنزي  بطب  للقين  للمةشنة تص يح 57
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 شكل عل  اإلعالونت اتنزي  طب ب للقين  للمةشنة تص يح 58
 .كتيبنت

500 

 خنرج ت ايجي  لحمل  دعنري  جنرزة ع ض تص يح 59
 .المةشنة

500 

 350  .المةشنة ااجه  عل  التجنري  االس  الفت  لنض  تص يح 60

61 
 التجنري  العالم  أا التجنري  لالس  إضنف  إعال  تص يح
  .للمةشنة

 ال أ  عل  م ب  قد  لكل دراه  10
دره  250 عن ال س  يقل  

  .للمةشنة إلكت اوي  إعالونت تص يح 62
 أ  عل  م ب  قد  لكل دره  100

 اال دره  000.1 عن ال س  يقل ال
دره  000.2 عل  يزيد  

 .للمةشنة متح ك  إعالونت تص يح 63
م ب  قد  لكل دره  50  

 أقص  اكحد دره  500 أدو  كحد
دره  1,000  

 500 .التجنري  العالم  تص يح 64

 500 .ينمن   30 حت  ااحدة لمةشنة تجنري  مع ض إقنم  تص يح 65

 1.000 .ينمن   30 حت  مةشنة من ألكث  تجنري  مع ض تص يح 66
 المشنرك  تكن   ت ايج  أا تجنري  مؤتم  إقنم  تص يح 67

 .مجنوي  فيه
250 

 مع ض بجنوب ت ايج  أا تجنري  مؤتم  إقنم  تص يح 68
 .قنر 

500 

 المشنرك  تكن   ت ايج  أا تجنري  مؤتم  إقنم  تص يح 69
 .ب س  فيه

1.000 

70 
 أا التجنري  االمؤتم ات للمعنرض تذاك  بي  رس 

 .الت ايجي 
 المبنع  التذاك  قيم  من بنلمنر  10

  .التجنري  للخين  تص يح 71
م ب  قد  لكل دره  10  

 5.000 عن ال س  يقل ال أ  عل 
عل  يزيد اال  
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15.000 
 مه جن  فت ة خالل الت ايجي  الحمالت بإج اء تص يح 72

 .دب  صيف مفنجآت أا للتسنق  دب 
500 

 :ينمن   30 حت  للمةشنة تةزيالت بإج اء تص يح 73

 (.المةشنة مسنح  من فنقل م ب  قد  2000) •
 أسبنع لغني  االتمديد دره  2500

دره  500 بمبلغ فقط  

 أسبنع لغني  االتمديد دره  3500 .(المةشنة مسنح  من م ب  قد  4000 – 2001)  •
دره  700 بمبلغ فقط  

 .(المةشنة مسنح  من م ب  قد  6000 – 4001) •
 أسبنع لغني  االتمديد دره  8000

دره  1600 بمبلغ فقط  

 .(المةشنة مسنح  من فنكث  م ب  قد  6001) •
 أسبنع لغني  االتمديد دره  13.500
دره  2.700 بمبلغ فقط  

 250 .التةزيالت دعني  تص يح 74

 .ينمن   15 حت  الخنص  الع اض تص يح 75
2.500 

 بمبلغ فقط أسبنع حت  االتمديد
دره  500  

 .ينمن   30 حت  المةشنة لبضنع  تصفي  تص يح 76

2.500 

 بمبلغ فقط أسبنع حت  االتمديد
دره  1500  

 300 .ت ايجي  حمل  صةداق  قفل تص يح 77

 .ينمن   30 حت  المةتج من مجنوي  عية  تج ب  تص يح 78
500 

مةتجنت أا عيةنت 10 حت   
جهنز لكل 300 .العمل  بناسط  البي  أجهزة تص يح 79  

 5.000 .األكشنك تص يح 80

 1.500 .المبة  وفس ف  للمةشنة إضنفي  مكنتب تص يح 81

دره  لكل وشنط 1.000 .للمةشنة اإلضنفي  األوشط  تص يح 82  

 5.000 .رمضن  شه  وهنر خالل الطعن  طلبنت تنصيل تص يح 83

 5.000 .التنمين مكنتب تص يح 84
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 1.000 .اآلل  الص اف أجهزة تص يح 85

 1.000 .األحذي  إصالح أكشنك تص يح 86

 1.500 .الكناوت ات تص يح 87

 5.000 .السينرات مناقف تنجي  تص يح 88

 300 .للمةشنة االمخنز   المستندعنت تص يح 89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) رقم جدول
 والغرامات المخالفات بتحديد

 بالدرهم /الغرامة المخالفة وصف م

 5.000 .ت خيص بدا   االقتصندي الةشنط مزاال  1
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 3.000 .التص يح بش اط االلتزا  عد  2

 1.000 .م خص غي  منق  ف  االقتصندي الةشنط مزاال  3

4 
 من إغالقهن فت ة أثةنء المةشنة ف  االقتصندي الةشنط مزاال 

 .الدار ة قبل
10.000 

 250 .المحددة المهل  خالل ال خص  تجديد عد  5

 .ال خص  تجديد عن التنخ  6
200 

 جزء ايعتب  شه  كل عن
 كنمال   شه ا   الشه 

 عل  الحصنل دا   به المص ح الةشنط إضنف  أا تغيي  7
 .المختص  الحكنمي  الجه  أا الدار ة منافق 

2.000 

 2.500 .المةشنة خنرج به المص ح الةشنط ممنرس  8

9 
 مخنلف  بصنرة اقتصندي وشنط بني القين  عن اإلعال 

 .السنري  للتش يعنت
5.000 

 2.000 .بهن المص ح األوشط  غي  ف  المةشنة منق  استغالل 10

 10.000 .الدار ة منظف  عمل ع قل  11

 500 .الدار ة لم اجع  الحضنر بطلب االلتزا  عد  12

13 
 االش اط بنلتعليمنت أا للدار ة، المقد  بنلتعهد االلتزا  عد 

 .عةهن الصندرة االضنابط
2.000 

 20.000 .للدار ة صحيح  غي  بينونت تقدي  14

15 
 العم ي  الفئنت بنرتيند المخصص  العمل بمناعيد االلتزا  عد 

 .األلعنب لصنالت
2.000 

16 
 االحصنل الحظ عل  تعتمد للةقند منزع  تجهيزات اض 
 .المقنم ة أا ال بح عل 

3.000 

17 
 ف  أا الهنتفي  المكنلم  ط يق عن خدم  أا لمةتج الت ايج
 .المةدابين أا العمالء ط يق عن المسنكن

2.000 

 500 .الط ق  ف  المةنداة  بط يق للبي  المةتجنت ع ض 18
 1.000 .التجنري  االمحنل المكنتب داخل البضنر  تخزين 19
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20 
 التجنري  المحنل خنرج الخدمنت تقدي  أا البضنر  ع ض
 .تص يح بدا  

1.000 

 1.000 .التجنال بط يق  البي  21

22 
 البدوي  اللينق  أودي  أا صنلنونت ف  ال جنل تناجد أا عمل

 .العكس أا المسنج ام اكز الةسنري 
5.000 

23 

 بنآلداب مخل  اسنرل أا بضنر  أا مطبنعنت ع ض أا بي 
 العندات أا للدال  مسيئ  أا اإلسالمي  التعنلي  أا العنم 

 .االتقنليد

10.000 

 3.000 .الخط ة ااألداات ااأللعنب المف قعنت بي  24

 5.000 .الدار ة من تص يح بدا  ( مؤتم  /مع ض) اإقنم  تةظي  25

 1.500 الدار ة من تص يح بدا   إضنفي  لسنعنت العمل 26

27 
 وهنر ف  العمل بتص يح حكمهن ف  امن المطنع  التزا  عد 
 .رمضن  شه 

5.000 

 15.000 تص يح بدا   تجنري  خيم  إوشنء /إقنم  28

29 
 المبنش  البي  أجهزة أا البةك خنرج آل  ص اف جهنز اض 
 .تص يح بدا  

3.000 

30 
 وهنر خالل لعملهن حكمهن ف  امن االمقنه  المطنع  ممنرس 

 .تص يح بدا   رمضن  شه 
5.000 

 1.000 .إضنفي  لسنعنت بنلعمل بنلتص يح االلتزا  عد  31

 2.000 .تص يح بدا   قنرم  ل خص  إضنف  مكتب فتح 32
 250 .% 50 عل  تزيد بةسب  للمحل األمنمي  الناجهنت تظليل 33

34 
 لديه لمن ت خيص بدا   تجنري  كنبية  /كناوت  /كشك اض 

 .رخص  لديه ليس لمن تص يح أا رخص 
2.000 

 15.000 .الجنارز عل  السحب عملي  ف  التالعب 35

 10.000 .الدار ة مةداب حضنر بدا   جنارز عل  السحب 36

 5.000 .تص يح بدا   مندي بمقنبل الت ايجي  الحمل  تذاك  بي  37

 5.000 خالل السحب بةتنرج للفنرزين الجنرزة ص ف أا تسلي  عد  38
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 .الدار ة قبل من المحددة المدة

 5.000 .التصفي  بتص يح المحددة بنلفت ة االلتزا  عد  39

 5.000 .الت ايجي  الحمل  فعنلينت بمناق  االلتزا  عد  40

 3.000 .الدار ة منافق  بدا   الت ايجي  الحمل  تمديد 41

 5.000 .به مص ح هن لمن مخنلف  بط يق  الت ايجي  الحمل  تةفيذ 42

 ت ايجي  حمالت أا ع اض أا  تصفينت أا تةزيالت إج اء 43
 .تص يح بدا   جنارز مةح أا

10.000 

44 
 عملي  أثةنء الدار ة من المعتمدة األسعنر بقنرم  االحتفنظ عد 

 .الخنص  الع اض أا التةزيالت
500 

45 
 بنألسعنر البي  تص يح ف  المحددة بنلفت ة االلتزا  عد 

 .(خنص ع ض /تةزيالت) المخفض 
1.000 

46 
 البضنر  عل  المعتمدة األسعنر بطنقنت اض  عد 

 .(خنص ع ض /تةزيالت)
500 

47 
 أا التةزيالت تص يح ف  بهن المص ح بنلمسنح  االلتزا  عد 

 .الخنص  الع اض أا التصفينت
2.000 

 3.000 .شه ين خالل  الت ايجي  الحمل  اض  تسني  عد  48

 2.000 .السحب لعملي  المحدد بنلمنعد االلتزا  عد  49
 500 .المةشنة داخل تص يح بدا   إعالوي  الفت  اض  50

51 
 االخنص  العنم  األمنكن ف  إعالوي  مةشنرات الصق تنزي 
 .تص يح بدا  

1.000 

 500 .التجنري  بنالس  إعالوي  الفت  اجند عد  52

 1.000 .الدار ة لدى المعتمدة اإلعال  بش اط االلتزا  عد  53

54 
 مفنجآت أا لتسنق ل دب  مه جن  شعنر استغالل /اض 
 .تص يح بدا   دب  صيف

20.000 

55 
 الدار ة قبل من المعتمدة األسعنر قنرم  بين تطنبق اجند عد 

 .المع اض  للبضنر  المعلة  ااالسعنر
2.000 

 5.000 تحددهن الت  المهل  خالل المخنلف  أسبنب بإزال  االلتزا  عد  56
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 .الدار ة

57 

 بمه جن  الخنص  اإلعالوي  االمناد الملصقنت استخدا  عد 
 المشنرك  للمةشنة بنلةسب  دب  صيف مفنجآت أا للتسنق  دب 
 .المه جن  ف 

1.000 

58 
 أا بنلمه جن  الخنص  اإلعالوي  المناد ا الملصقنت استخدا 
 .تص يح بدا   دب  صيف مفنجآت

5.000 

 5.000 .الدار ة قبل من عليهن التحفظ ت  بضنع  ف   التص ف 59

60 
 عل  التحفظ محض  أا الضبط محض  عل  التنقي  رفض

 .العيةنت أخذ محض  أا البضنع 
1.000 

61 

 مجهنل  لسلع  للبي  الع ض أا االتجنر بقصد الحينزة
 مصدرهن عل  الدال  بنلمستةدات مصحنب  غي  أا المصدر

 .مضلل  معلنمنت متضمن أا

5.000 

62 

 تسنيق أا بي  أا ع ض أا تصةي  شنوه من فعل بني القين 
 لدى السنري  للتش يعنت مخنلف  بصنرة بضنر  ت ايج أا

 .الدار ة

15.000 


