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 9002لسنة ( 1)نظام رقم 
 بتعديل
 9006لسنة ( 6)بعض 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،  9330لسنة ( 0)بعد االطالع على القانون رقم 
بشىىىتن تتسىىىيس داسىىىرة السىىىيااة والتسىىىوي  التجىىىاري  0221لسىىىنة ( 0)وعلىىىى القىىىانون رقىىىم 

 وتعديالته،
بشىتن تىرصيا المنشىىلس السىيااية ومااتىر السىىفر،  9336لسىىنة ( 6)وعلىى الناىام رقىم 

 ،"النظام األصلي"بىى ويشار إليه فيما يلي 
 

 :نصدر النظام اآلتي
 

 (1)المادة 
 

مىىن الناىىام ا،صىىلي، النصىىوا ( 05) و( 09)و  (6) و( 5)يسىىتبدب بنصىىوا المىىواد 
 :التالية

 

 (5)المادة 
 

على أي شىصا يربىر فىي الاصىوب علىى تىرصيا ،ي مىن ا،نشىطة السىيااية الىواردة 
التاليىة، باإلاىافة للشىروط الصاصىة باىب نشىاط في هىذا الناىام، االلتى ام بالشىروط العامىة 

 :من هذا الناام( 9)سيااي والمنصوا عليها في الملا  رقم 
توفير ماان مستقب لم اولة اب نشاط من ا،نشطة السىيااية ال تقىب مسىااته عىن نالنىين  .0

 .مترًا مربعاً 
 .تقديم شهادة اسن سيرة وسلوك ادينة لاب من صاار المنشتة والمدير المسؤوب .9
تعيىىين مىىدير مؤهىىب لاىىب نشىىاط سىىيااي أو أانىىر، علىىى أن تتىىوفر لىىد  ذلىىك المىىدير صبىىرة  .0

عمليىىة فىىي مجىىاب ا،نشىىطة السىىيااية ال تقىىب مىىدتها عىىن نىىالص سىىنواس إذا اىىان ااصىىاًل 



 م9332 إبريل 05املوافق  -هـ 0403ربيع اآلخر  02  –(40) السنة –( 043) ا لعدد          4                          اجلريدة الرمسية – حكومة ديب

 
 

 
 

 

علىىى شىىهادة جامعيىىة أو شىىهادة متصصصىىة فىىي السىىيااة والسىىفر، أو أن تتىىوفر لىىد  ذلىىك 
يااية ال تقىىب مىىدتها عىىن صمىىس سىىنواس إذا المىىدير صبىىرة فىىي مجىىاب ممارسىىة ا،نشىىطة السىى

اان ااصاًل على النانوية العامىة، وفىي جميىأل ا،اىواب يشىترط فىي الشىهاداس العلميىة أن 
 .تاون مصدقة اسر ا،صوب

التىىي تقىىدمها السىىيااية تقىىديم تعهىىد بت ويىىد العمىىالء ببيانىىاس ااملىىة وصىىاياة عىىن البىىرام   .4
 . المنشتة

او  التىي تقىدم للىداسرة اىوب المنشىتة صىالب أسىبوع وااىد تقديم تعهد بالرد علىى جميىأل الشىا .5
 .من تاريخ إعالم المنشتة بالشاو 

تقىىديم تعهىىىد بت ويىىد الىىىداسرة بتيىىة مسىىىتنداس أو بيانىىاس أو إاصىىىاءاس تىىر  الىىىداسرة اىىىرورة  .6
 .االطالع عليها

 .تقديم تعهد بإصطار الداسرة باسم المدير المسؤوب وبتي تغيير يطرأ في هذا الشتن .1
واة على مدصب الماتر ماتوبة باللغتين العربية واإلنجلي يىة تبىين سىاعاس العمىب واأل ل .8

 .والعطلة ا،سبوعية
صىادرًا عىن أي مىن البنىوك العاملىة  ،تقديم امان مصرفي بير قابب لإللغاء باسم الداسرة .2

 : في اإلمارة، مقداره
نظم رحـتت مـ)ونشىاط ( وكيل معتمد لخط طيران جوي أو أكثـر)ماستي ألف درهم لنشاط  - أ

 (.سياحية خارجية
 (.منظم رحتت سياحية داخلية)ولنشاط ( وكيل سفر وسياحة)ماسة ألف درهم لنشاط  - ر

 
 .على أن يبقى هذا الامان قاسمًا ما لم يتم إلغاء الرصصة

 

 (6)المادة 
 

يجو  للمدير العام إمهىاب أيىة منشىتة مىن االلتى ام بىتي شىرط أو أانىر مىن الشىروط العامىة 
من الناام، واذلك مىن أي شىرط مىن الشىروط الصاصىة ( 5)عليها في المادة المنصوا 

يوليىىىو  00مىىىن الناىىىام، وذلىىىك لمىىىدة ال تجىىىاو  ( 9)المنصىىىوا عليهىىىا فىىىي الملاىىى  رقىىىم 
9332. 

 

 ( 19)المادة 
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تنشىىت فىىي الىىداسرة للفصىىب فىىي الشىىااو  التىىي تقىىدم اىىد المنشىىلس السىىيااية التىىي ال تجىىاو  
درهىىم لجنىىة تتاىىون مىىن نالنىىة أشىىصاا يعينىىون بقىىرار يصىىدره قيمتهىىا ماسىىة وصمسىىين ألىىف 

تشىىار القىىانوني للىىداسرة المىىدير العىىام ياىىون اننىىان منهمىىا مىىن مىىوافي الىىداسرة أاىىدهما المس
 . باإلاافة إلى صبير من القطاع السيااي ،جنةرسيسًا لل

 

 ( 15)المادة 
 

واس أعاىىىاسها، تتصىىذه بإجمىىىاع أو بتبلبيىىة أصىى تفصىىب اللجنىىة فىىي الشىىىاو  بقىىرار مسىىبر
 .على أن ياون رسيس اللجنة من امنها، وياون قرارها نهاسيًا وبير قابب للطعن

 

 (9)المادة 
  

 .وينشر في الجريدة الرسمية ،يعمب بهذا الناام من تاريخ صدوره
 
 
 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عهد دبي                                               

 رئيس المجلس التنفيذي                                                  
 

 
 م9002 فبـــراير 95صدر في 

 هـ1430 صفر 30لـ ق افـالمو 
 
 


