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 م2222لسنة ( 2)نظام رقم 
 بشان

 تأهيل العاملين في قطاع السياحة في دبي
 ــــــــــــــــــ

 

 ولي عهد دبي   مكتوم محمد بن راشد آل   نحن
 رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري  

 

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

 ما عرضه علسنا مدسر عام الداررا، وعلى
 

 :النظام التالي قرر إصدارن
 

قطييياع السيييساحة  ييي  دبييي  لسييينة  ن يييام تأ سيييم العييياملسن  ييي " سسيييمى  يييظا الن يييام    :(1)المـــادة 
 ."م6222

 

    تطبس  أحكام  ظا الن ام تكون للكلمات والعبارات التالسية المعيان  اليواردا ء ا    :(2)المادة 
 :ا لم سدم سسا  النص على خالف ظلككم منها م

 

 .ءمارا دب       :اإلمارا      
 .داررا السساحة والتسوس  التاار       :الداررا      
 .مدسر عام الداررا      :المدسر العام      
 

علييى الييداررا ءعييداد بييرامة تدرسبسيية عيين اإلمييارا وكا يية مرا قهييا السييساحسة وخا يية  :(3)المادة  
 .   العمم بماام الخدمات السساحسةالبرامة الال مة لتأ سم المواطنسن الراغبسن 

 

سراعى تقدسم برنامة لإلرشاد السساح  سؤ م المشترك للعمم بمهنية مرشيد سيساح     :(4)المادة 
 .   اإلمارا

 

علييى القسييم المخييتص بالييداررا أن سسييعى ءلييى تطييوسر بييرامة المعلومييات السييساحسة  :(5)المادة 
 .حدث الن م     ظا المااممواكبة أوتحدسثها ب ورا مستمرا ل
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تميينا الييداررا المشييتركسن ميين المييواطنسن وغسيير م الييظسن ساتييا ون بناييا  البييرامة  :(6)المادة 
 .لتدرسبسة الشهادا الخا ة بالدوراا

 

لتن ييسم مهنيية المرشييدسن السييساحسسن  ةستييولى المييدسر العييام ء ييدار اللييوارا التن سمسيي :(7)المادة 
وغسر يا ميين المهين السييساحسة  ي  اإلمييارا و يرل الرسييوم المناسيبة وا  ييدار لييوارا 
لعيييييا   بيييييالا ا ات بحسيييييث ال تاييييياو  العرامييييية الم روضييييية عشيييييرسن أليييييف در يييييم وا 

 .الترخسص
 

بة أن ست لم منها خيالم أسيبوع مين ءخطيارا بهيا ساو  لكم من  رضت علسه عقو  :(8)المادة 
بمواب عرسضة سقدمها ءلى المدسر العام والظ  له البت بهيا خيالم خمسية عشير 

 .أو ر ل الت لم سومًا وله ح  تعدسم العقوبة أو ءلعارها
 

 .وسعمم به من تارسخ نشرا, ر  ظا الن ام    الارسدا الرسمسةسنش   :(9)المادة 
 

                                       
 محمد بن راشد آل مكتوم                                            

 ولي عهد دبي             
 رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري    

 
 

 م2222يوليو  11صـدر في دبـي بتاريخ 
 هـ1421ربيــع الثاني  9الموافـــق 

 
 
 
 
 

 
 


