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دليل االلتزام التجاري /مقدمة

نبذة عن اقصادية دبي
إن دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي دبــي هــي هيئــة حكوميــة

تختــص بوضــع وإدارة األجنــدة االقتصاديــة إلمــارة دبــي بدولــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتقــدم اقتصاديــة دبــي كل الدعــم
لعمليــة التحــول الهيكلــي التــي تشــهدها إمــارة دبــي إلــى

اقتصــاد متنــوع ومبــدع هدفــه االرتقــاء ببيئــة األعمــال وتعزيــز

مســتويات النمــو فــي اإلنتاجيــة .وتعمــل اقتصاديــة دبــي

ومؤسســاتها علــى وضــع الخطــط والسياســات االقتصاديــة،

وتعزيــز نمــو القطاعــات االســتراتيجية ،وتوفير الخدمــات لكافة

رجــال األعمــال والشــركات المحليــة والدوليــة.

يولــي قطــاع الرقابــة التجاريــة وحمايــة المســتهلك فــي

اقتصاديــة دبــي اهتمامــه علــى تعزيــز جــودة الخدمــة
والشــفافية لــدى قطــاع األعمــال  ،باإلضافــة إلــى حمايــة

حقــوق التجــار والمســتهلكين علــى حــد ســواء .كمــا يعمــل مــع
شــركائه مــن القطــاع الخــاص للوصــول إلــى أفضل الممارســات

والحفــاظ عليهــا وتعزيزهــا فــي مجــال البيــع بالتجزئــة وخدمــة
العمــاء ،إلــى جانــب حمايــة حقــوق المســتهلك وحقــوق

الملكيــة الفكريــة.
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دليل االلتزام التجاري /التعريف عن الدليل

ما هو دليل
االلتزام التجاري؟
منــح قانــون رقــم  13لســنة  2011بشــأن تنظيــم مزاولــة

األنشــطة االقتصاديــة فــي إمــارة دبــي وتعديالتــه الصالحيــة

لدائــرة التنميــة االقتصاديــة لتنظيــم مزاولــة األنشــطة التجاريــة

فــي اإلمــارة وخلــق بيئــة محفــزة علــى االســتثمار فــي المجــاالت

االقتصاديــة المختلفــة ،ويأتــي ذلــك مــن خــال وضــع القواعــد

والضوابــط الالزمــة لتنظيــم منــح التراخيــص وإصــدار التصاريــح
التجاريــة لألنشــطة التســويقية وفقــاً لالشــتراطات والضوابــط

المعتمــدة لديهــا فــي هــذا الشــأن ،ومــن ثــم الرقابــة والتفتيــش
علــى المنشــآت للتأكــد مــن التزامهــا بشــروط الترخيــص

والتصاريــح الممنوحــة ،وضمــان حمايــة حقــوق الملكيــة

الفكريــة وحمايــة المســتهلك والتأكــد مــن خلــو الســوق مــن

الممارســات الســلبية فــي اإلمــارة .يســعى قطــاع الرقابــة
التجاريــة وحمايــة المســتهلك فــي اقتصاديــة دبــي مــن خــال

إصــدار هــذا الدليــل إلــى رفــع مســتوى وعــي المنشــآت التجاريــة

بالقوانيــن التجاريــة المعمــل بهــا فــي إمــارة دبــي ،ســعيا
لتفاديهــم القيــام بمخالفــات قــد تعرضهــم إلــى غرامــات ماليــة
أو شــكاوى مــن المســتهلكين أو التجــار.
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دليل االلتزام التجاري /التعريف عن الدليل

تســعى اقتصاديــة دبي من هــذا الدليل أن يكون
مرجــع للتجار حيث أنــه يعمل على:
توعية التجار والمستثمرين بالقوانين واللوائح

واألنظمة واالشتراطات المعمول بها في إمارة دبي
خلق بيئة أعمال متميزة للتجار والمستهلكين
تقليل عدد المنشآت التجارية المخالفة

صنفت اقتصادية دبي المعلومات التي يحتاجها
التاجر لممارسة نشاطه التجاري على النحو التالي:
حماية حقوق الملكية الفكرية
حماية الوكاالت التجارية
حماية األعمال
ممارسة األنشطة التجارية
العروض والتنزيالت
السحوبات والجوائز
سيقوم الدليل بشرح المعلومات ،لمساعدة التاجر على فهم

اآلليات المناسبة لممارسة األعمال التجارية بناء على القوانين

التجارية المعمول بها في اإلمارة.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

حماية حقوق
الملكية الفكرية

تعتبــر حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن العناصــر الضروريــة فــي التجــارة

للحفــاظ علــى حقــوق االبتــكارات اإلبداعيــة ،التصاميــم ،الشــعارات
والتصاميــم الصناعيــة ،األســرار التجاريــة.

تعمــل اقتصاديــة دبــي علــى حمايــة أصحــاب العالمــات التجاريــة
وحفــظ حقوقهــم ،وذلــك عــن طريــق التحــري ومحاربــة الغــش
التجــاري والعالمــات التجاريــة المقلــدة.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

وهناك عناصر مهمة يجب على أصحاب حقوق

الملكية الفكرية معرفتها وهي كالتالي:

العالمة التجارية
مؤسســة للداللــة
يســتخدمه فــرد أو
ؤشــر
ميــزة أو ُم ّ
ُ
هــي عالمــة ُم ّ
ّ
علــى أن المنتجــات أو الخدمــات المقدمــة للمســتهلك وا ّلتــي تظهــر
التجاريــة مــن نفــس المصــدر وذلــك لتمييــز
عليهــا نفــس العالمــة
ّ
ـما أو عبــارة
منتجاتهــا .العالمــة التجاريــة عــادة مــا تكــون كلمــة أو اسـ ً
ـة.
ـورة أو لون ـاً أو رائحـ ً
ـزا أو تصميم ـاً أو صـ ً
ـعارأ أو رمـ ً
أو شـ ً
وفقــا للقانــون رقــم  37لســنة  1992فــي شــأن العالمــات التجاريــة
وتعديالتــه ،فــإن العالمــة التجاريــة هــي كل مــا يأخــذ شــكال ً مميــزاً
مــن أســماء أو كلمــات أو إمضــاءات أو حــروف أو أرقــام أو رســوم أو
رمــوز أو عناويــن أو دمغــات أو أختــام أو صــور أو نقــوش أو إعالنــات أو
عبــوات ،أو أيــة عالمــة أخــرى أو أي مجمــوع منهــا ،إذا كانــت تســتخدم
أو يــراد أن تســتخدم ،إمــا فــي تمييــز بضائــع أو منتجــات أو خدمــات
أيــاً كان مصدرهــا ،وإمــا للداللــة علــى أن البضائــع أو المنتجــات
تعــود لمالــك العالمــة بســبب صنعهــا أو انتقائهــا أو اإلتجــار بهــا ،أو
للداللــة علــى تأديــة خدمــة مــن الخدمــات .ويعتبــر الصــوت جــزءاً مــن
العالمــة التجاريــة إذا كان مصاحبــاً لهــا.
▪
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على التاجر أخذ التصريح الالزم من صاحب العالمـة التجارية أو
حقوق الملكية الفكرية إذا رغب باستخدامها.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

التجاري والعالمة
االسم
ّ
التجارية
ّ

ـاري؛ مــن حيث اســتخدامها
تختلــف العالمــة
ّ
التجاريــة عــن االســم التجـ ّ

كإشــارة أو رمــز لتمييــز مجموعــة مــن أنــواع البضائــع أو الخدمــات عــن
ـواء مــن حيــث مصدرهــا ،أو ضمانهــا ،أو نوعهــا ،أو
بعضهــا البعــض؛ سـ ً

المنشــأة
طريقــة صناعتهــاّ ،
ـاري فهو اســم تســتخدمه ُ
أمــا االســم التجـ ّ
المنشآت األُخرى التي تنافسها في مجال العمل نفسه.
حتّى
تتميز عن ُ
ّ
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▪

تزوير العالمة التجارية

▪

تقليد العالمة التجارية
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هــو نقــل كامــل ومطابــق لألصــل أو نقــل األجــزاء الرئيســية
منهــا ممــا يجعــل العالمــة المــزورة مطابقــة للعالمــة
األصليــة إلــى حــد كبيــر.

هــو اصطنــاع عالمــة تماثــل فــي مجملهــا العالمــة األصليــة
تماثــا ً مــن شــأنه أن يضلــل الجمهــور بخصــوص مصــدر
البضاعــة التــي تميزهــا العالمــة.
consumerrights.ae
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

المصنفات الفكرية

وفق ـاً للقانــون االتحــادي رقــم  7لســنة  2002فــي شــأن حقــوق المؤلــف

ـرف المصنــف بأنــه كل تأليــف مبتكــر فــي مجـــال
والحقــوق المجــاورةُ ،يعـ ّ
األدب أو الفـــنون أو العلــوم ،أيــاً كان نوعــه أو طريقــة التعبيــر عنــه ،أو

أهميتــه أو الغــرض منــه.

تتمتع المصـنفات التاليـة بالحـمايـة التي يقرهـا القـانون:
الكتب والكتيبات والمقاالت وغيرها من المصنفات المكتوبة.
برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من
مصنفات تحدد بقرار من الوزير.
المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات األخرى التي
لها طبيعة مماثلة.
المصنفات التمثيلية والمصنفات الموسيقية والتمثيل الصامت.
المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات.
المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية.
مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.
مصنفات الرســوم بالخطــوط أو باأللوان والنحـت والنقش
والطباعـة على الحـجر وعلى األقمشـة وعلى الخشب وعلى
المعادن ،وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات
التخطيطية والمصنفات ثالثية األبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو
الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها.
المصنفات المشتقة دون اإلخالل بالحماية المقررة للمصنفات
التي اشتقت منها.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

براءات االختراع

وفقــاً للقانــون االتحــادي رقــم  31لســنة  2016المعــ ِدل للقانــون

االتحــادي رقــم  17لســنة  ،2002تمنــح بــراءة االختــراع عــن كل اختــراع

جديــد ناتــج عــن فكــرة مبتكــرة أو تحســين مبتكر الختــراع يحميــه براءة

فــي كافــة مجــاالت التقنيــة ،ويكــون كل منهمــا قائمــاً علــى أســس

علميــة وقابــا ً لالســتغالل الصناعــي ،ســواء تعلــق ذلــك بمنتجــات

صناعيــة جديــدة أو بطــرق أو وســائل صناعيــة مســتحدثة أو بتطبيــق
جديــد لطــرق أو وســائل صناعيــة معروفــة.

ال تمنح براءة االختراع عما يلي:

Dubai_Consumers

▪

األبحــاث واألنــواع النباتيــة أو الحيوانيــة أو الطــرق البيولوجيـــة
إلنتـــاج النبــات أو الحيــوان ويســـتثنى مــن ذلك طرق علــم األحياء
الدقيقــــة ومنتجاتهــا.

▪

طـرق التشخيص والعــالج والجراحــة الالزمــة لمعالجــة البشر
أو الحيوانات.

▪

المبادئ واالكتشافات والنظريات العلـمية والطرائـق الرياضيــة.

▪

المخطــطات أو القواعـــد أو الطرائــق المتبعة لمزاولة األعــمال

▪

االختراعـــات التي ينـشأ عن نشرها أو اســتغاللها إخـالل بالنــظام
العــام أو اآلداب.

600545555

التجاريــة ،أو ممارســـة األنشـــطة الذهنــية المحضــة أو لعبــة
من األلعاب.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

تسجيل حقوق
الملكية الفكرية

Dubai_Consumers

▪

يجــب علــى التاجــر الراغــب بتســجيل حقــوق الملكيــة الفكريــة
التوجــه إلــى وزارة االقتصــاد واســتالم (شــهادة تســجيل).

▪

كمــا ويمكــن ألصحــاب حقــوق الملكيــة الفكريــة المســجلة فــي
وزارة االقتصــاد التقييــد (التســجيل) فــي اقتصاديــة دبــي وذلــك
لالســتفادة مــن خدمــات الدائــرة فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق
الملكيــة الفكريــة عــن طريــق زيــارة الموقــع اإللكترونــي علــى
الرابــط التالــيhttps://ipp.dubaided.gov.ae :

600545555
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آلية تقديم شكوى تعدي
على حقوق ملكية فكرية
يحــق لصاحــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتضــرر تقديــم شــكوى عبــر

بوابــة الملكيــة الفكريــة علــى الرابــط التالــيhttps://ipp.dubaided. :
 ،gov.aeوهــي عبــارة عــن بوابــة الكترونيــة تســمح لصاحــب حقــوق
الملكيــة الفكريــة بتقديــم شــكوى تعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكرية
عــن بعــد دون الحاجــة لزيــارة مكاتــب الدائــرة.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

شروط تقديم الشكوى
▪

أن يكون مقدم الشكوى حاصل على شهادة تسجيل لحقوق
الملكية الفكرية من وزارة االقتصاد.

▪

أن تكون شهادة التسجيل سارية المفعول.

▪

أن تكون فئة الشهادة الصادرة من الوزارة تتوافق مع فئة
الضرر والشكوى.

▪

أن يكون توكيل الممثل القانوني لصاحب العالمة
ساري المفعول.

▪

أن يستوفي مقدم الشكوى رسوم تقديم الشكوى ورسوم
التفتيش من بعد قبول الشكوى.

▪

أن يكون المشكو ضده مرخص في إمارة دبي ،باستثناء
المناطق الحرة.

على صاحب العالمة كتابة وصف الشكوى وإدخال المرفقات الالزمة،

والتي تحتوي على:
-

-

موضوع الشكوى.

-

صور من العينة األصلية والمقلدة.

-

Dubai_Consumers

بيانات المتعدي.

عدد المحالت والمستودعات.

-

بيان وجه الشبه في المنتجات في حالة تزوير العالمة المسجلة.

▪

يحق لصاحب العالمة إضافة أكثر من تاجر تجزئة (المشكو ضده)
في القضية الواحدة.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

رسوم دراسة الشكوى
يتم تحديد رسوم الشكوى بناء على التالي:
▪

دراسة أي نزاع للعالمة التجارية مقداره  2020درهم (غير قابلة لالسترجاع) في حال قبول الشكوى:

  يتم إضافة رسم تفتيش بمقدار  1000يشمل من  1إلى  3محالت فقط.  رسم إضافة محل آخر يقدر بــ  300درهم لكل محل جديد.  رسم إضافة مستودع يقدر بــ  2500درهم.  جميع اإلضافات للمحالت والمستودعات تتم بناء على مدخالت الشاكي في البوابة.  -آلية الدفع تتم الكترونيا من ملف الشكوى لمقدم الطلب في بوابة حماية الملكية.

إجراء دراسة الشكوى
▪

التدقيق على جميع المستندات المرفقة الخاصة بملف الشكوىوالتأكد من استيفاء الشروط.

▪

اتخاذ قرار (قبول أو رفض) دراسة الشكوى.

▪

التواصل مع مقدم الطلب لعرض حالة الدراسة (مع السبب في حالة الرفض).

Dubai_Consumers
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

إجراء الطلب المقبول
▪

يتم دفع رسوم التفتيش من قبل مقدم الطلب على البوابة.

▪

ومن ثم يتم تعيين مفتش لكل موقع حسب الطلب.

▪

يقوم المفتش بضبط البضاعة ،والتأكد من حالتها إن كانت مقلدة أو ال واتخاذ االجراء التالي:
  البضاعة أصلية :يتم استيفاء طلب التفتيش بعدم وجود تعدي موضوع الشكوى.  -البضاعة مقلدة :يتم مصادرة البضاعة المقلدة حسب اإلجراء المتبع من الدائرة.

▪

ومن ثم يتم رفع تقرير الشكوى بمخالفة المشكو ضده.

▪

على صاحب العالمة تزويد اقتصادية دبي بتقرير فني يؤكد أن البضاعة التي تم ضبطها
يوجد بها تعدي على حقوق الملكية الفكرية.

▪

اغالق الشكوى الكترونيا واستالم تقارير التفتيش.

البنود القانونية
في حال قام التاجر بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للتجار اآلخرين سيتم اتخاذ إجراء المخالفة التالي:
▪

القيام بأي فعل من شأنه تصنيع أو عرض أو بيع أو تسويق أو ترويج بضائع بصورة مخالفة
للتشريعات السارية لدى الدائرة.

قيمة المخالفة 15000  :درهم
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

حماية حقوق
الوكاالت التجارية
قامــت دولــة اإلمــارات بإصــدار قانــون اتحــادي رقــم ( )18لســنة 1981م
بشــأن تنظيــم الــوكاالت التجاريـــة ،حيــث يحــدد فــي مضمونــه أســس

الوكالــــة التجاريـــــة والــذي يركــز علــى أهميــة التســجيل للوكالــــة في
وزارة االقتصــاد ،حفــظ حقــوق الطرفيــن ،ووضــع منظومــة شــاملة
تفيــد جميــع األطــراف.

ومــن هــذا المنطلــق ،تعمــل اقتصاديــة دبــي علــى حمايــة حقــوق

الــوكاالت التجاريــة عــن طريــق منــع التعــدي علــى حقوقهــم
ومنتجاتهــم المســجلة ،وهنــاك عناصــر مهمــة يجــب علــى التاجــر

معرفتهــا للــوكاالت التجاريــة وهــي كالتالــي:

الوكالة التجارية
يقصــد بهــا تمثيــل المــوكل بواســطة وكيــل للتوزيــع أو بيــع ،أو عرض،
أو تقديــم ســلعة ،أو خدمــة داخــل الدولة.

الموكل
يقصــد بــه المنتــج ،أو الصانــع فــي الداخــل ،أو الخــارج ،أو هــو المصــدر
أو المــوزع الحصــري المعتمــد مــن المنتــج بشــرط أال يــزاول المنتــج
أعمــال التســويق بنفســه.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

تسجيل الوكالة التجارية
▪

يجــب علــى التاجــر الراغــب بتســجيل الوكالــة التجاريــة التوجــه
إلــى وزارة االقتصــاد واســتالم (شــهادة تســجيل وكالــة).

▪

كمــا ويمكــن ألصحــاب الــوكاالت المســجلة فــي وزارة االقتصــاد
التقييــد (التســجيل) فــي اقتصاديــة دبــي وذلــك لالســتفادة مــن
خدمــات الدائــرة فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة
عــن طريــق زيــارة الموقــع اإللكترونــي علــى الرابــط التالــي:
ippdubaided.gov.ae

آلية تقديم شكوى تعدي على
وكالة تجارية
يحـــق لصاحب الوكالـــة المتضرر تقديـــم شكوى عبر بوابـة الملكيـة
الفكريــة على الرابــط التالي ،  ipp.dubaided.gov.ae :وهي عبارة عن
بوابة الكترونية تســمح لصاحب الوكالة بتقديم شــكوى تعـــدي على
وكالــة عن بعد دون الحاجــة لزيارة مكاتب الدائرة.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الملكية الفكرية

شروط تقديم الشكوى
▪

أن يكون مقدم الشكوى حاصل على شهادة تسجيل وكالة تجارية من وزارة االقتصاد.

▪

أن تكون شهادة التسجيل سارية المفعول.

▪

أن تكون فئة الشهادة الصادرة من الوزارة تتوافق مع فئة الضرر والشكوى.

▪

أن يكون توكيل الممثل القانوني لصاحب الوكالة ساري المفعول.

▪

أن يستوفي مقدم الشكوى رسوم تقديم الشكوى ورسوم التفتيش من بعد قبول الشكوى.

▪

أن يكون المشكو ضده مرخص في إمارة دبي ،باستثناء المناطق الحرة.

علــى صاحــب الوكالــة كتابــة وصف الشــكوى وإدخــال المرفقــات الالزمة ،والتــي تحتوي على:

−بيانات المتعدي.
−موضوع الشكوى.
−عدد المحالت.
−بيان وجه الشبه
−يحق لصاحب

الوكالة إضافة أكثر من تاجر تجزئة (المشكو ضده) في القضية الواحدة

−بيان وجه الشبه.
▪

يحق لصاحب الوكالة إضافة أكثر من تاجر تجزئة (المشكو ضده) في القضية الواحدة.
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الوكاالت التجارية

رسوم دراسة الشكوى
يتم تحديد رســوم الشــكوى بناء على التالي:
▪

دراسة أي نزاع وكالة تجارية مقداره  2520درهم (غير قابلة لالسترجاع) في حال قبول الشكوى:
−يتم إضافة رسم تفتيش بمقدار  1000يشمل من  1إلى  3محالت فقط.
−رسم إضافة محل آخر يقدر بــ  300درهم لكل محل جديد.
−رسم إضافة مستودع يقدر بـــ  2500درهم.
−جميع اإلضافات للمحالت والمستودعات تتم بناء على مدخالت الشاكي في البوابة.
−آلية الدفع تتم إلكترونياً في ملف صاحب الوكالة الشخصي في بوابة حماية الملكية الفكرية.

إجراء دراسة الشكوى
▪

التدقيق على جميع المستندات المرفقة الخاصة بملف الشكوى والتأكد من
ستيفاء الشروط.

▪

اتخاذ قرار (قبول أو رفض) دراسة شكوى تعدي على وكالة تجارية.

▪

التواصل مع مقدم الطلب لعرض حالة الدراسة (مع السبب في حالة الرفض).
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دليل االلتزام التجاري /حماية حقوق الوكاالت التجارية

إجراء الطلب المقبول
▪

يتم دفع رسوم التفتيش من قبل مقدم الطلب على البوابة.

▪

ومن ثم يتم تعيين مفتش لكل موقع حسب الطلب.

▪

يقوم المفتش بحصر البضاعة وحجزها في الموقع
واستدعاء المشكو ضده لمراجعة الدائرة.

▪

على المشكو ضده توفير مستندات مصدر البضاعة وتقديم
تعهد (عدم التعدي على وكالة تجارية).

▪

يتم اخطار الشاكي بمصدر البضاعة التي تم ضبطها
وإغالق الشكوى.

البنود القانونية
فــي حــال قام التاجــر بانتهاك حقوق الملكية الفكريــة للتجار اآلخرين
ســيتم اتخاذ إجراء المخالفة التالي:
▪

القيام بأي فعل من شأنه تصنيع  أو عرض أو بيع أو تسويق أو
ترويج بضائع بصورة مخالفة للتشريعات السارية لدى الدائرة.

قيمة المخالفة 15000  :درهم
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دليل االلتزام التجاري /حماية األعمال

حماية
األعمال

حرصــا مــن اقتصاديــة دبــي علــى توســع االقتصــاد فــي اإلمــارة ،ولخلــق
بيئــة تنافســية صحيــة ،تــم وضــع سياســات وقوانيــن تســاعد التجــار

فــي حــل الخالفــات فيمــا بينهــم بطريقــة وديــة ،تســمح باســتمرار
العالقــات التجاريــة وتحفــظ حقــوق الجميــع.

Dubai_Consumers

600545555

consumerrights.ae

21

دليل االلتزام التجاري /حماية األعمال

كمــا ويتعيــن علــى التجــار معرفــة بعــض األســس التعاقديــة التــي

تمنــع حصــول الخالفــات وتحفــظ لهــم حقوقهــم قبــل اللجــوء إلــى
اقتصاديــة دبــي وهــي:
▪
▪
▪

التأكد من سجل الشركة التجاري المراد التعاقد معها.
التأكد من وضع الشركة قبل التعاقد.
تأمين عقد البيع والشراء لضمان سريان العقد وحفظ
البضاعة والمال.

يرجــى االطالع علــى بيانات الرخصة التجارية قبــل التعاقد على موقع

الدائــرة على  www.dubaided.gov.aeثم أن هنــاك عناصر مهمة

يجــب على التاجــر معرفتها فيما يخــص حماية األعمال واجراءاتها

وهي كالتالي:

Dubai_Consumers

▪

يمكن التقديم على شكوى باستخدام الموقع اإللكتروني أو
تطبيق مستهلك دبي المتوفر حسب متجري آبل وجوجل.

▪

يتم دفع رسوم دراسة شكوى بقيمة  2020درهم فقط
(غير قابلة لالسترجاع).

▪

يتم دراسة الشكوى والتواصل مع جميع األطراف.

▪

في حال عدم وجود التاجر المشكو ضده ،يتم إرسال اخطار بذلك.

▪

علـى التجـار التعـاون مع اقتصـاديـة دبي لحـل الخـالفـات مـتى
تم االسـتدعاء للتسـوية.

▪

تبنى التسوية على أساس ودي يرضي الطرفين حيث يتم  
االتفاق بتوقيع من الطرفين وتعهد من الشركة.

▪

في حال عدم الموافقة على التسوية يحق للتجار التوجه
إلى القضاء.
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دليل االلتزام التجاري /ممارسة األنشطة التجارية

ممارسة
األنشطة التجارية

حفاظـاً علــى اســتدامة األعمــال ولضمــان وجــود بيئــة مناســبة للتاجــر

والمســتهلك ،قامــت اقتصاديــة دبــي بتنظيــم ومراقبــة ممارســات

التجــار فــي محالتهــم وشــركاتهم ،حيــث تصــب النظــر علــى أســس
واضحــة مبنيــة علــى الشــفافية فــي التعامــل مــع المجتمــع ،األمانــة

والصــدق فــي آليــات عــرض وبيــع المنتجــات ،وأخيــراً شــؤون المحــل

مــن الداخــل والخــارج ،بطريقــة تعــزز هــذه المبــادئ.

هنــاك عناصــر مهمــة يجــب علــى التاجــر معرفتهــا فيمــا يخــص

ممارســة األنشــطة التجاريــة وهــي كالتالــي:
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العناية بالمستهلك
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▪

علــى جميـــع التجــــار التركــــيز علــى تعزيـــزــ ثقافة المرونــــة في
التعامل مـــع المســتهلكين  ،وذلـك لضمان تحسـين تجربتــهم
فــي ســــوق دبــــي ،حيــث أن التواصــــل هـــو  مــن أســس بقــــاء  
المستهلك عمــــيال ً لهــــذا  المحــــل وهــــذا الســــوق.

▪

علــى التاجــر تجنــب ازعــاج المارة عــن طريق تســويـــق الخـــدمات
والمنـــتجات بأســـلوب المـــناداة خــارج نطــاق المحــل.

▪

علــى التاجـــر التأكـــد مــن عــرض سياســـةـ المحـــل فيما يخــــص
عمليــــة الشــــراء واالســـــتبدال وغيرهـــــا مــن الشـــــروط بمــا ال
يتعــارض مـــع قوانيـــن حمايـــــة المســـــتهلك ،عـــــند صــــندوق
الدفــــع أو فــي مــكان بــارز فــي المحـــل.

▪

علــى التاجــر الحــرص علــى تطابــق األســعار المعلنــة علــى
البضائــع واألســعار عنــد صنــدوق الدفــع.

600545555

consumerrights.ae

24

دليل االلتزام التجاري /ممارسة األنشطة التجارية

Dubai_Consumers

▪

على التاجـــر توثيـق بيـانــات االتفـاق بينـه وبيـن المســتهلك في
الفاتـــورة أو عـقد موقع بيـن الطرفيـن ،ويشـمل ذلك علىســبيل
المــــثال (تاريخ توصـــيل المنـــــتج أو تنفــــيذ الخـدمــــة  ،تفاصيل
المنتــج أو الخدمــة ،واشــتراطات الضمــان ان وجــــدت).

▪

يجــــب االلـتزام بمعلومـات المنتجـات والخــدمات المذكـورة في
إعالنــات الشركـــة (أدلــة المنتجـــات ،ملصقــات ،كتيبــات ،وســائل
التواصــل االجتماعــي وغيرهــا).

▪

يجـب االمتـناع عن الممارســات التي تخـالف القوانيـن واالنظمـة
كتضليــل المســتهلك أو بيــــع  المنتجــات المقلـــدة.

▪

يجــب االلتــزام بوضـــع البطاقـــة االرشــاديـــة لقنــوات حمايــــة
المســـتهلك بشـــكل واضـــح ،المتوفــــرة علــى الرابــط
www.consumerrights.ae

▪

يجــب علــى التاجـــر توضيـــح تفاصـــيل الضـــمان علــى المنتــج أو
الخدمـــة ومــدة ســريانه.

▪

يجــب علــى التاجــر توثيــق حالــة المنتجــات عنــد االســتالم
للصيانــة أو االصــاح مــع تأكيــد اعتمادهــامــنقبــل المســتهلك.

▪

يجب توضيح تفاصيل عقود الضمان الممدد بشكل
واضح للمستهلكين.

▪

على التاجر التعاون مع موظفي حماية المستهلك عند ورود
شكاوى المستهلكين.
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واجهة المحل
تعتبــر واجهــة المحــل أول مــا يجــذب انتبــاه المســتهلك ،وعليــه

فــإن ضمــان صحــة معلوماتهــا وطريقــة عرضهــا ضروريــة جــدا فــي
الســوق ،ومــن هــذا المنطلــق ،تركــز اقتصاديــة دبــي علــى العناصــر

التاليــة:

▪   ضرورة تركيب الفتة رئيسية على واجهة المحل
▪   خلو االسم التجاري من األخطاء اللغوية
▪   توفر اللغة العربية في الالفتة بنفس حجم اللغة األخرى
▪   وضوح االسم التجاري للمحل
▪   الحفاظ على نظافة وصيانة الالفتة
▪   عدم تضليل الواجهة األمامية بما ال يزيد عن 50%
▪   االبتعاد عن استخدام العالمات التجارية بدون تصريح
▪   الحصول على تصريح مسبق ألي الفته إضافية لنفس المحل
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نشاط المحل
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▪

يحصـــل كل تاجـــر علــى رخصــــة تجاريـــة واحـــدة لكــــل محـــل
أو موقـــع أو كشـــك مصـــرح ،حـــيث أنهــا تلزمــه بنــوع النشــاط
الموافــق عليــه ومــكان ممارســة النشــاط ،وعليــه فيجــب علــى
التاجــر االلتــزام باألنشــطة المذكــورة ومــكان الممارســة إال فــي
حــال طلــب إضافــة أو تصريــح بغيــر ذلـــك.

▪

لكـــل رخصـة تجاريـة موعـد محـــدد وصالحيـة ،حيث يتوجب على
التاجــر تجديــد الرخصـــة التجاريـــة  فــي حــال الرغبــة باالســتمرار
لممارســة النشــاط.

▪

علــى التاجــر االبتعــاد عــن بيــع أو عــرض مطبوعـــات أو بضائـــع أو
وسائل مخلـــة باآلداب العامـــة أو التـــعاليم االســـامية أو مسيئة
للدولــة أو العــادات والتقاليــد.

▪

تعتـــبر ســـاعات العمــل الرسميـــة فــي دبــي مــن الصـــباح حتــى
منتصـــف الليــل ،وفــي حـــال رغبــــة التاجــر بالعمــل لســــاعات
إضافيـــة يجـــب عليـــه الحصــول علــى تصـــريح ســـاعات عمـــل
إضافيــة مــن اقتصـــادية دبــي.

▪

يجــــب علــى التاجـــــر الحصــــول علــى تصريــــح قبـــل توزيـــــع
الملصـــــقات والمنشـــــورات.

▪

من حق التاجـر التظلـم على اجراء المخالفة الصـادرة من
اقتصاديــة دبــي.
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موقع المنشأة
▪

يحـق للتاجـر ممارسـة النشاط المسـجل في الرخصـة التجـاريـة.

▪

يمكـن إضافــة رخـص تجـاريـة أخـرى على موقــع المنــشأة بعـد
الحصول على موافقة اقتصادية دبي.

▪

يمنع بيع المنتـجات خارج الموقـع وااللـتزام بالبـيع في المواقـع

▪

يجـوز فتح مكاتب إضافية لرخصة قائمة بتصريح من اقتصاديـة  
دبي في نفـس موقع بنايـة الرخصـة الحاليـة.

▪

يجوز فتح أكشاك في مواقع مختلفة بتصريح من اقتصادية دبي.

▪

يمكـن وضـع أجهزة األلعاب أو أجـهزة السـحب اآللي أو أي أجهزة
أخرى في المحل أو خارجه بتصريح مسبق من الدائرة.

المصرح لها.

مفتش الدائرة
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▪

علــى ممثلــي المحــــات التعامــل بشــــفافية وتعــــاون مــع
ممثلــي اقتصاديــة دبــي ،حيــث أنهــم يســعون فــي زياراتهــم
الميدانيــة توضيــح أســس ممارســة النشــاط بمــا فيــه مصلحــة
التاجــر والمســتهلك.

▪

علــى ممثــــلي المحـــــات عــرض جمــــيع البيـــــانات المطلوبــــة
والمســتنداتالخاصـــةبالمحــل  والحــرصعلــىوجودهــادائـــماً
في المحل  متى تطلب االطالع عليها.

▪

علــى التاجـــر التعــاون مــع مفتشــي الدائـــــرة فــي وجود حجــــز أو
مصــادرة للبضائــع.
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البنود القانونية
علــى التجــار وأصحــاب األعمــال فــي ســوق دبــي التعــاون والتواصــل مــع المفتشــين مــن اقتصاديــة

دبــي ،وتوفيــر جميــع البيانــات المطلوبــة لضمــان نجــاح المنظومــة ،عــدم االلتــزام بشــروط الدائــرة فــي
ممارســة األنشــطة التجاريــة يــؤدي إلــى التعــرض للمخالفــات التاليــة:
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▪

عــرض البضائــع أو تقديــم الخدمــات خــارج المحــال التجاريــة بــدون تصريــح
 1000درهــم.

▪

عرقلة عمل موظفي الدائرة  10000درهم

▪

عدم االلتزام بطلب الحضور لمراجعة الدائرة  500درهم.

▪

عدم االلتزام بالتعهد المقدم للدائرة ،أو بالتعليمات والشروط والضوابط
الصادرة عنها  2000درهم.

▪

تقديم بيانات غير صحيحة للدائرة  20000درهم.

▪

التصرف في بضاعة تم التحفظ عليها من قبل الدائرة  5000درهم.

▪

الحيازة بقصد االتجار أو العرض للبيع لسلعة مجهولة المصدر أو غير
مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها أو متضمن معلومات مضللة
 5000درهم.

▪

عرض المنتجات للبيع بطريق المناداة في الطرق  500درهم.

▪

البيع بطريقة التجوال  1000درهم.

▪

وضع كشك /كاونتر /كابينة تجارية بدون ترخيص لمن لديه رخصة أو تصريح
لمن ليس لدية رخصة  2000درهم.

▪

توزيع ولصق منشورات إعالنية في األماكن العامة والخاصة بدون تصريح
 1000درهم.

▪

مزاولة النشاط االقتصادي بدون ترخيص  5000درهم.

▪

عدم االلتزام بشروط التصريح  3000درهم.

▪

مزاولة النشاط األقتصادي في موقع غير مرخص  1000درهم.
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▪

مزاولة النشاط االقتصادي في المنشأة أثناء فترة إغالقها من قبل الدائرة
 10000درهم.

▪

عدم تجديد الرخصة خالل المهلة المحددة  250درهم.

▪

تغيير أو إضافة النشاط المصرح به دون الحصول على موافقة الدائرة
أو الجهة الحكومية المختصة  2000درهم.

▪

ممارسة النشاط المصرح به خارج المنشأة  2500درهم.

▪

اإلعالن عن القيام بأي نشاط اقتصادي بصورة مخالفة للتشريعات
السارية  5000درهم.

▪

عدم االلتزام بمواعيد العمل المخصصة بارتياد الفئات العمرية لصاالت
األلعاب  2000درهم.

▪

الترويج لمنتج أو خدمة عن طريق المكالمة الهاتفية أو في المساكن عن
طريق  العمالء أو المندوبين  2000درهم.

▪

تخزين البضائع داخل المكاتب والمحال التجارية  1000درهم.

▪

عمل أو تواجد الرجال في صالونات أو أندية اللياقة البدنية النسائية ومراكز
المساج أو العكس  5000درهم.

▪

تنظيم وإقامة (معرض /مؤتمر) بدون تصريح من الدائرة  5000درهم.

▪

العمل لساعات إضافية بدون تصريح من الدائرة  1500درهم.

▪

عدم إلتزام المطاعم ومافي حكمها بتصريح العمل في نهار شهر رمضان
 5000درهم.

▪

إقامة /إنشاء خيمة تجارية بدون تصريح  15000درهم.

▪

وضع جهاز صراف آلي خارج البنك أو أجهزة البيع المباشر بدون تصريح
 3000درهم.

▪

ممارسة المطاعم والمقاهي وما في حكمها لعملها خالل نهار شهر رمضان
بدون تصريح  5000درهم.

▪

عدم االلتزام بالتصريح بالعمل لساعات إضافية  1000درهم.

▪

فتح مكتب اضافي لرخصة قائمة بدون تصريح  2000درهم.
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▪

عدم وجود تطابق بين قائمة األسعار المعتمدة من قبل الدائرة واألسعار
المعلنة للبضائع المعروضة  2000درهم.

▪

وضع تجهيزات موزعة للنقود تعتمد على الحظ والحصول على الربح
أو المقامرة  3000درهم.

▪

بيع أو عرض مطبوعات أو بضائع أو وسائل مخلة باآلداب العامة أو التعاليم
اإلسالمية أو مسيئة للدولة أو العادات والتقاليد  10000درهم.

▪

بيع المفرقعات واأللعاب واألدوات الخطرة  3000درهم.

▪

عدم االلتزام بإزالة أسباب المخالفة خالل المهلة التي تحددها الدائرة
 5000درهم.

▪

رفض التوقيع على محضر الضبط أو محضر التحفظ على البضاعة
أو محضر أخذ العينات  1000درهم.

▪

استغالل موقع المنشأة في غير األنشطة المصرح بها  2000درهم.

▪

عدم االلتزام بالفترة المحددة بتصريح التصفية  1000درهم.

▪

تظليل الواجهات األمامية للمحل بنسبة تزيد على  250 %50درهم.

▪

وضع الفتة اعالنية بدون تصريح داخل المنشأة  500درهم.

▪

عدم وجود الفتة اعالنية باالسم التجاري  500درهم.

▪

عدم االلتزام بشروط االعالن المعتمدة لدى الدائرة  1000درهم.

▪

وضع /استغالل شعار مهرجان دبي للتسوق أو مفاجآت صيف دبي بدون
تصريح  20000درهم.
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دليل االلتزام التجاري /العروض والتنزيالت

العروض
والتنزيالت

تعتبــر العــروض والتنزيــات أداة تســويق ضروريــة للتجــار ممــا يجعــل

عمليــة تنظيــم حمــات العــروض الترويجيــة والتنزيــات أمــر مهــم

للتأكــد مــن عــدم وجــود ممارســات ســلبية وتضليــل للمســتهلكين.

لعمــل العــروض والتنزيــات والحمــات الترويجيــة بــكل أنواعهــا،
علــى التاجــر الحصــول علــى التصاريــح الالزمــة مــن اقتصاديــة دبــي

والجهــات الرســمية األخــرى إن لــزم األمــر.
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دليل االلتزام التجاري /العروض والتنزيالت

علــى طالبــي خدمــة العــروض التحلــي بالمصداقيــة والنزاهــة فــي

عروضهــم ،حيــث أن هنــاك عناصــر مهمــة يجب علــى التاجــر معرفتها

فيمــا يخــص العــروض والتنزيــات والحمــات الترويجيــة وممارســة

النشــاط أثنــاء فتراتهــا وهــي كالتالــي:

أنواع الحمالت الترويجية
يشترط قبل تقـديم عرض معين معرفـة الفـرق بين أصـناف
العروض كالتالي:
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▪

الخصومات:
وهي التي تقوم بتخفيض سعر المنتج أو الخدمـة
بنسبة معينة.

▪

التنزيالت:
وهــي التي يكـــون بـــها مـــدى لنســـبة الخصــم
(من  %وإلى  ،)%كـما ويجــب توفـر أسـعار ما قبل
التنزيالت وما بعدها في المحل.

▪

العروض:
وهي التي تقدم بها المنشأة منتج آخر مقابل شراء
المنتج المرغوب ،مثال :اشتري واحد واحصـل على
اآلخر مجاناً أو امسح واربح.

600545555

consumerrights.ae

33

دليل االلتزام التجاري /العروض والتنزيالت

شروط الحمالت الترويجية
▪

بنــاء علــى التصــــريح الصــــادر مــن اقتصاديــــة دبي ،يجــــب على
التاجــر  االلتــزام بالتفاصيــل المذكــورة فــي التصريــح مــن حيــث:
−مواقع الحمالت الترويجية:
−نوع الحملة الترويجية :مثل الجوائــز الفورية ،الســحوبات،
العروض الخاصة ،التنزيالت ،التصفيات وغيرها.
‒ مدة الحملة الترويجية :لكــــل حــــدث وقــــت محـــدد لبدايــة
المناســبة ونهايتهــا ،حيــث يشـــترط علــى التاجــــر االلــــتزام
بهــــذه الفتــرة وعــدم البــدء بالعروض قبــل الموعد المصــــرح
بــه وعـــــدم اكمــال ممارســـة البيــع بالعــروض بعــــد انتـــــهاء
الفتــرة كمـــــا هــو مذكــور فــي  التصريــح إال بأخــذ موافقــة
تمديــد الحملــة.
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▪

يمكن للتاجر وضـــع الملصقات الترويجيـــة للحمالت الترويجيـــة
داخــل المحــل التجــاري.

▪

بعــض المناســبات لهــا مواضيــع معينــة ومحــددة بوجــود
تصميــم  معيــن ،حيــث يجــوز للتاجــر اســتعمال هــذه التصاميــم
التــي تخــص المناســبة بعــد أخـــذ التصريــح الــازم ،واســـتخدامها
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دليل االلتزام التجاري /العروض والتنزيالت

علــى التاجــر االلتــزام بهــذه البنــود ،حيــث أنهــا وضعــت لحفــظ
حقوقهــم والحفــاظ علــى حقــوق المســتهلك ،وعــدم االلتــزام قــد

يــؤدي المنشــأة للتعــرض للمخالفــات التاليــة:
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▪

عدم االلتزام بمواقع فعاليات الحملة الترويجية  5000درهم.

▪

تمديد الحملة الترويجية بدون موافقة الدائرة  3000درهم.

▪

تنفيذ الحملة الترويجية بطريقة مخالفة لما هو مصرح به  5000درهم.

▪

عدم تسوية وضع الحملة الترويجية خالل شهرين  3000درهم.

▪

عدم استخدام الملصقات والمواد اإلعالنية الخاصة بمهرجان دبي
للتسوق أو مفاجآت صيف دبي  بالنسبة للمنشأة المشاركة في
المهرجان  1000درهم.

▪

استخدام الملصقات والمواد اإلعالنية الخاصة بالمهرجان أو مفاجآت صيف
دبي بدون تصريح  5000درهم.

▪

إجراء تنزيالت أو تصفيات أو عروض أو حمالت ترويجية أو منح جوائز بدون
تصريح  10000درهم.

▪

عدم االحتفاظ بقائمة األسعار المعتمدة من الدائرة أثناء عملية التنزيالت
أو العروض الخاصة  500درهم.

▪

عدم االلتزام بالفترة المحددة في تصريح البيع باألسعار المخفضة (تنزيالت/
عرض خاص)  1000درهم.

▪

عدم وضع بطاقات األسعار المعتمدة على البضائع (تنزيالت /عرض خاص)
 500درهم.

▪

عدم االلتزام بالمساحة المصرح بها في تصريح التنزيالت أو التصفيات أو
العروض الخاصة  2000درهم.
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دليل االلتزام التجاري /السحوبات والجوائز

السحوبات
والجـــوائز

تعتبــر الســحوبات والجوائــز مــن أهــم الطــرق التــي تعمــل علــى

تنشــيط الســوق وتفاعــل جمهــور المســتهلكين فــي المنطقــة ،حيــث

تقــوم اقتصاديــة دبــي علــى تنظيــم ســير الســحوبات وضمــان حقــوق

التاجــر والمســتهلك ،وذلــك عــن طريــق وضــع إجــراءات لتســجيل
الســحوبات ،وتوعيــة المســتهلكين والتجــار فيمــا يخــص منظومــة
الســحوبات بشــكل تفصيلــي.
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دليل االلتزام التجاري /السحوبات والجوائز

هناك عناصر مهمة يجب على التاجر معرفتها فيما يخص السحوبات
والجوائز وهي كالتالي:

شروط تصريح السحب
يعتبر تصريح السحب الخطوة األولى إلجراء السحوبات في اإلمارة،

والتي تشمل اآلتي:
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▪

اسم الحملة

▪

نوع السحب

▪

المدة الزمنية للعرض

▪

تاريخ االنتهاء من الحملة

▪

تاريخ السحب

▪

وصف الجائزة

▪

قيمة الجائزة

▪

اسم ممثل الشركة

▪

أرقام التواصل الخاصة به
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دليل االلتزام التجاري /السحوبات والجوائز

مرحلة السحب
▪

بالنسـبة للسـحوبات التي تجـريها المنـشآت فهي تخضـع
إلشـراف من مفتــشي قطــاع الرقــابة التجـــارية وحمـــاية
المستهلك لألســـباب التاليـــة:
‒   لضمان حيادية عملية السحب
‒   لوصول الجائزة الى الفائز الذي يستحقها
‒   ليتم ابالغ الفائز من قبل الشركة بوجود ممثل من
اقتصادية دبي
‒   ضمان عدم تغيير الجوائز المحددة أو تغيير اسم الفائز
أو بيانات الكوبونات والقسائم

▪

تعتبر عملية السـحب غير قانونية في حـال عــدم وجـــود  
مفتش من الدائرة ،ويحق القتصـادية دبي إلـغاء السحب
أو اتخاذ أي اجراء قانوني وفقا لإلجراءات المطبقة لديها.

ما بعد السحب
▪

التدقيق على ملفات السحوبات وذلك :لضمان إيصال الجائزة
للشخص الفائز خالل مدة ال تزيد عن  60يوم عمل.

▪

للتدقـيق على الكشف المرسل من المنشأة عن نهاية الحملة
الترويجية بجميع النتائج ،حيث يتضمن:
‒   أسماء الفائزين
‒   نوع الجائزة
‒   قيمة الجائزة
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دليل االلتزام التجاري /السحوبات والجوائز

مستندات اثبات االستالم
▪

في حـال عـدم اسـتالم الجـائزة من قبل الـفائز في الكـشف،
تؤول الجائزة القتصادية دبي.

البنود القانونية
علــى التجــار الراغبيــن فــي عمــل الســحوبات فــي ســوق دبــي التعاون

مــع قطــاع الرقابــة التجاريــة وحمايــة المســتهلك فــي اقتصاديــة

دبــي (المفتشــين) ،وتوفيــر جميــع البيانــات المطلوبــة لضمــان

نجــاح المنظومــة ،عــدم االلتــزام بشــروط الدائــرة فــي ممارســة
اجــراء الســحوبات والترويــج لهــا يــؤدي إلــى التعــرض للمخالفــات
التاليــة:

▪    التالعب في عملية السحب على الجوائز  15000درهم.
▪    السحب على جوائز بدون حضور مندوب الدائرة  10000درهم.
▪    عدم تسليم أو صرف الجائزة للفائزين بنتائج السحب خالل المدة
      المحددة من قبل الدائرة  5000درهم.
▪    عدم االلتزام بالموعد المحدد لعملية السحب  2000درهم
▪    بيع تذاكر الحملة الترويجية بمقابل مادي بدون تصريح  5000درهم
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لمزيد من المعلومات
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Business Protection

اﻛﺘﺸﻒ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ

