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 تايوتحملا سرهف

 

 ديهمت 

  تافيرعتلا

 تالطعلا تويب ماظن يف ليجستلا :لوألا بابلا

  ينورتكلإلا  جمانربلا يف مهل صخرملا ليجست تاءارجإ
   تالطعلا تويب ماظن يف نييرادإلاو ءاردملا ليجست تاءارجإ

 طاشنلا ةلوازم صيخرت :يناثلا بابلا

  تاسسؤملاو تاكرشلل ةيئدبملا ةقفاوملا رادصإل تاءارجإلاو طورشلا .1

  تاسسؤملاو تاكرشلل يراجتلا مسالل ةعنامم مدع ةداهش رادصإ تاءارجإ .2

  تاسسؤملاو تاكرشلل صيخرتلا رادصإل تاءارجإلاو طورشلا .3

 تاسسؤملاو تاكرشلل طاشنلا ةلوازم نع فقوتلا تاءارجإو طورش .4

 تاسسؤملاو تاكرشلل صيخرتلا تانايب ليدعت تاءارجإ .5

  )تاسسؤملاو تاكرشلل( ةأشنملل عرف ءاشنإ تاءارجإ .6

 تاسسؤملاو تاكرشلل صيخرتلا تانايب ءاغلإ تاءارجإ .7

 دارفألل صيخرتلا رادصإل تاءارجإلاو طورشلا .8

 تالطعلا تويب حيرصت  :ثلاثلا بابلا
 حيرصتلا رادصإل تاءارجإلاو طورشلا .1

 حيرصتلا تانايب ليدعت تاءارجإ .2

 حيرصتلا ءاغلإ تاءارجإ .3

 تالطعلا تويب فينصت تاءارجإ .4

 تالطعلا تويب فينصت ريياعمو ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملاو طورشلا .5

 فينصتلا ةداهش تانايب ليدعت تاءارجإ .6

 ةلطعلا تيب قالغإ تاءارجإو تالاح  .7

 هقالغإ مت يذلا ةلطعلا تيب حتف ةداعإل تاءارجإلاو طورشلا .8

 تالطعلا تويب طاشنل ةيليغشتلا تايلمعلا : عبارلا بابلا
 ءالزنلاب ةصاخلا ماكحألا و طورشلا .1

 تالطعلا تويب يف دجاوتلا دنع اهب ديقتلا مهراوزو ءالزنلا ىلع بجي يتلا ةيلخادلا دعاوقلا .2

 نيمأتلا غلبم .3
 تالطعلا تويب نم جورخلاو لوخدلا ليجست .4

 اهب ديقتلا ةينكسلا تاعمجملاو ينابملا ةرادإ ىلع بجي يتلا دعاوقلاو تامازتلالا .5

 ءالزنلا لبق نم هل صخرملا قحب مدقت يتلا ىواكشلا عم لماعتلل ةسايس دادعإ ةيلآ .6

 ءالزنلا وأ نيروطملاو مهل صخرملا نيب ةئشانلا تاعازنلا عم لماعتلا تاءارجإ .7
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 لوخدلا ليجست دقع يف ةدراولا ةدملا دعب ةلطعلا تيب يف ثوكملا ةلاح يف ءالزنلا ءالخإ ةيلآ .8

 ةحايسلا مهرد موسر عفد تاءارجإ .9

 تالطعلا تويب دوقع يف رفوتت نأ بجي يتلا ماكحألاو طورشلا .10

 تاملظتلا .11

 

 )1( مقر لودج

  قحالملا

 يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر موسرم .1

 تالطعلا تويب ريجأت طاشنب ةقلعتملا تامارغلاو موسرلا دامتعا نأشب 2014 ةنسل )49( مقر يذيفنتلا سلجملا رارق .2
 يبد ةرامإ يف

 طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا رادصإب 2020 ةنسل )1( مقر يرادإلا رارقلا .3

 يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت

 هتاليدعتو يبد ةرامإ يف ةحايسلا مهرد دامتعاب 2014 ةنسل )2( مقر يذيفنتلا سلجملا رارق .4
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 :ديهمت

 

 ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر موسرملل يليمكت قحلم ةباثمب يداشرإلا ليلدلا نم لوألا رادصإلا اذه دعي

 موسرلا دامتعا نأشب 2014 ةنسل )49( مقر يذيفنتلا سلجملا رارقو ،يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن

 ةحئاللا رادصإب  2020ةنسل )1( مقر يرادإلا رارقلاو ،يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشنب ةقلعتملا تامارغلاو

  .يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر موسرملل ةيذيفنتلا

 

 نومضم يف اهتيطغت ةرورضب اهيلإ راشُملا ةيذيفنتلا ةحئاللا تمزلأ يتلا تايوتحملا ةفاك ىلع ليلدلا اذه نمضتي

 ةصاخلا ةيليغشتلا تايلمعلاو تالطعلا تويب ماظن يف ليجستلا تاءارجإ ىلع نمضتي امكو ،يداشرإلا ليلدلا

   .تالطعلا تويب طاشنب

 

 :ةحايسلاو داصتقالا ةرئادل يلاتلا يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع حاتم يداشرإلا ليلدلا اذه نوكيس

)bylaws-and-dtcm/legislation-tourism/about-of-https://www.visitdubai.com/en/department( . 

 اذهب ديقتلاو مازتلإلا مهل صخرملا صخألابو ةينعملا تاهجلاو تاسسؤملا ،تاكرشلا ،دارفألا ةفاك ىلع يغبنيو

  .ةرئادلل يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع هرشن درجمب ،هيف درو ام لك قيبطتو ،يداشرإلا ليلدلا

 

 ىلع رمتسم لكشب عالطإلا بجي اذهلو ،ةماعلا ةحلصملا ءاضتقا دنعو ةجاحلا بسح ليلدلا اذه ثيدحت متيسو

   .هالعأ روكذملا ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةرفوتملا تاثيدحتلا هذه

 

  :يلاتلا ينورتكلإلا ديربلا ربع لصاوتلا نكمي ،يداشرإلا ليلدلاب ةلص تاذ ىرخأ تاراسفتسا يأ دوجو لاح يفو

eservices@dubaitourism.ae . 
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 :تافيرعتلا
 

 صنلا قايس لدي مل ام ،اهنم �ُلك ءازإ ةنّيبُملا يناعملا ،ليلدلا اذه يف تدرو امثيح ،ةيلاتلا تارابعلاو تاملكلل نوكت

 :كلذ ريغ ىلع

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود :  ةلودلا

 .يبد ةرامإ : ةرامإلا

 . ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد : ةرئادلا

 .يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر موسرملا : موسرملا

 تاطارتشالا قفو ،طاشنلا ةلوازمل اهصيصخت متي يتلا ةثثؤملا ةيراقعلا تادحولا : تالطعلا تويب

 .رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ريياعملاو

 كلذو ،ءالزنلل اهريجأت ةداعإ دصقب اهراجئتسا وأ تالطعلا تويب ريجأت ةمدخ ةلوازم : طاشنلا

 .رمتسمو مظتنم لكشب

  .ةرامإلا يف طاشنلا ةلوازمب اهل صخرملا ةكرشلا وأ ةسسؤملا :  ةأشنملا

 .ةرامإلا يف طاشنلا ةلوازمب مهل صخرملا تآشنملاو دارفألا : هل صخرملا

 ةقفاوملا

 ةيئدبملا

 بلطب مدقتلا نم هنكمت يتلا ،صيخرتلا بلاطل ةرئادلا اهردصت يتلا ةّيلوألا ةقفاوملا :

 .رارقلا اذه يف ةددحملا طورشللً اقفو ،صيخرتلا ىلع لوصحلا

 طاشنلل هل صخرملا ةسرامم ىلع اهتقفاوم نمضتت يتلا ،ةرئادلا نع ةرداصلا ةقيثولا :  صيخرتلا

 .رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابلطتملاو تاطارتشالل هئافيتسا دعب كلذو ،ةرامإلا يف

 ةثثؤم ةيراقع ةدحو صيصخت ىلع اهتقفاوم نمضتت يتلا ،ةرئادلا نع ةرداصلا ةقيثولا : حيرصتلا

 صوصنملا ريياعملاو تابلطتملاو تاطارتشالا ءافيتسا دعب كلذو ،تالطعلل تيبك

 .رارقلا اذه يف اهيلع

  .يلام لباقم ءاقل تيبملا دصقب تالطعلا تويب يف ميقي يذلا يعيبطلا صخشلا :  ليزنلا

 تيب ريجأت دقع

 ةلطعلا

ً اقفو ،هيفرط تامازتلاو قوقح هبجومب ددحتي يذلا ،ليزنلاو ةأشنملا نيب مربملا دقعلا :

 .رارقلا اذهو موسرملا ماكحأل

 تويب ماظن

  تالطعلا

 

 

: 

 اهدمتعت ىرخأ ةهج يأ ىدل وأ ةرئادلا ىدل ةأشنملا ةينورتكلإلا ةصنملا :ةينورتكلإلا ةباوبلا

 نم يأو ،حيراصتلاو صيخارتلا ىلع لوصحلا تابلط لابقتسا اهلالخ نم متي يتلاو ،ةرئادلا

 صصخم ينورتكلإ ماظن :ينورتكلإلا جمانربلا و رارقلا اذه بجومب ةددحملا تامدخلا

ً اقفو اهلامعأو اهتطشنأب ةقلعتملا تانايبلاو تامولعملا قيثوت ىلإ فدهي ،هل صخرملا/ةأشنملل

 .جمانربلاب صاخلا فينصتلل

 تاقفاوملا رادصإل اهرفوت بجاولا ةينفلا ريياعملاو طباوضلا نمضتت يتلا ةقيثولا : يداشرإلا ليلدلا

 .تالطعلا تويبب صاخلا فينصتلاو حيراصتلاو صيخارتلاو ةيئدبملا
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يراجتلا صيخرتلا  

تالطعلا تويب مسق  
 

: ةظحالم  

 4  مقر ةوطخلا عابتا ىجري ،دارفألل
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  لوألا بابلا

  تالطعلا تويب ماظن يف ليجستلا
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   تالطعلا تويب ماظن يف ليجستلا

 

 ءاردملا نم مهيدل نيلماعلا ىلإ ةفاضإلابو ،تاسسؤملا وأ تاكرشلا وأ دارفألا ءاوس مهل صخرملا عيمج ىلع بجي

 .هاندأ ةحضوملا تاءارجإللً اقفو تالطعلا تويب ماظن يف ليجستلا ،نييرادإلاو

 

  تالطعلا تويب ماظن يف مهل صخرملا ليجست تاءارجإ .1

 طاشنلا ةلوازم صيخرت ىلع نيلصاحلا تالطعلا تويب تاسسؤمو تاكرش لوخد ليجست .أ

 .لوعفملا ةيراس تالطعلا تويب ةسسؤم وأ ةكرش ةصخر نع ةروص /تانايب ةبولطملا قئاثولا
 

 :ةمدخلا ميدقت تاوطخو تاءارجإ
 

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomesتالطعلا تويب ماظن ىلع لوخدلا .1

 ."Activate Registeration" ليجست ةمدخلا رتخا .2

 يف رمثتسا" ماظن يف لجسملا ينورتكالا ديربلا قيرط نع هلاسرا مت يذلا ةرئادلل يعجرملا مقرلا لاخدا .3

 ."يبد

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث طورشلا ىلع ةقفاوملا .4

 Continue" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث رارقإلا ىلع ةقفاوملاو بلطلا تانايب ةعجارم .5

Application".  

 .مدختسملا مسا ليعفت و ليجستلا موسر عفد .6
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  تالطعلا تويب ماظن يف مهل صخرملا ليجست تاءارجإ .1

 نيلوخملا نيرجأتسملاو راقعلا كالم دارفألا لوخد ليجست .ب
 

 ةبولطملا قئاثولا
 وأ بلطلا مدقم بسح لوخملا رجأتسملا وأ راقعلا كلام درفلا زاوج ةروص

 .ةيتارامإلا ةيوهلا ةقاطب
 

 :ةمدخلا ميدقت تاوطخو تاءارجإ
 

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes تالطعلا تويبل تالطعلا تويب ماظن ىلع لوخدلا .1

 ."Register" ليجست ةمدخلا رتخا .2

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث نايبلا ىلع ةقفاوملا .3

 Continue" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث ) Homeowner– ةدحو كلام( ليجستلا عون رتخا .4

Application".  

 .)رجأتسملا وأ راقعلا كلام( "Add New" ريدم ةفاضإ رتخا .5

 ."Continue" رارمتسالا ىلع رقنلا مث ريدملا تامولعم ليجست .6

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث ريدملا تانايب ةعجارم .7

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث ةبولطملا تادنتسملا قافرإ .8

 Continue" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث رارقإلا ىلع ةقفاوملاو بلطلا تانايب ةعجارم .9

Application". 

 .ينورتكلإلا ديربلا ربع ضفرلا بابسأب راعشإ لاسرإ متيس ،بلطلا ضفر لاح يف .10

 مث ،ينورتكلإلا ديربلا ربع ليجستلا موسر عفد طبارب راعشإ لاسرإ متيس ،بلطلا ىلع ةقفاوملا لاح يف .11

 .عفدلا دعب بلطلا دامتعا

 .رادصإلا خيرات نم دحاو رهش عفدلا نذأ ةيحالص .12

 .دامتعالا تاءارجإ لامكتسا دعب ينورتكلإلا ديربلا ربع رورملا ةملك لاسرإ متيس  .13

 

 :ةظحالم

 )ةجوزلا/جوزلا/ءانبألا/مألا/بألا( ىلوألا ةجردلا نم لوخملا رجأتسملا وأ راقعلا كلام براقأل زوجي -1

 مساب يأ نأشلا بحاص مساب بلطلا ميدقت متي نأ ىلع ،تالطعلا تويب ماظن يف ليجستلا بلط ميدقت

 .ةبارقلا ةلص تبثي ام قافرإو ،راجيإلا دقع بحاص لوخملا رجأتسملا وأ درفلا كلاملا

 وأ ةكرشل ةكولمم اهنإ ىلع مهل اهتيكلم دوعت تادحول حيرصت بلطب مدقتلا دارفألا كالملل زوجي ال -2

 ً.ايصخش مهل ةكولمم اهنإ ىلع تادحولا هذهل حيرصت بلطب مدقتلا بجي امنإو ،ةسسؤم
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  تالطعلا تويب ماظن يف نييرادإلاو ءاردملا ليجست تاءارجإ .2

 ةبولطملا قئاثولا
 .)طقف ءاردملل( تالطعلا تويب ةسسؤم وأ ةكرش ةصخر نع ةروص •

  .يرادإلا وأ ريدملل ةيتارامإلا ةيوهلا ةقاطب وأ زاوج ةروص •
 

 :ةمدخلا ميدقت تاوطخو تاءارجإ
 

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes تالطعلا تويب ماظن ىلع لوخدلا .1

 .لوخدلا ليجست .2

 .”Users“ نيمدختسملا ىلع رقنا .3

 ."or “Add Unit Administrator”"Add Manager  يرادإ وأ ريدم ةفاضإ رتخا .4

 ."Continue" رارمتسالا ىلع رقنلا مث يرادإلا وأ ريدملا تامولعم ليجست .5

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث يرادإلا وأ ريدملا تانايب ةعجارم .6

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث ةبولطملا تادنتسملا قافرإ .7

 Continue" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث رارقإلا ىلع ةقفاوملاو بلطلا تانايب ةعجارم .8

Application". 

 .لوؤسملا فظوملا نم بلطلا ضفر وأ دامتعالاو قيقدتلا تاءارجإ ءاهنإ راظتنا .9

 .ينورتكلإلا ديربلا ربع رورملا ةملك لاسرإ متيس ،دامتعالا تاءارجإ لامكتسا دعب .10
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 يناثلا  بابلا
 طاشنلا ةلوازم صيخرت
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  :طاشنلا ةلوازم صيخرت
 .هاندأ ةحضوملا تاوطخلاو تاءارجإلا عابتا ،تالطعلا تويب طاشن ةلوازمب بغري نم لك  ىلع بجي
 

 
 

 :تاسسؤملاو تاكرشلل يراجتلا مسالل ةعنامم مدع ةداهش رادصإ تاءارجإ .2

 

 يرادإلا رارقلا يف اهيلع صوصنملا يراجتلا مسالل ةعنامم مدع ةداهش رادصإ طورشب مازتلالاو ديقتلا .أ

 طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا رادصإب 2020 ةنسل )1( مقر

 .يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت

 ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد لالخ نم يراجتلا مسالل ةعنامم مدع ةداهش رادصإ بلط ىلع ميدقتلا متي .ب

 :ةدمتعملا اهتاءارجإلً اقفو

 يبد –  ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد •

 0097144455555 :فتاهلا •

 info@dubaided.gov.ae :ينورتكلإلا ديربلا •

 www.dubaided.ae :ينورتكلإلا عقوملا •

 

 

 :تاسسؤملاو تاكرشلل ةيئدبملا ةقفاوملا رادصإل تاءارجإلاو طورشلا .1

 

 2020 ةنسل )1( مقر يرادإلا رارقلا يف اهيلع صوصنملا ةيئدبملا ةقفاوملا رادصإ طورشب مازتلالاو ديقتلا .أ

 يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا رادصإب

 .يبد ةرامإ

 اهتاءارجإلً اقفو يبدب ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد لالخ نم ةيئدبملا ةقفاوملا رادصإ بلط ىلع ميدقتلا متي .ب

 :ةدمتعملا

 يبد – ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد •

 0097144455555 :فتاهلا •

  info@dubaided.gov.ae :ينورتكلإلا ديربلا •

 www.dubaided.ae :ينورتكلإلا عقوملا •
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 :تاسسؤملا و تاكرشلل صيخرتلا رادصإل تاءارجإلاو طورشلا  .3

 

 رادصإب 2020 ةنسل )1( مقر يرادإلا رارقلا يف اهيلع صوصنملا صيخرتلا رادصإ طورشب مازتلالاو ديقتلا .أ

 ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا

 .يبد

 اهتاءارجإلً اقفو يبدب ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد لالخ نم صيخرتلا رادصإ بلط ىلع ميدقتلا متي .ب

 :ةدمتعملا

 يبد – ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد •

 0097144455555 :فتاهلا •

 info@dubaided.gov.ae :ينورتكلإلا ديربلا •

 www.dubaided.ae :ينورتكلإلا عقوملا •

 .تالطعلا تويب ماظن يف ليجستلا .ج

 

 

 

 

 :تاسسؤملاو تاكرشلل طاشنلا ةلوازم نع فقوتلا تاءارجإو طورش .4

 

 ةنسل )1( مقر يرادإلا رارقلا يف اهيلع صوصنملا طاشنلا ةلوازم نع فقوتلا طورشب مازتلالاو ديقتلا .أ

 يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر ةيذيفنتلا ةحئاللا رادصإب 2020

 .يبد ةرامإ

 ينورتكلإ ديرب لاسرإ ربع طاشنلا ةلوازم فاقيإ لبق ةرئادلا نم ةعنامم مدع ةداهش رادصإ بلط ميدقت .ب

 .eservices@dubaitourism.ae ىلإ

 داصتقالا ةرئاد  لالخ نم تاسسؤملاو تاكرشلل طاشنلا ةلوازم نع فقوتلا بلط ىلع ميدقتلا متي .ج

 :ةدمتعملا اهتاءارجإلً اقفو يبدب ةحايسلاو

 يبد – ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد •

 0097144455555 :فتاهلا •

 info@dubaided.gov.ae :ينورتكلإلا ديربلا •

 www.dubaided.ae :ينورتكلإلا عقوملا •
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 :تاسسؤملاو تاكرشلل صيخرتلا تانايب ليدعت تاءارجإ .5

 

 داصتقالا ةرئاد  لالخ نم تاسسؤملاو تاكرشلل صيخرتلا تانايب ليدعت بلط ىلع ميدقتلا متي .أ

 :ةدمتعملا اهتاءارجإلً اقفو يبدب ةحايسلاو

 يبد – ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد •

 0097144455555 :فتاهلا •

 info@dubaided.gov.ae :ينورتكلإلا ديربلا •

 www.dubaided.ae :ينورتكلإلا عقوملا •
 

 ةخسنلاب ينورتكلإ ديرب لاسرإ قيرط نع تالطعلا تويب ماظن يف اهليدعت مت يتلا تانايبلا ثيدحت .ب

 :يلاتلا ينورتكلإلا ديربلا ىلع اهثيدحت مت يتلا تانايبلا ديدحت عم صيخرتلا نم ةثدحملا

eservices@dubaitourism.ae. 

 

 :تاسسؤملاو تاكرشلل ةأشنملل عرف ءاشنإ تاءارجإ .6

 

 2020 ةنسل )1( مقر يرادإلا رارقلا يف اهيلع صوصنملا  ةأشنملل عرف ءاشنإ طورشب مازتلالاو ديقتلا .أ

 .يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41( مقر ةيذيفنتلا ةحئاللا رادصإب

 اهتاءارجإلً اقفو يبدب ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد  لالخ نم ةأشنملل عرف ءاشنإ بلط ىلع ميدقتلا متي .ب

 :ةدمتعملا

 يبد – ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد •

 0097144455555 :فتاهلا •

 info@dubaided.gov.ae :ينورتكلإلا ديربلا •

 www.dubaided.ae :ينورتكلإلا عقوملا •
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 :تاسسؤملاو تاكرشلل صيخرتلا ءاغلإ تاءارجإ .7

 

 .تادحولا عيمج ىلع تالطعلا تويب ماظن نم ءالزنلا جورخ تاءارجإ لامكتسا .أ

 .تالطعلا تويب حيراصت عيمج ءاغلإ .ب

 .ةلاعفلا تالطعلا تويب حيراصت ءاغلإ موسر عفد .ج

 .يحايسلا مهردلا موسر عفد .د

 ىلإ ينورتكلإ ديرب لاسرإ ربع ةرئادلا نم ةعنامملا مدع ةداهش رادصإ بلط ىلع ميدقت .ـه

     eservices@dubaitourism.ae.   

 .ةعنامملا مدع ةداهش موسر عفد .و

 يبدب ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد  لالخ نم تاسسؤملاو تاكرشلل صيخرتلا ءاغلإ تاءارجإ لامكتسا متي .ز

 :ةدمتعملا اهتاءارجإلً اقفو

 يبد – ةحايسلاو داصتقالا ةرئاد •

 0097144455555 :فتاهلا •

 info@dubaided.gov.ae :ينورتكلإلا ديربلا •

 www.dubaided.ae :ينورتكلإلا عقوملا •

 

  دارفألل صيخرتلا رادصإل تاءارجإلاو طورشلا8. 

 

 نم صيخرتلا ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا بجيو ،تالطعلا تويب ماظن يف ليجستلا دارفألا ىلع بجي .أ

 رادصإ موسرو تالطعلا تويب ماظن يف كارتشالا موسر باستحا متيسو ،تالطعلا تويب ماظن لالخ

 موسرلا دامتعا نأشب 2014 ةنسل )49( مقر يذيفنتلا سلجملا رارقلً اقفو هديدجتو صيخرتلا

 .يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشنب ةقلعتملا تامارغلاو

  .يناثلا بابلا نم )ب-1( ةيئزجلا يف هاندأ ةددحملا تاءارجإلاو طورشلا تاذ قبطت .ب

 تويب ماظن قيرط نع صيخرتلا ءاغلإ بلط وأ صيخرتلا تانايب ليدعت بلطب مدقتلا دارفألل نكمي .ج

  .تالطعلا
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 ثلاثلا بابلا
 تالطعلا تويب حيرصت 
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 :حيرصتلا رادصإ

 تاءارجإلاو طورشللً اقفو طاشنلا ةلوازم يف اهمادختسا دارُم ةلطع تيب لكل ةرئادلا لبق نم حيرصت رادصإ بجي

 .هاندأ ةحضوملا

 حيرصتلا رادصإل تاءارجإلاو طورشلا .1

 ةبولطملا قئاثولا

 يفو( رجأتسملا وأ درفلا كلاملل ةيتارامإلا ةيوهلا ةقاطب وأ رفسلا زاوج نم ةروص •

 نع ةروصب بلطلا لدبتسي "ةكرش" يرابتعا كلام وه راقعلا كلام ناك لاح

 دقع وأ ةصخر تادنتسمو ءاكرشلا دحأ وأ كلاملل ةيتارامإلا ةيوهلا وأ رفس زاوج

 .)ةكرشلل سيسأتلا

  :ةيراقعلا ةدحولا يف فرصتلا يف هقح تبثي ام ميدقت •

 .راقعلا ةيكلم دنس نع ةروص -

 كلام ناك لاح يف( دمتعملا ةرئادلا جذومن مادختساب كلاملا نم ليوخت -

 ةطيرش جذومنلا عيقوت لوخملل نكمي "ةكرش" يرابتعا كلام وه راقعلا

 .)ليوختلا تبثي ام ميدقت

 ةثالث ىدعتت ال يبد يف هايملاو ءابرهكلا ةئيه نع ةيراقعلا ةدحولل ةرداص ةروتاف •

 .)رجأتسملا وأ( هل صخرملا وأ كلاملا مساب ،بلطلا ميدقت خيرات نم رهشأ )3(
 

 

 :ةمدخلا ميدقت تاوطخو تاءارجإ
 

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes تالطعلا تويب ماظن ىلع لوخدلا .1

 .لوخدلا ليجست .2

 ."Add New" ةديدج ةفاضإ ىلع رقنلا .3

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث راقعلا تانايب لاخدإ .4

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث ةبولطملا تادنتسملا قافرإ .5

 .لوؤسملا فظوملا نم بلطلا ضفر وأ دامتعالاو قيقدتلا تاءارجإ ءاهنإ راظتنا .6

 نإ ةيعرفلا صقاونلا لامكتسإب دهعتلا عم يتاذلا فينصتلا لمعب مق ،دامتعالا تاءارجإ لامكتسا دعبو .7

 .تدجو

 .ينورتكلالا عفدلا لالخ نم موسرلا ءافيتسا .8

 رهاظ ناكم يف هعضوو هتعابط بجيو باسحلا يف ينورتكلإلا حيرصتلا رهظيس ،موسرلا ءافيتسا دعب .9

 .ةلطعلا تيب يف نايعلل حضاوو
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  :تاظحالملاو ةينفلا طورشلا

 :يتآلاك راقعلا ةيكلم دنس نوكي نأ بجي .1

 .ةقشلل )ينكس( .أ

  .قلغم يراقع عمجم نمض اليفلا وأ لزنملل )يراجت وأ ينكس(  .ب

 .ةلقتسملا اليفلل )طقف اتح ةقطنم يف ةعرزم وأ يراجت(   .ج

 ةصصخم ةيراقعلا ةدحولل ةيكلملا دنس ةلاح يف الإ تالطعلا تويبل حيرصتب مدقتلا زوجي ال .2

 ىلع اهفينصت مت يتلا تادحولل حيرصتلا رادصإ متي نل ،لاوحألا عيمج يفو .ينكسلا مادختسإلل

 رادصإب ةحيحص ريغ تامولعملً اقفو ةرئادلا تماق نإو .ةيقدنف ققش وأ فرغل ةصصخم اهنأ

 ةيروف تاءارجا ذاختاب ةرئادلا رشابتس ،ةلطع تيبك اهمادختسال ةيقدنف ةيراقع ةدحو يأل حيرصتلا

 .حيرصتلا اذه لاطبإو ءاغلإل

 ةرادإلا وأ ءارشلاو عيبلا دوقع يف حيرص دنب دوجو ةلاح يف تالطعلا تويبل حيرصتب مدقتلا زوجي ال .3

 متي نل ،لاوحألا عيمج يفو .تالطعلا تويب طاشن يف ةيراقعلا ةدحولا مادختسا نم عنمي  راجيالا وأ

 يف اهمادختسا نم هالعأ اهيلإ راشُملا دوقعلا بجومب ةروظحملا ةيراقعلا تادحولل حيرصتلا رادصإ

 ةدحو يأل حيرصتلا رادصإب ةحيحص ريغ تامولعملً اقفو ةرئادلا تماق نإو .تالطعلا تويب طاشن

 ةيروف تاءارجا ذاختاب ةرئادلا رشابتس ،تالطعلا تويب طاشن يف اهمادختساب حومسم ريغ ةيراقع

 .حيرصتلا اذه لاطبإو ءاغلإل

 درفلا كلاملا بغر ةلاح يفو .دحاو تقو يف طقف حيراصت )8( بلطب مدقتلا دارفألا كالملل قحي .4

 وأ تالطع تويب ريجأت طاشن ةلوازمل ةيراجت ةكرش صيخرت جارختسا هيلع ،ةيفاضإ تادحو ةرادإ

 .طاشنلا ةلوازمب اهل صخرم تاكرشل ةيفاضإلا هتادحو ميلست

 لوصحلا دعب تالطعلا تويب طاشن يف طقف ةدحاو ةيراقع ةدحو ةرادإ/مادختسا رجأتسملل قحي .5

 .كلذ ىلع كلاملا ليوختو ةقفاوم ىلع

 اذه يف عقت ةيراقع ةدحو لكل ةصاخ ةيكلم دنس دوجو مدعو هلمكأب ىنبملل ةيكلم دوجو لاح يف .6

 قافرإ بجيو ،ةدح ىلع ةدحو لكل ةيكلم تادنس دوجو مدعب ديكأتلا كلاملا ىلع بجي ؛ىنبملا

 تالطع تويبك اهترادإ كلاملا بغري يتلا تادحولا ماقرأب ةمئاق عم ينكسلا ىنبملا زاجنإ ةداهش

 ةعانصلا ميظنت ةسسؤم زاجنإ ةداهش ىلإ ةفاضإلاب ةدحو لكل هايملاو ءابرهكلا تاراقع ماقرأ عم

 .)ةبقارملا تاريماكل( ةينمألا

 .لوخملا رجأتسملا وأ تالطعلا تويب ةكرشو راقعلا كلام نيب اهيلع قفتملا ةرتفلل حيرصتلا دمتعي .7

 كلذب قبسملا قافتالا متي مل ام حيرصتلا ةرتف لاوط ةلطعلا تيبب فرصتلا راقعلا كلامل قحي ال .8

 .هل صخرملا عم
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 قافتا كانه نكي مل ام حيرصتلا ةدم دعب وأ لبق ةيراقعلا ةدحولاب فرصتلا مهل صخرملل  قحي ال .9

 .راقعلا كلام عم قبسم

 بلط ميدقتب مازتلالا بجي امنإو ً،ايئاقلت ديدجتلل لباق حيرصتلا نأب ينعي ال حيرصتلل ةرئادلا دامتعا .10

  .حيرصتلا ةدم ءاهتنا لبق ةرئادلا ىلإ حيرصتلا ديدجت

 
 

 

 

 حيرصتلا تانايب ليدعت تاءارجإ .2

 دجوي ال ةبولطملا قئاثولا
 

  :حيرصتلا تانايب ليدعت تاوطخو تاءارجإ

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes تالطعلا تويب ماظن ىلع لوخدلا •

 .لوخدلا ليجست •

 .ةدمتعملا ةدحولا زمر برق رهاظلا "Amend" ليدعتلا رز ىلع رقنا •

 Continue" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث اهديدحتب مقو فرغلا ددع ليدعت رايتخا •

Application". 

 .ينورتكلإلا عفدلا لالخ نم موسرلا ءافيتسا •

 يف هعضوو هتعابط بجيو باسحلا يف لدعملا ينورتكلإلا حيرصتلا رهظيس ،موسرلا ءافيتسا دعب •

 .ةلطعلا تيب يف نايعلل حضاوو رهاظ ناكم
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        حيرصتلا ءاغلإ تاءارجإ .3

 دجوي ال ةبولطملا قئاثولا
 

 

  :حيرصتلا ءاغلإ تاوطخو تاءارجإ

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes تالطعلا تويب ماظن ىلع لوخدلا •

 .لوخدلا ليجست •

 .ةدمتعملا ةدحولا زمر برق رهاظلا "Cancel" ءاغلإ رز ىلع رقنا •

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث ءاغلإلا ببس رتخا •

 .ينورتكلالا عفدلا لالخ نم موسرلا ءافيتسا •

 ً.ايئاقلت فذحلاب ماظنلا تانايب ثيدحت متيس •
 

 
  :ةظحالم

 .ليزن اهيف دجوي يتلا ةلطعلا تيبل  حيرصتلا ءاغلإ زوجي ال

 

 تالطعلا تويب فينصت تاءارجإ .4

 دجوي ال ةبولطملا قئاثولا
 

  :تالطعلا تويب فينصت تاوطخو تاءارجإ
 

 ً.ايئاقلت حيرصتلا رادصإ بلط ميدقت لالخ نم تالطعلا تويب فينصت متي •

 .حيرصتلا رادصإ بلطل ميدقتلا لبق طورشلاو ريياعملا ةفاك لامكتسا نامض بلطلا مدقم ىلع •

  ةينمزلا ةرتفلا يف رئاز وأ ليزن يأ نمً امامت ةغراف ةيراقعلا ةدحولا ءاقبإ نامض بلطلا مدقم ىلع •

 .شيتفتلل ةصصخملا

 .يداشرإلا ليلدلا اذه يف ةروكذملا تاطارتشالاو ريياعملا بسح ةلطعلا تيب ىلع شيتفتلا متيس •

 وأ هيبنت متيس ،تاطارتشالا وأ ريياعملا يف صقاون دوجو لاح يفو ،ةلطعلا تيب ةرايزب شتفملا موقي •

 وأ هيبنتلا ريرحت خيرات نم نيعوبسأ لالخ صقاونلا هذه ءافيتسا متي نأ ىلع ،هل حرصملا ةفلاخم

 .ةفلاخملا

 ةيرودلا تارايزلا ىلإ ةفاضإلاب ةيناث ةرايز لالخ نم صقاونلا ءافيتسا نم ققحتلاب شتفملا موقيس •

 .ةئجافملا
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  تالطعلا تويب فينصت ريياعمو ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملاو طورشلا .5
 

 

 ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملاو طورشلاو ريياعمللً اقفو تالطعلا تويب فينصت ءارجإب ةرئادلا موقتس •

  .يداشرإلا ليلدلا اذهب قحلملا )1( مقر لودجلا يف ةنيبملا

 تابلطتملاو تافصاوملاو طورشلا ةيراقعلا ةدحولا يف ريفوتب مازتلإلا مهل صخرملا ىلع بجيو •

 فينصتلا بسحب كلذو ،يداشرإلا ليلدلا اذهب قحلملا )1( مقر لودجلا يف ةددحملا ةينفلا تازيهجتلاو

 .ةلطعلا تيبل بولطملا

 تابلطتملاو تافصاوملاو طورشلا اهئافيتسا دعب الإ ،ةلطعلا تيبل فينصتلا ةداهش ةرئادلا ردصت نل •

 .يداشرإلا ليلدلا اذهب قحلملا )1( مقر لودجلا يف ةددحملا ةينفلا تازيهجتلاو
 

 

 فينصتلا ةداهش تانايب ليدعت تاءارجإ  .6

 دجوي ال ةبولطملا قئاثولا
 

  :فينصتلا ةداهش تانايب ليدعت تاوطخو تاءارجإ
 

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes تالطعلا تويب ماظن ىلع لوخدلا •

 .لوخدلا ليجست •

 .دمتعملا ةلطعلا تيب زمر برق رهاظلا "Amend" ليدعتلا رز ىلع رقنا •

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث اهليدعت دارملا ةئفلا رايتخا •

 .تدجو نإ ةيعرفلا صقاونلا لامكتسإب دهعتلا عم يتاذلا فينصتلا لمعب مق •

 .ينورتكلالا عفدلا لالخ نم موسرلا ءافيتسا •

 باسحلا يف ةديدجلا فينصتلا ةئف عم لدعملا ينورتكلإلا حيرصتلا رهظيس ،موسرلا ءافيتسا دعب •

 .ةلطعلا تيب  يف نايعلل حضاوو رهاظ ناكم يف هعضوو هتعابط بجيو
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 ةلطعلا تيب قالغإ تاءارجإو تالاح .7

 تيب قالغإ تالاح

 ةلطعلا

 ةلوازمب حامسلا مدعو تالطعلا تويب نم تيب يأل حيرصتلا فاقيإ ةرئادلل زوجي

 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحللً اقفو ،يئاهن وأ تقؤم لكشب ءاوس ،هيف طاشنلا

 مقر موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا رادصإب 2020 ةنسل )1( مقر يرادإلا رارقلا نم )11(

 .يبد ةرامإ يف تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنت نأشب 2013 ةنسل )41(
 

  :ةلطعلا تيب قالغإ تاءارجإ
 

 .قالغإلا بابسأب هل صخرملل راعشإ لاسرإ -أ

 .قالغإلا بابسأ ةجلاعمل مايأ )3( نع لقت ال ةصرف هل صخرملا  حنمب ةرئادلا موقتس -ب

 ىنستي ىتح قالغإلا بابسأ لاوز نم ققحتلل شتفم لاسرإ متيس ،هالعأ اهيلإ راشُملا ةدملا ءاضقنإ دعب -ج

 .تالاحلا ضعب يف همدع نم قالغإلاب يئاهنلا تبلا ةرئادلل

 .قالغإلاب يئاهنلا رارقلا ةرئادلا ذاختا دنع ةلطعلا تيب يف ليزن دوجو مدع نم دكأتلا هل صخرملا ىلع بجي -د

 ريفوت هل صخرملا ىلع بجي ،ةلطعلا تيب قالغإب يئاهنلا اهرارق ةرئادلا رادصإ دنع ليزن دوجو لاح يفو  -ـه

 .زجحلا يف امهنيب هيلع قفتملا ىوتسملا تاذب ليزنلل رخآ ةلطع تيب

 .ةلطعلا تيبل ةيقيوستلا تانالعإلا ةفاك فذح نم دكأتلا هل صخرملا  ىلع نيعتي -و

 زجح عم ديدجلا ةلطعلا تيب قفاوت نامض عم ىرخأ تالطع تويب ىلإ ةديدجلا تازوجحلا ةفاك ليوحت -ز

 .ليزنلا

 .تدجو نإ ،ةحايسلا مهرد لثم ةقلاعلا موسرلا عفد -ح

 

  :ةماه ةظحالم

 ةدراولا ةلطعلا تيب قالغإ تاءارجإ قيبطتب ةرئادلا موقتس ،امهئاهتنا دنع حيرصتلاو صيخرتلا ديدجت مدع لاح يِف

 .هالعأ
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 هقالغإ مت يذلا تالطعلا تيب حتف ةداعإل تاءارجإلاو طورشلا .8

 ةبولطملا قئاثولا

 حضوت لوخملا رجأتسملا وأ تالطعلا تويب ةكرش وأ درفلا كلاملا نم رارقإ ةلاسر

 رجأتسملا وأ تالطعلا تويب ةكرش ىلع مت قالغإلا نأ لاح يف( قالغإلا بابسأ لاوز

 ةرئادلا جذومن مادختساب كلاملا نم عقوم ديدج ليوخت باطخ ريفوت بجي ،لوخملا

 .)دمتعملا
 

  :هقالغإ مت يذلا تالطعلا تيب حتف ةداعإ تاوطخو تاءارجإ
 

 . eservices@dubaitourism.ae ينورتكلإلا ديربلا ىلع ةبولطملا قاثولا لاسرإ •

 .ضفرلا وأ لوبقلاب بلطلا مدقم ىلع درلاو بلطلا نم ققحتلا متيس •

 تيب حتف ةداعإ" مسر ءافيتسال بلطلا مدقمل ينورتكلإ ديرب لاسرإ متيس ،بلطلا لوبق لاح يف •

 ."اهقالغإ دعب تالطعلا

 .قالغإلا بابسأ لاوز نم دكأتلل شيتفتلا دعوم ديدحت متيس ،موسرلا ءافيتسا دعب •

 .ةجيتنلاب بلطلا مدقم مالعإ متيس شيتفتلا ةرايز يف •
 

 :تاظحالم

 .قالغإلا بابسأ لاوز نم دكأتلا مدع لاح يف تالطعلا تيب حتف ةداعإ بلطب مدقتلا زوجي ال .1

 .ةاغلم وأ ةيهتنم ةصخرلا تناك لاح يف تالطعلا تيب حتف ةداعإ بلطب مدقتلا زوجي ال .2
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 عبارلا بابلا
 تالطعلا تويب طاشنل ةيليغشتلا تايلمعلا
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  :تالطعلا تويب طاشنل ةيليغشتلا تايلمعلا

 تايلمعلاب قلعتي اميف هاندأ ةحضوملا تاءارجإلاو طورشلل لاثتمإلا تالطعلا تويب حيراصت يلماح ىلع بجي

 نايعلل حضاوو رهاظ ناكم يف حيرصتلا عضو مهل صخرملا ىلع يغبنيو .تالطعلا تويب طاشنب ةصاخلا ةيليغشتلا

 .تالطعلا تويب يف

  ءالزنلاب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا .1
 

  :مهراوزو ءالزنلل ماكحألاو طورشلا نوكت نأ بجي -أ

 .ةيزيليجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب حوضوب ةبوتكم نوكت نأو ،مهل صخرملا لبق نم ةددحم -1

 .ةرامإلاو ةلودلا يف ةيراسلا تاعيرشتلا عم ضراعتي ال رخآ لكش يأ وأ ةعوبطم وأ ،ةينورتكلإ ةغيص يف -2

 . يداشرإلا ليلدلا نم ةيئزجلا هذه يف ةدراولا ةمزاللا تامولعملا ىلع يوتحت نأ -3
 

 ليزنلا ربتعيس الإو مهل صخرملا اهعضي يتلا ماكحألاو طورشلا هذهل مهفويضو مهراوز لاثتما نم دكأتلا ءالزنلا قتاع ىلع عقي -ب

 صخرملا وأ ةرئادلا لبق نم ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا هنع جتنيس يذلاو ،ماكحألاو طورشلا هذهل مهتفلاخُم نع لوؤسملا وه

   .نيفلاخملا ءالزنلا قحب مهل

 

 :ةيلاتلا تانايبلاو ليصافتلا ةفاك ماكحألاو طورشلا هذه لمتشت نأ بجيو -ج

 .)ةلطعلا  تيب مقر ،ىنبملا مساو ناونع ،هل صخرملا  مسا( ةلطعلا تيب ىلع فرعتلل قيقدو يفاو فصو -1

 .)ينورتكلإلا ديربلاو فتاهلا مقر( مهلثمي نمو مهل صخرملاب ةصاخلا لاصتالا ليصافت -2

 .هفتاه )ماقرأ( مقرو ينورتكلإلا هديربو ،ليزنلا مسا -3

 .ةرداغملاو لوخدلا تقوو ةماقإلا خيراوت -4

 .ىرخأ موسر ةيأو عفدلا ةبجاو ةرجألل يلامجإلا غلبملا -5

 .دادسلا قحتسملا يقبتملا غلبملاو ةمدقملا ةعفدلا دادس تيقوتو ةميق -6

 .ةعوفدملا غلابملا در وأ ةرداصمو ،ءاغلإلاو ،زجحلا تاليدعت نأشب ماكحأ -7

 .)ىرخألا تامدخلا نم اهريغو ،ةيضايرلا ةلاصلا ،ةحابسلا ضوح :لثم( ىنبملا يف ةرفوتملا تامدخلا -8

 .ليزنلل صصخملا ةرايسلا فقوم مقر -9

 )2(و ،ويدوتسا وأ مون ةفرغ لوألً اماع )14( نس نود لافطأ )2(و نيغلاب )2( وه ءالزنلا ددعل هب حومسملا ىصقألا دحلا -10

 .سراحلا وأ دعاسملا لماعلا ةفرغل طقف )1( صخشو ةيفاضإ مون ةفرغ لكلً اماع )14( نس نود لفط )1(و نيغلاب

 .مهراوز كولس نع ةيلوؤسملا نولمحتي ءالزنلا -11

 ىدعتي الأ ىلع ،مون ةفرغ لكلً اماع )14( نس نود لفط )1(و غلاب )1( وه نيرئازلا ددعل هب حومسملا ىصقألا دحلا -12

 تالاحلا يف  ربكأ ددع ىلع مهل صخرملاو ينكسلا عمجملا وأ ىنبملا ةرادإ ةقفاوم ةلاح يف الإ ،راوز )6( راوزلا ددع عومجم

  .سراحلا وأ دعاسملا لماعلا ةفرغ بسحت الو ،ةصاخلا
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 فوقول ةصصخملا تاحاسملا/نكامألا ديدحتو ،ةلطعلا تيب عقوم يف اهدجاوتب حومسملا تابكرملا ددعل ىصقألا دحلا -13

  .ةلطعلا تيب يف مهراوزو ءالزنلا تابكرم

 ةصصخملا قطانملا لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب اهريودت ةداعإ وأ تايافنلا نم صلختلاب ةلصلا تاذ تامولعملا -14

 .تايافنلا عمج مايأو تايواحلاو تايافنلا نم صلختلل
 

 ةيأو ،تالطعلا تويب ريجأت طاشنب قلعتي اميف ماع لكشب ةمزال نوكت دق ىرخأ لئاسم ةيأ ماكحألاو طورشلا يطغت نأ بجي  -ج

  .يداشرإلا ليلدلا اذهو ةرامإلا يف ةيراسلا تاعيرشتلا عم ضراعتت ال نأ ىلع ،ةصاخ ةعيبط تاذ ىرخأ طورش

 
 

 تالطعلا تويب يف دجاوتلا دنع اهب ديقتلا مهراوزو ءالزنلا ىلع بجي يتلا ةيلخادلا دعاوقلا .2
 

  :ةيلاتلا ةماعلا دعاوقلاو تامازتلإلل لاثتمإلا نيرئازلاو ءالزنلا ىلع بجي -أ

  .يداشرإلا ليلدلا اذهو ،هبجومب ةرداصلا تارارقلاو موسرملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالاب لاثتمالا -1

  .تالطعلا تويب طاشن نم يساسألا ضرغلا مارتحا نامض -2

 .اًحابص )8( ةعاسلا ىلإ ليللا فصتنم )12( ةعاسلا نم تالطعلا تويب يف ءاقبلا نيرئازلل زوجي ال -3

 .ناريجلاو راقعلا نمأو ةحارلا قفارم مارتحا -4

 .قئال ريغو يراضح ريغ كولس يأ نع عانتمالا -5

 ءانثأوً احابص )8( ةعاسلاو ًءاسم )10( ةعاسلا نيب اميس الو ،ةرواجملا تاراقعلا يلغاشل ةجعزم ءاضوض رادصإ مدع -6

 .ةماقإلا ةرتف لاوط تقو يأ يف اهل مهترداغمو ةلطعلا تيب مهلوخد

 .ةلطعلا تيب يف ليبقلا اذه نم ةطشنأ ةيأ وأ تالفحلا ةماقإ مدع -7

 اميف نيرخآلل جاعزإلا نم نكمم ردق لقأ ثادحإو ،نيرخآلا ةاعارم بجيو ،تابكرملا فوقوب ةصاخلا ةمظنألاب لاثتمالا -8

  .تابكرملا فوقوب قلعتي

 .كلذل ةصصخملا قطانملاو تايواحلا يفو ةلطعلا تيب يف ةداتعملا تاسرامملل اًقفو ريودتلا ةداعإو تايافنلا نم صلختلا -9

 .ةكرتشملا وأ ةماعلا قطانملا يف ةدئازلا تايافنلا كرت مدع -10

 ةلصلا تاذ تاميلعتلاب ديقتلاو ،يبد ةيدلب اهددحت يتلاو اهريودت ةداعإو تايافنلا عمج مايأب ةصاخلا تابلطتملل لاثتمالا -11

 .اهمكارت نم دحلا وأ تايافنلا نم صلختلاب

 .نكمم تقو عرسأب ىواكش وأ تاعازن ةيأب هل صخرملا راطخإ -12
 

 :يلي ام ةيلخادلا دعاوقلا هذه عم قفاوتت ال يتلا تافرصتلاو كولسلا نع جتني دق -ب

  .ةلطعلا تيبل حيرصتلا ءاهنإ -1

 .ءالخإلا -2

 .ةماقإلا غلابم وأ عوفدملا نيمأتلا غلبم ةراسخ -3

 .ريغلاب وأ تالطعلا تويبب قحلتس يتلا رارضألا بسح ةيفاضإ موسر عفد -4
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 دعاوقلا ىلع قصلملا اذه يوتحي نأ يغبنيو ،نايعلل رهاظ ناكم يفو ةلطعلا تيب يف قصلم عضو هل صخرملا ىلع بجوتي -ج

  .هالعأ ةروكذملا ةيلخادلا
 

 لاثتما نم دكأتلا ءالزنلا قتاع ىلع عقيو .تالطعلا تويب يف دجاوتلا دنع ةيلخادلا دعاوقلاب ديقتلا مهيرئازو ءالزنلا ىلع بجي .د

 هذهل مهتفلاخُم نع لوؤسملا وه ليزنلا ربتعيس الإو مهل صخرملا اهعضي يتلا ةيلخادلا دعاوقلا هذهل مهفويضو مهراوز

   .نيفلاخملا ءالزنلا قحب مهل صخرملا وأ ةرئادلا لبق نم ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا هنع جتنيس يذلاو ،ةيلخادلا دعاوقلا

 
 

 

 نيمأتلا غلبم .3
 

 نامتئالا ةقاطب ةطساوب وأ اًدقن اهعفد متي يأ( ليزنلا نم )اهلداعي ام وأ( نيمأتلا غلبم ليصحت رايتخإ هل صخرملا ناكمإب .أ

 .ةلطعلا تيب يف ةماقإلا لبق )ضيوفت وأ

 .نيمأتلا غلبم مصخ ىلإ يدؤي دق ماكحألاو طورشلاب ديقتلا مدع نأب ءالزنلا راطخإ يغبني ،نيمأتلا غلبم ليصحت مت لاح يف .ب

 عرسأ يف ليزنلا ىلإ اهنم يقبتم غلبم يأ در وأ ةداعإو ،اهباسحو ،اهعم لماعتلاو اهترادإ بجوتي ،نيمأتلا غلابم ليصحت دنع .ج

 .اهب لومعملا تاعيرشتلل اًقفو هترداغم دعب نكمم تقو
 

 

 

 تالطعلا تويب نم جورخلاو لوخدلا ليجست .4
 

 .ةزهاجو ةفيظن ةدحولا ليزنلا ميلست نم دكأتلاو ةدحولا حيتافم هميلستو ليزنلا لابقتسا هل صخرملا ىلع يغبني .أ

 .اهب ديقتلا هيرئاز ىلع بجي يتلا ةيلخادلا دعاوقلا ىلإ ةفاضإلابو ،ماكحألاو طورشلاب ليزنلا غالبإ هل صخرملا ىلع بجي .ب

 لامكتساو ءالزنلا لابقتسا تقو طقف اهنم ةخسن ذخأ وأ ءالزنلا ةيوه وأ رفسلا زاوج روص ىلع عالطإلا ىنبملا ةرادإل نكمي .ج

 .لوخدلا تاءارجإ

 نم تاعاس) 3( ثالث اهاصقأ ةدم لالخ تالطعلا تويب ماظن يف ءالزنلا جورخ/لوخد ليجست هل صخرملا ىلع يغبني .د

 .مهتادنتسمو ءالزنلا ىلع قيقدتلا لالخ نم ةلخدملا تانايبلا ةحص نم دكأتلاو ةلطعلا تيبل هلوخد

 .تالطعلا تويب ماظن يف ءالزنلا ةفاك لوخد ليجست مهل صخرملا ىلع يغبني .ه

 هتدحو ىلإ ليزنلا لاخدإ بجي ،تالطعلا تويب دارفألا كالملا/ةسسؤم/ةكرشو ىنبملا ةرادإ نيب ةلكشم يأ دوجو لاح يف .و

 ً.اقحال فالخلا لحو ريخأت نود

 ةيسيئر لاطعأ فاشتكاو هلوصو لاح يف ،ليزنلل ىلعأ وأ مجحلاو ريياعملا تاذب ةليدب ةدحو ريفوت هل صخرملا ىلع يغبني .ز

 ،هايملا بيرست ،فييكتلا يف يسيئر لطع دوجو ةلاح يف ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةلطعلا تيب يف لوزنلا نم هقيعت

 .ةيفاضإ موسر ضرف نود كلذو ،ىرخألا ةليثملا تالاحلا نم اهريغو
 

 

  :لوخدلا ليجست تاوطخو تاءارجإ
 

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes تالطعلا تويبل ينورتكلإلا عقوملا ىلع لوخدلا •
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  .لوخدلا ليجست •

 ."New check in" ديدج لوخد ليجست رز ىلع رقنا •

 Add" ديدج ليجست ىلع رقنلا ربع مهتفاضإب ءالزنلا ةفاك تامولعم مث لوخدلا ليجست تامولعم ةفاك لاخدإب مق •

New" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث "Continue Application". 

 رقنلا مث )نواعتلا سلجم لود ينطاوم نم ءالزنلل ةيوهلا ةقاطب( وأ ءالزنلا رفس تازاوج نع ةحضاو روص قافرإب مق •

 ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع
 

 لوخد ليجست ةيلمع نم ءاهتنالل "Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث بلطلا ةعجارمب مق •

 .ءالزنلا
 

 

  :جورخلا ليجست تاوطخو تاءارجإ
 

 . /https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes تالطعلا تويبل ينورتكلإلا عقوملا ىلع لوخدلا •

  .لوخدلا ليجست •

  ."check Out" جورخلا ليجست رز ىلع رقنا •

  ."Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث جورخلا ليجست تامولعم لاخدإب مق •

 جورخ ليجست ةيلمع نم ءاهتنالل "Continue Application" بلطلا يف رارمتسالا ىلع رقنلا مث بلطلا ةعجارمب مق •

 .ءالزنلا
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  اهب ديقتلا ةينكسلا تاعمجملاو ينابملا ةرادإ ىلع بجي يتلا دعاوقلاو تامازتلالا  .5
 

 ةيكلملا تاذ باحصأو ،نييراقعلا نيروطملا ىلع بجي ،هيلإ راشُملا 2020 ةنسل )1( مقر يرادإلا رارقلا نم )17( ةداملا بجومب

 ينابملا ةرادإ هيجوت ىلإ ةفاضإلابو ،طاشنلا ةلوازم نم هل صخرملا نيكمت ريجأتلاو ةرادإلا تامدخ يدوزمو بتاكمو ،ةكرتشملا

 :ةيلاتلا دعاوقلاو تامازتلالاب ديقتلا اهل ةعباتلا ةينكسلا تاعمجملاو

 ىلإ  لوخدلاب مهل صخرملل ديقملا ريغو رحلا لوصولا ةيناكمإ رفوتو رسيت نأ ةينكسلا تاعمجملاو ينابملا ةرادإ ىلع يغبني .أ

 .ةلقرع يأ نود مهطاشن ةلوازم مهل ىنستي ىتح ةرئادلا نم ةحرصملا ةيراقعلا مهتادحو

 نأ بجي امك ،ةرئادلا لبق نم ةحرصملا تالطعلا تويب ىلإ ءالزنلا لوخد ةينكسلا تاعمجملاو ينابملا ةرادإ لهست نأ بجي .ب

  .ةلقرع يأ نود ديقملا ريغو رحلا لوصولا ةيناكمإ مهل رفوت

 دنع اهنم ةخسن ذخأتو ءالزنلا ةيوه تاقاطب وأ رفسلا تازاوج ىلع عالطإلاب موقت نأ ةينكسلا تاعمجملاو ىنبملا ةرادإل نكمي .ج

 .طقف لوخدلا تقو يف مهلوخد ليجستل ةينكسلا تاعمجملا وأ ىنبملا لابقتسا بتكم يف مهدجاوت

 وأ  مهل صخرملا دض اهيدل ىوكش ةيأ نع ةنكمم ةصرف برقأ يف ةرئادلا راطخإ ةينكسلا تاعمجملاو ىنبملا ةرادإ ىلع بجي .د

 .اهنأشب ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم ةرئادلا نكمتت ىتح مهيرئاز وأ ءالزنلا

 دض ىواكشلا هذه نأب ةرئادلل نيبتو ،مهل صخرملا دض ةينكسلا تاعمجملاو ينابملا ةرادإ نم ىواكش ميدقت ةلاح يف .ه

 ذاختاب رشابت نأ ةرئادلل زوجي ،يداشرإلا ليلدلا اذه وأ هبجومب ةرداصلا تارارقلا وأ موسرمللً اقرخ لكشت مهل صخرملا

 .حيرصتلا وأ صيخرتلا ءاغلإ وأ طاشنلا ةلوازم نع فاقيإلا وأ ةمارغ ضرف كلذ يف امب هل صخرملا دض ةمزاللا تاءارجإلا
 

 ءالزنلا نم هل صخرملا قحب مدقت يتلا ىواكشلا عم لماعتلل ةسايس دادعإ ةيلآ  .6
 

 .تاغالبلاو ةئراطلا تالاحلاو ىواكشلل ينورتكلإ ديرب ناونعو ماقرأ ريفوت مهل صخرملا ىلع بجي .أ

 .عوبسألا مايأ ةليط ةعاسلا رادم ىلع ةرفوتم ماقرألا نوكت نأ بجي  .ب

 .نكمم تقو عرسأب اهنأشب ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو ،ءالزنلا نم مدقت يتلا ىواكشلا نم ققحتلا مهل صخرملا ىلع بجي .ج

 :اهنيب نمو ،ىوكشلاب ةقلعتملا تاءارجإلاو تانايبلا ةفاك قيثوت مهل صخرملا ىلع بجي .د

 .ىوكشلا مالتسا تقوو خيرات .1

 .هعم لصاوتلا لئاسوو ،ىوكشلا مدقم تانايب .2

 .ىوكشلا نومضم .3

 .ءارجإلا اذه ذاختا تقوو خيراتو ،ىوكشلا نأشب هذاختا مت يذلا ءارجإلا .4
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 ءالزنلا وأ نيروطملاو مهل صخرملا نيب ةئشانلا تاعازنلا عم لماعتلا تاءارجإ .7

 

 . ecomplaints@dubaitourism.ae :يلاتلا ينورتكلإلا ديربلا ىلع ةمعادلا قئاثولاو عازنلا ليصافت ةفاك عم ىوكشلا ميدقت .أ

 .عازنلا فارطأ  عم  عامتجا دعوم ديدحت .ب

 فرط يأ ءازإ ةمزاللا تاءارجإلا ةرئادلا ذختت دق نأ ىلع ،هذيفنت ةدم ديدحتو ةيملس ةقيرطب اهتيوستو تاعازنلا يف تبلا متيس .ج

  .ةرئادلل ةيراسلا تاعيرشتلا كهتنا

 .مهلاوقأو عازنلا فارطأ تاءاعدإو عازنلا عئاقوو قئاثولا نم ققحتلل عامتجا نم رثكأ قيسنت متي دق ،رمألا ىعدتسا اذإ    .د

 :ةماه تاظحالم

 .يدو لكشب تاعازنلا لح يف لماعتلاب ينعملا قيرفلا ىعسيس  •

 .اهتاصاصتخا نمض جردنت ال يتلا تاعازنلا يف  ةرئادلا رظنت نل •

 مالعإو ىوكشلا قالغإ متيس ،ينعملا قيرفلا لبق نم مهيلع ضورعملا يدولا لحلا  عازنلا فارطأ دحأ لوبق مدع ةلاح يف •

 .رمألا مزل نإ ةيئاضقلاو ةينعملا تاطلسلل هجوتلاب فارطألا
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 لوخدلا ليجست دقع يف ةدراولا ةدملا دعب ةلطعلا تيب يف ثوكملا ةلاح يف ءالزنلا ءالخإ ةيلآ .8

 

 صوصنملا تاءارجإلا بسح ةرئادلا يف تاعازنلا ةرادإل ىوكش ميدقت لالخ نم تالاحلا هذه يف رظنلا لحارم أدبت .أ

  ."ءالزنلا وأ نيروطملاو مهل صخرملا نيب ةئشانلا تاعازنلا عم لماعتلا تاءارجإ" ةيئزج يف هالعأ اهيلع

 .نيفرطلا نيب قافتالاو تازوجحلاب ةقلعتملا تادنتسملا ةفاك يف رظنلا متيس .ب

 فارطأ لاوقأل عامتسالاو نيفرطلا تادنتسم ةفاك مالتسا دعب اهارارق رادصإو ىوكشلا يف تبلاب ةرئادلا موقتس .ج

  .ىوكشلا

  
 

 

 

 :ةماه تاظحالم

 .يدو لكشب تاعازنلا لح يف لماعتلاب ينعملا قيرفلا ىعسيس •

  .اهتاصاصتخا نمض جردنت ال يتلا تاعازنلا يف ةرئادلا رظنت نل •

 قالغإ متيس ،ينعملا قيرفلا لبق نم مهيلع ضورعملا يدولا لحلا عازنلا فارطأ دحأ لوبق مدع لاح يف •

  .رمألا مزل نإ ةيئاضقلاو ةينعملا تاطلسلل هجوتلاب فارطألا مالعإو ىوكشلا

 مازتلالا تاياغل هل صخرملل يطخ راعشإ لاسرا متيس ،ةلطعلا تيب يف ءاقبلا ليزنلا ةيقحأ ةرئادلا تررق لاح يف •

  .ةرئادلا لبق نم رداصلا رارقلا اذهب

  .ءالخإلاب ليزنلل يطخ راعشإ لاسرإ متيس ،ليزنلا ءالخإ يف هل صخرملا ةيقحأ ةرئادلا تررق لاح يف •

 ىوكشلا يف تبلاب ةرئادلا موقتس ،لمع مايأ )5( نع ديزت ةدمل ةرئادلا تاباطخل فارطألا دحأ بواجت مدع لاح يف •

  ً.ايئاقلت

 ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال ةصتخملا ةينمألا تاطلسلاب ةناعتسالا متيس ،ةلطعلا تيب نم ليزنلا جورخ مدع لاح يف •

   .نأشلا اذه يف

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 تالطعلا تويب ريجأت طاشن ميظنتل يداشرإلا ليلدلا

31 of 38     

 ةحايسلا مهرد موسر عفد تاءارجإ .9
 

 فينصتلا تائف ىلإً ادانتسا ،ءالزنلا ددع نع رظنلا ضغب ةدحاولا ةليللا يف ةدحاولا ةفرغلل ةحايسلا مهرد مسر ءافيتسا متي .أ

 :ةيلاتلا

 .ةدحاولا ةليللا يف ةدحاولا ةفرغلل مهرد 15 = مخف ةلطع تيب •

 .ةدحاولا ةليللا يف ةدحاولا ةفرغلل مهارد 10 = يحايس ةلطع تيب •
 

 :ةرئادلا لبق نم ةموعدملا عفدلا لئاسو .ب

  وأ ،ةرشابم ةعدوملا تاكيشلا قيرط نع عفدلا •

 :ةرئادلل يفرصملا باسحلا ىلإ ةيفرصملا ةلاوحلا قيرط نع عفدلا  •

 )عرف يأ( ينطولا يبد تارامإلا كنب :كنبلا مسا -

 DTCM-Tourism Dirham :باسحلا مسا -

 AE450260001012049366501 :(IBAN) مقر -
 

  :ةماه تاظحالم

 نامضل عفدلا ديكأت ةشاش راهظإ دنع كلذو ،ينورتكلإلا ةحايسلا مهرد ماظن ثيدحت نم دكأتلا هل صخرملا ىلع بجي •

 .عفدلا ةيلمع مامتإ

 تيب ةسسؤم وأ ةكرشل ةيراجتلا ةصخرلا مقر ديوزتبُ امئاد موقي نأ ،ةسسؤم وأ ةكرش ناك ةلاح يف هل صخرملا ىلع بجي •

 .ةحايسلا مهردل ةمزاللا تاعوفدلا ءارجإ دنع تالطعلا
 

 ليجست نم ةلصاوتم ةليل )30( لوأل طقف ةحايسلا مهرد باستحا متيس ،ةلصتم ةليل نيثالث نم رثكأل ةليوطلا ةماقإلل .ج

 .لوخدلا
 

 .رهش لك نم )15( خيراتب ةحايسلا مهردب ةصاخلا تانايبلا لاخدإ هل صخرملا ىلع بجوتي .د
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  تالطعلا تويب يف ءالزنلا ليجستو تالطعلا تويب ريجأت دوقع يف رفوتت نأ بجي يتلا ماكحألاو طورشلا .10
 

 :ةصخرملا تالطعلا تويب ةكرشو راقعلا كلام نيب دوقعلا .أ

  .دقعلا فارطأل يثالثلا مسالا •

  .ةدحاو ةنس نع دقعلا ةدم ديزت الأ ىلع دقعلا ءاهتناو ءدب خيرات •

  .دقعلا ءاهتنا خيرات ،حيرصتلا ءاهتنا خيرات ىدعتي الأ بجي •

  .حابرأك ةتباث غلابم ديدحت وأ لخدلا نم ةيوئملا ةبسنلاب حابرألا عيزوت قافتا •
  .ىرخألا فيلاكتلا نم اهريغو نيمأتلاو ةنايصلاو حيرصتلا لثم فيلاكتلا ةيطغت قافتا •

  .دجو نإ ،راقعلا كلام ةماقإ ليوختو ةيقحأ تابثإ •

  .ةلطعلا تيب كلام وأ هل صخرملا نع ةبانإلاب دقعلا عيقوت نيلوخملا ريغل قحي ال •

  .دقعلا ةدم لالخ نيفرطلا نم اهب مازتلالا بجاو ماكحأو طورش يأ •

  .نيفرطلا دحأ نم دقعلا ءاهنإ ماكحأو طورش •

 ةيدودحم ديدحت عم دقعلا يف كلذ ركذ لاح يف الإ دقعلا ةدم لاوط راقعلا يف فرصتلا راقعلا كلامل قحي ال •

  .ليصفتلاب فرصتلا

 كلاملل راقعلا ميلست بجيو هئاهتنا دعب وأ دقعلا ءدب لبق راقعلا يف فرصتلا تالطعلا تويب ةكرشل قحي ال •

  .دقعلا ماكحأو طورش يف اهيلع قفتملا ةروصلاب

  .هل اهتداعإو كلام نم ةدحولا مالتسا ةيقافتا •

  .يمسرلا تالطعلا تويب ةكرش متخب لوصألا بسح دقعلا قيدصت •
 

 :ءالزنلاو هل صخرملا نيب لوخدلا ليجست .ب

 ريغ دوقع يأ جارختسا لاح يفو ،تالطعلا تويب يف ءالزنلا ليجست ةقيثو جارختسا مهل صخرملا ىلع بجي •

  ً.ايئاقلتٍ  ٍغال تالطعلا تويب حيرصت ربتعيس ،كلذ

 .دقعلا فارطأل يثالثلا مسالا •

 .ديدجتلل ةلباق دحاو رهش نع دقعلا ةدم ديزت الأ ىلع دقعلا ءاهتناو ءدب خيرات •

 .اهعفد ليزنلا ىلع بجاولا موسرلا ليصافت •

 نيراقعلا نيروطملا نمو ةيلعف موسر دوجو ةلاح يف الإ تامدخلا ىلع ةيفاضإ موسر ضرف مهل صخرملل قحي ال •

 .ليزنلل كلذ تابثإ عم ينابملا ةرادإ تاكرش وأ

 .مهل صخرملا نع ةبانإلاب دقعلا عيقوت نيلوخملا ريغل قحي ال •

 .دقعلا ةدم لالخ نيفرطلا نم اهب مازتلالا بجاولا ماكحأو طورش يأ •
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 .لاوحألا نم لاح يأ يف ةلطعلا تيب ريجأت ةداعإ ءالزنلل قحي ال •

 ةدمب دقعلا ءاهنإ لبق مهل صخرملا مالعإ بجي ،ديدمتلا ةبغر لاح يفو دقعلا خيراوتب مازتلالا ءالزنلا ىلع بجي •

 .مهل صخرملا اهددحي يتلا تاءارجإللً اقفو ةلوقعم

 دعاوقو ةيلخادلا دعاوقلا ىلإ ةفاضإلاب ةماقإلا ماكحأو طورش ةفاكب مهيرئازو ءالزنلا مالعإ مهل صخرملا ىلع بجي •

 اذهو هبجومب ةرداصلا تارارقلاو موسرملا يف ةروكذم طورش يأو ينابملا ةرادإ تاكرشو نيراقعلا نيروطملا

 .يداشرإلا ليلدلا

 .نيفرطلا نم لوخدلا ليجست ةقيثو عيقوت/قيدصت •

 
 

  :ةماه  تاظحالم

 .ليزنلاو هل صخرملا نيب ةلطعلا تيب ريجأت دقع ةباثمب تالطعلا تويب يف ءالزنلا ليجست ةقيثو ربتعت -

 ىلع ،ةلثامم ددمل ديدجتلل ةلباق ،ىصقأ دحك رهشأ )3( ةثالث ءالزنلا ليجست ةقيثو ةيحالص ةدم نوكت نأ بجي -

  .اهتدم ءاهتنا لبق اهديدجت متي نأ
 

 

 تاملظتلا .11
 

 ماكحألً اقفو هقحب ةذختملا ريبادتلا وأ تاءارجإلا وأ تارارقلا نم ةرئادلا ىدلً ايطخ ملظتلا ةحلصم يذ لكل زوجي .أ

 ،هنم ملظتملا ريبدتلا وأ ءارجإلا وأ رارقلاب هراطخإ خيرات نمً اموي )30( لالخ هبجومب ةرداصلا تارارقلاو موسرملا

 ً.ايئاهن ملظتلا اذه يف رداصلا رارقلا نوكيو ،هميدقت خيرات نمً اموي )30( لالخ ملظتلا اذه يف تبلا متيو
 

  ىوتحمو ناونعب تاملظتلا ةنجللً اهجوم eservices@dubaitourism.ae ينورتكلإلا ديربلا ىلع ملظتلا ميدقت متي .ب

 .ةرفوتم ةلدأ وأ تاتابثا يأ قافرإ عم حضاو لكشب ملظتلا
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 )1( لودجلا

  تالطعلا تويب فينصت ريياعمو ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملاو طورشلا

 /يسیئر عونلا  
 ققش ریاعملا يعرف

  ةحایس
 ققش
  ةمخف

 للف
  ةحایس

 للف
 عرازم  ةمخف

 √  -  √  -  √ ناردجلا و تايضرألل مئالم بيطشت وأ ةمئالم ةيطغت يسيئر ةدحولا 1.1

 √ √ √ √ √ )ياف-ياو( يكلسال تنرتنإ ةمدخ يسيئر ةدحولا 1.2

 √ √ √ √ √ )خبطملاو تامامحلاو فرغلاو ةدحولل( فيظنتلا تامزلتسمو تاودأ يسيئر ةدحولا 1.3

 √ √ √ √ √ ففجم تاذ سبالم ةلاسغ يسيئر ةدحولا 1.4

 √ √ √ √ √ ذفاونلل ءوضلل لماكلا بجحلاو ةيصوصخلا نامضل ىرخأ ةليسو وأ رئاتس  يعرف ةدحولا 1.5

 √ √ √ √ √ فرغلا و خبطملا يف تالمهم ةلس  يعرف ةدحولا 1.6

  -  √  -  √  -  طئاحلا روكيد  يعرف ةدحولا 1.7

 √ √ √ √ √ ّيكلل ةلواطو ةيئابرهك ةاوكم  يعرف ةدحولا 1.8

 √ √ √  -   -  سبالملا فيفجتل رشنم يعرف ةدحولا 1.9

 √ √ √ √ √ بلطلا دنع ةيفاضا موسر نود ةيئابرهك ةسنكم ريفوت يعرف ةدحولا 1.10

 √ √ √ √ √ ئراوطلا تالاح يف اهمادختسال ةيلوألا تافاعسإلا ةبيقح يعرف ةدحولا 1.11

 √ √ √ √ √ ةعرزم / اليف / ةدحو لك باب ىلع موكرتنإ ماظن وأ ةيرحس نيع يعرف ةدحولا 1.12

 يعرف ةدحولا 1.13
 ةيبرعلا نيتغللاب ،ئراوطلا تالاح يف اهعابتإ بجاولا تاءارجإلا ددحي راعشإ

 تالاحلا هذه يف لصاوتلا ماقرا عم ةيزيلجنإلاو
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ )حابصم/تازافق /قيرح تايناطب /قيرح تاياّفط( ئراوطلا تادعم ريفوت يعرف ةدحولا 1.14

 يعرف ةدحولا 1.15
 رادم ىلع ةنايصلاو ةدعاسملا ضارغاو يراوطلا تالاح يف لاصتالا ماقرأ

 ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ، ةعاسلا
√ √ √ √ √ 

 يعرف ةدحولا 1.16

 ةماعلا قفارملا مهأو ىنبملا تامدخب ليصافت ىلع يوتحي ليزنلا ليلد

 ةرئادلا لصاوت ماقرأ ىلإ ةفاضإلاب ةدحولا تايوتحمب ةمئاقو اهنم ةبيرقلا

 ىواكشلل

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ ةلبقلا هاجتا حضوي قصلم يعرف ةدحولا 1.17

2.1 
 ةرجح

  ةشيعملا
 √ √ √ √ √ ويدوتسا وأ مون ةفرغ لكل نيصخشل نيعارذب دعقم وأ ةكيرأ يسيئر

2.2 
 ةرجح

  ةشيعملا
 √ √ √ √ √ ويدوتسا وأ مون ةفرغ لكل لقألا ىلع نيدعقم عم ماعطلا لوانتل ةلواط يسيئر

2.3 
 ةرجح

  ةشيعملا
 √ √ √ √ √ دعب نع مكحتلل زاهج عم نولم زافلت يسيئر
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2.4 
 ةرجح

  ةشيعملا
  -  √  -  √  -  ةوهقلل ةلواط يعرف

2.5 
 ةرجح

  ةشيعملا
 √ √ √ √ √ طاسب وأ ةداجس يعرف

 يسيئر مون ةفرغ 3.1

 )لخدملاو مامحلا كلذ لمشي ال( مونلا فرغ ةيضرأ ةحاسمل ىندألا دحلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع
 -  √  -  √  -  

 عبرم رتم 14 مون ةفرغ -

 عبرم رتم 20 ويدوتسأ -

 يسيئر مون ةفرغ 3.2

 )لخدملاو مامحلا كلذ لمشي ال( مونلا فرغ ةيضرأ ةحاسمل ىندألا دحلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع
√  - √  - √ 

 عبرم رتم 12 مون ةفرغ -

 عبرم رتم 17 ويدوتسأ -

 يسيئر مون ةفرغ 3.3

 ةفيظن ةيطغأو دئاسوو ،تاءالمو ،ةثيدح بتارمو يسأر حول تاذ ةّرسأ

 :ىندأ دحك يلاتلا وحنلا ىلع ةبسانم تاساقم تاذ ةّرسألل

 - √  - √  - 

 :ةيسيئرلا مونلا ةفرغ *

 مس 180 هضرعو مس 200 ريرسلا لوط -

 :ىرخألا مونلا فرغو تاهويدتسالا *

 مس 120 اهضرعو مس 200 اهلوط ةدرفملا ةّرسألا -

 مس 150 اهضرعو مس 200 اهلوط ةجودزملا ةّرسألا -

 يسيئر مون ةفرغ 3.4

 ةفيظن ةيطغأو دئاسوو ،تاءالمو ،ةثيدح بتارمو يسأر حول تاذ ةّرسأ

 :ىندأ دحك يلاتلا وحنلا ىلع ةبسانم تاساقم تاذ ةّرسألل

√  - √  - √ 

 :ةيسيئرلا مونلا ةفرغ *

 مس 150 هضرعو مس 200 ريرسلا لوط -

 :ىرخألا مونلا فرغو تاهويدتسالا *

 مس 90 اهضرعو مس 190 اهلوط ةدرفملا ةّرسألا -

 مس 135 اهضرعو مس 190 اهلوط ةجودزملا ةّرسألا -

 √ √ √ √ √ ريرسلا بناج ىلإ ةللظم ةءاضإو ،فر وأ ،جرد عم ،ريرسلل ةيبناج تالواط يسيئر مون ةفرغ 3.5

 √ √ √ √ √ ةآرمو جاردأ عم بالود وأ ةحيرست يسيئر مون ةفرغ 3.6

 √ √ √ √ √ سبالملل فوفر وأ جاردأ ةعومجم عم ،تاعاّمش )6( تاذ بايث ةنازخ يسيئر مون ةفرغ 3.7

 يسيئر مون ةفرغ 3.8
 ةفرغو ويدوتسا لكل يفخم ناكم يف وأ بايثلا ةنازخ لخاد تانامأ قودنص

 ةيسيئرلا مونلا
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ ريرس لكل دئاسولا ةيطغأو ةّرسألا تاءالم نم نامقط  يعرف مون ةفرغ 3.9
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  -  √  -  √  -  ةيسيئرلا مونلا ةفرغ يف مامح  يعرف  مون ةفرغ 3.10

  -  √  -  √  -  ةيسيئرلا مونلا ةفرغ يف دعب نع مكحتلل زاهج عم نولم زافلت يعرف  مون ةفرغ 3.11

 √ √ √ √ √ مون ةفرغ مدخي مامح لكل مامحتسا ضوح وأ شد يسيئر  مامح 4.1

 √ √ √ √ √ ةآرم عم ةلسغم يسيئر  مامح 4.2

 √ √ √ √ √ )وبماشلاو نوباصلا :لثم( ةيصخشلا ةفاظنلاو مامحتسالا تامزلتسم يسيئر مامح 4.3

  -  √  -  √  -  مامحتسالا ضوح وأ شدلل رئاتس وا يجاجز لزاع يسيئر  مامح 4.4

 √ √ √ √ √ ةفرغ لكل فشانملا نم نيمقط  يعرف مامح 4.5

 √ √ √ √ √ فيطشت ضوح وأ فاطش  يعرف  مامح 4.6

 √ √ √ √ √ فشانملا لماح  يعرف  مامح 4.7

 √ √ √ √ √ مامحلل ةساّود  يعرف  مامح 4.8

 √ √ √ √ √ ةيفاطخ تاقّالع  يعرف  مامح 4.9

  -  √  -  √  -  ةءاضإ عم ةربكم ةقالح ةآرم يعرف  مامح 4.10

  -  √  -  √  -  رعشلل ففجم  يعرف  مامح 4.11

5.1 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 √ √ √ √ √ ءاملا ةيفصتل فرو ةلسغم يسيئر

5.2 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 يسيئر
 خبطم دوجو لاح يف يريضحتلا خبطملا يف بولطم ريغ( نرف عم خبط زاهج

 )ريياعملا ىلع يوتحي
 -  √  -  √ √ 

5.3 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 يسيئر
 يوتحي خبطم دوجو لاح يف يريضحتلا خبطملا يف بولطم ريغ( خبط زاهج

 )ريياعملا ىلع
√  -  √  -   -  

5.4 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 يسيئر
 يريضحتلا خبطملا يف بولطم ريغ( ديمجتلل ةلقتسم ةروصقم تاذ ةجالث
 )ريياعملا ىلع يوتحي خبطم دوجو لاح يف

 -  √  -  √ √ 

5.5 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 يسيئر
 ىلع يوتحي خبطم دوجو لاح يف يريضحتلا خبطملا يف بولطم ريغ( ةجالث

 )ريياعملا
√  -  √  -   -  

5.6 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 يسيئر
 ريغ( رثكأ وأ مون ّيتفرغ ىلع يوتحت تادحولا تناك اذإ نوحص ةلاسغ

 )ريياعملا ىلع يوتحي خبطم دوجو لاح يف يريضحتلا خبطملا يف بولطم
 -  √  -  √  -  
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5.7 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 √ √ √ √ √ فيووركيم يسيئر

5.8 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 √ √ √ √ √ مون ةفرغ لكل ةدئاملا تاودا نم نيمقط و يهطلل تاودا يعرف

5.9 

 / خبطم

 خبطم

 يريضحت

 √ √ √ √ √ ةحئارلا درط ةحورم يعرف

6.1 

 ةفرغ

 لماعلا

 دعاسملا

 يسيئر

 )لخدملاو مامحلا كلذ لمشي ال( مونلا فرغ ةيضرأ ةحاسمل ىندألا دحلا

 √ √ √ √ √ :يلاتلا وحنلا ىلع

 عبرم رتم 9 مون ةفرغ -

6.2 

 ةفرغ

 لماعلا

 دعاسملا

 يسيئر

 ةفيظن ةيطغأو دئاسوو ،تاءالمو ،ةثيدح بتارمو يسأر حول تاذ ةّرسأ

 √ √ √ √ √ :ىندأ دحك يلاتلا وحنلا ىلع ةبسانم تاساقم تاذ ةّرسألل

 مس 90 اهضرعو مس 190 اهلوط ةدرفملا ةّرسألا -

6.3 

 ةفرغ

 لماعلا

 دعاسملا

 √ √ √ √ √ سبالملل فوفر وأ جاردأ ةعومجم عم عاّمش )3( تاذ بايث ةنازخ يسيئر

7.1 
 ريياعم

 هينف
 √ √  -   -   -  يوشلا تادعمو قئادحلل مئالم ثاثأ يسيئر

7.2 
 ريياعم

 هينف
 √ √ √  -   -  ةقلغملا تاعمجملا يف للفلا ادع ام تاهاجتالا عيمج نم روس يسيئر

7.3 
 ريياعم

 هينف
 يسيئر

 نامضل راوسألاو ملالسلاو ،تارمملاو ،ماعلا لخدملل ةيفاك ةءاضإ ريفوت

 ةمالسلا
√ √ √ √ √ 

7.4 
 ريياعم

 هينف
 يسيئر

 عرازملا - ةقلغملا تاعمجملا نمض للفلاو لزانملا - ينابملل نمأ سراح

 لصفنم هنكس نوكي نأ ىلع
√ √ √ √ √ 

7.5 
 ريياعم

 هينف
 √ √ √ √ √ ةيسيئرلا لخادملا عيمجل ةبقارم تاريماك يسيئر

7.6 
 ريياعم

 هينف
 يسيئر

 ةثالث نم اًفلؤم ىنبملا ناك لاح يف يضرألا قباطلا نم ىنبملا مدخي دعصم

 رثكأ وأ قباوط
√ √ √ √  -  

7.7 
 ريياعم

 هينف
 يسيئر

 ةئف ،ةدحولا ناونع( ىلع يوتحت جراخلا نم راقعلا باب ىلع ةحول بيكرت

 )ةرئادلاو هل صخرملا عم لصاوتلا مقر ،حيرصتلا مقر ،فينصتلا
√ √ √ √ √ 
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7.9 
 ريياعم

 هينف
 يسيئر

 تادحو 4 نم فلأتت نأ قلغم يراقع عمجم نمض للفلاو لزانملل يغبني

 ىندأ دحب
 -   -  √ √  -  

7.10 
 ريياعم

 هينف
  -  √  -  √  -   تافرشلل مئالم ثاثأ  يعرف

7.11 
 ريياعم

 هينف
 يعرف

 تاتفال / تاريذحت ىلع يوتحت نأ يغبني ةحابسلل ضاوحأ دوجو لاح يف

 ،ةيلوألا تافاعسإلا بئاقح ،وفط تاودأ ،تاماوع( ةمئالم ةمالس تادعمو

 )خلا

√ √ √ √ √ 

7.12 
 ريياعم

 هينف
 √ √ √ √ √ لقألا ىلع ةدحاو ةرايس فوقول ناكم يعرف

7.13 
 ريياعم

 هينف
 √ √ √ √ √ ةيضايرلا ةلاصو ةحابسلا مامح مادختسا ةيناكمإ يعرف

7.14 
 ريياعم

 هينف
 يعرف

 دنع اهب ديقتلا رئازلاو ليزنلا ىلع بجي يتلا ةيساسألا ةيلخادلا دعاوقلا زاربإ

 تالطعلا تويب يف دجاوتلا
√ √ √ √ √ 

8.1 
 ريياعم

 ةمادتسا
 √ √ √ √ √ ءاضوضلا راعشتسال ةيكذ ةمظنأ هيرايتخا

8.2 
 ريياعم

 ةمادتسا
 هيرايتخا

 تاذ وأ ةفيظنلا لقنلا لئاسو مادختسا ىلع نيلغشملا ةرئادلا عجشت

 ةماعلا لقنلا لئاسو كلذ يف امب نيفظوملاو ءالزنلا لبق نم ةلاعفلا دراوملا

 يشملاو تاجاردلا بوكرو ةعيرسلا تالقنتلاو

√ √ √ √ √ 

8.3 
 ريياعم

 ةمادتسا
 هيرايتخا

 نوباصلاو وبماشلا لثم ليمجتلا تامزلتسم نم ةجتانلا تايافنلا ليلقت

 ةلباق وأ ةريبك مزحب اهميدقت لالخ نم كلذ ىلإ امو مامحتسالا تاعبقو

 ريودتلا ةداعإل

√ √ √ √ √ 

8.4 
 ريياعم

 ةمادتسا
 هيرايتخا

 عم فشانملاو ةرسألا فشارش مادختسا ةداعإ رايخ ءالزنلل نيلغشملا رفوي

 تامامحلاو فرغلا يف ةحضاو تاراشإ
√ √ √ √ √ 

8.5 
 ريياعم

 ةمادتسا
 هيرايتخا

 لزع حضوت يتلاو ةيسيئرلا ىنبملا تايواحل تاداشرإ وأ تايواح ريفوت

 اهضعب نع تايافنلا نم ةفلتخملا عاونألا
√ √ √ √ √ 

8.6 
 ريياعم

 ةمادتسا
 √ √ √ √ √ برشلل هحلاص هايملا لعجل خبطملا ةلسغم يف هايملل يفصم ريفوت هيرايتخا

8.7 
 ريياعم

 ةمادتسا
 √ √ √ √ √ ةيكذ لافقأ هيرايتخا

8.8 
 ريياعم

 ةمادتسا
 √ √ √ √ √ فيكتلاو ةءاضإلاب مكحتلل ةيكذ ةمظنأ هيرايتخا

 


