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 المحتويات فهرس
 
 تمهيد 

 التعريفات 
 نظام بيوت العطالتالتسجيل في  :األولالباب 

  اإللكتروني  البرنامجفي  المرخص لهمإجراءات تسجيل 
 نظام بيوت العطالت  في  دراء واإلداريينإجراءات تسجيل الم

 : ترخيص مزاولة النشاطالثاني الباب
 للشركات والمؤسسات  الشروط واإلجراءات إلصدار الموافقة المبدئية .1

 للشركات والمؤسسات  لالسم التجاريإجراءات إصدار شهادة عدم ممانعة  .2
 للشركات والمؤسسات  الشروط واإلجراءات إلصدار الترخيص .3

 للشركات والمؤسسات شروط وإجراءات التوقف عن مزاولة النشاط .4
 للشركات والمؤسسات إجراءات تعديل بيانات الترخيص .5

 )للشركات والمؤسسات(  إجراءات إنشاء فرع للمنشأة .6
 للشركات والمؤسسات بيانات الترخيصإجراءات إلغاء  .7

 لألفراد الشروط واإلجراءات إلصدار الترخيص .8

 تصريح بيوت العطالت الباب الثالث: 
 الشروط واإلجراءات إلصدار التصريح .1
 إجراءات تعديل بيانات التصريح .2

 التصريح إلغاءإجراءات  .3
 ت العطالتوإجراءات تصنيف بي .4

 ت العطالتوالفنية ومعايير تصنيف بيالشروط والمواصفات والتجهيزات  .5
 إجراءات تعديل بيانات شهادة التصنيف .6

 حاالت وإجراءات إغالق بيت العطلة  .7
 الذي تم إغالقه العطلةالشروط واإلجراءات إلعادة فتح بيت  .8

 بيوت العطالت التشغيلية لنشاطعمليات ال :رابع ال الباب
 النزالءاألحكام الخاصة بالشروط و  .1

 التقيد بها عند التواجد في بيوت العطالتالء وزوارهم الداخلية التي يجب على النز القواعد .2
 مبلغ التأمين .3

 تسجيل الدخول والخروج من بيوت العطالت .4
 قواعد التي يجب على إدارة المباني والمجمعات السكنية التقيد بهاالتزامات ولاال .5

 بحق المرخص له من قبل النزالءآلية إعداد سياسة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم  .6
 إجراءات التعامل مع النزاعات الناشئة بين المرخص لهم والمطورين أو النزالء .7

 عقد تسجيل الدخولالواردة في مدة اللية إخالء النزالء في حالة المكوث في بيت العطلة بعد آ .8
 ةإجراءات دفع رسوم درهم السياح .9

 في عقود بيوت العطالتالشروط واألحكام التي يجب أن تتوفر  .10

 التظلمات .11
 

 (1جدول رقم )
 المالحق 

 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي 2013( لسنة 41مرسوم رقم ) .1
بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير  2014( لسنة 49قرار المجلس التنفيذي رقم ) .2

 بيوت العطالت في إمارة دبي
بشأن  2013( لسنة 41رقم )للمرسوم الالئحة التنفيذية بإصدار  2020( لسنة 1اإلداري رقم )القرار  .3

 تنظيم نشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي

 باعتماد درهم السياحة في إمارة دبي وتعديالته 2014( لسنة 2قرار المجلس التنفيذي رقم ) .4
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 مهيد:ت
 

 2013( لسنة 41للمرسوم رقم ) تكميليبمثابة ملحق اإلرشادي الدليل اإلصدار األول من يعد هذا 
( لسنة 49بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم )

لقرار بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي، وا 2014
بشأن تنظيم  2013( لسنة 41بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم رقم )  2020لسنة (1)اإلداري رقم 

 نشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي. 
 

بضرورة تغطيتها  الُمشار إليهاالالئحة التنفيذية  ألزمتالتي  المحتوياتكافة على هذا الدليل  يتضمن
ي نظام بيوت العطالت إجراءات التسجيل ف وكما يتضمن على، مضمون الدليل اإلرشادي في

  العمليات التشغيلية الخاصة بنشاط بيوت العطالت. و
 

االقتصاد الرسمي التالي لدائرة اإللكتروني سيكون هذا الدليل اإلرشادي متاح على الموقع 
tourism/about-of-https://www.visitdubai.com/en/department-: )والسياحة

bylaws-and-dtcm/legislation)  .والجهات كات، المؤسسات رالش ،األفرادعلى كافة  وينبغي
بهذا الدليل اإلرشادي، وتطبيق كل ما ورد فيه، بمجرد  التقيداإللتزام و مالمرخص لهوباألخص  المعنية

 . للدائرةالرسمي نشره على الموقع اإللكتروني 
 

بشكل يجب اإلطالع  ولهذاعند اقتضاء المصلحة العامة، حسب الحاجة ووسيتم تحديث هذا الدليل 
  . اإللكتروني المذكور أعالهالمتوفرة على الموقع التحديثات هذه على مستمر 

 
بالدليل اإلرشادي، يمكن التواصل عبر البريد وفي حال وجود أي استفسارات أخرى ذات صلة 

 اإللكتروني التالي: 
eservices@dubaitourism.ae . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism/about-dtcm/legislation-and-bylaws
https://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism/about-dtcm/legislation-and-bylaws
https://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism/about-dtcm/legislation-and-bylaws
mailto:eservices@dubaitourism.ae
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 :تالتعريفا
 

، المعاني الُمبيّنة إزاء ُكّلٍّ منها، ما لم دليلالتالية، حيثما وردت في هذا التكون للكلمات والعبارات 
 :يدل سياق النص على غير ذلك

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. : الدولة 
 .إمارة دبي : اإلمارة
 .االقتصاد والسياحة دائرة  : الدائرة

تأجير بيوت العطالت في  بشأن تنظيم نشاط 2013( لسنة 41المرسوم رقم ) : المرسوم
 إمارة دبي.

بيوت 
 العطالت

الوحدات العقارية المؤثثة التي يتم تخصيصها لمزاولة النشاط، وفق  :
 القرار. المنصوص عليها في هذا والمعايير االشتراطات

مزاولة خدمة تأجير بيوت العطالت أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزالء،  : النشاط
 منتظم ومستمر.وذلك بشكل 

 المؤسسة أو الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط في اإلمارة.  :  المنشأة
 األفراد والمنشآت المرخص لهم بمزاولة النشاط في اإلمارة. : المرخص له

الموافقة 
 المبدئية

الموافقة األوليّة التي تصدرها الدائرة لطالب الترخيص، التي تمكنه من التقدم  :
 الحصول على الترخيص، وفقاً للشروط المحددة في هذا القرار.بطلب 

الوثيقة الصادرة عن الدائرة، التي تتضمن موافقتها على ممارسة المرخص  : الترخيص 
له للنشاط في اإلمارة، وذلك بعد استيفائه لالشتراطات والمتطلبات 

 المنصوص عليها في هذا القرار.
الدائرة، التي تتضمن موافقتها على تخصيص وحدة الوثيقة الصادرة عن  : التصريح

بيت للعطالت، وذلك بعد استيفاء االشتراطات والمتطلبات عقارية مؤثثة ك
 .والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار

الشخص الطبيعي الذي يقيم في بيوت العطالت بقصد المبيت لقاء مقابل  : النزيل 
 مالي. 

عقد تأجير 
 بيت العطلة

العقد المبرم بين المنشأة والنزيل، الذي يتحدد بموجبه حقوق والتزامات  :
 طرفيه، وفقاً ألحكام المرسوم وهذا القرار.

بيوت  نظام
  العطالت

 
 
: 

المنصة اإللكترونية المنشأة لدى الدائرة أو لدى أي جهة أخرى  :البوابة اإللكترونية

طلبات الحصول على التراخيص تعتمدها الدائرة، والتي يتم من خاللها استقبال 
 البرنامج اإللكتروني: و والتصاريح، وأي من الخدمات المحددة بموجب هذا القرار

نظام إلكتروني مخصص للمنشأة/المرخص له، يهدف إلى توثيق المعلومات والبيانات 

 المتعلقة بأنشطتها وأعمالها وفقاً للتصنيف الخاص بالبرنامج.

الدليل 
 اإلرشادي

الوثيقة التي تتضمن الضوابط والمعايير الفنية الواجب توفرها إلصدار الموافقات  :
 تصنيف الخاص ببيوت العطالت.المبدئية والتراخيص والتصاريح وال
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 مالحظة:
 4  رقم الخطوة اتباع يرجى لألفراد،
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 األول  الباب
  بيوت العطالتنظام  التسجيل في
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   التسجيل في نظام بيوت العطالت

 

وباإلضافة إلى العاملين يجب على جميع المرخص لهم سواء األفراد أو الشركات أو المؤسسات، 

 نظام بيوت العطالت وفقاً لإلجراءات الموضحة أدناه.التسجيل في لديهم من المدراء واإلداريين، 

 

 نظام بيوت العطالت في  المرخص لهم إجراءات تسجيل .1

بيوت العطالت الحاصلين على ترخيص ومؤسسات تسجيل دخول شركات  .أ
 مزاولة النشاط

 الوثائق المطلوبة
سارية  بيوت العطالتأو مؤسسة صورة عن رخصة شركة بيانات/ 
 .المفعول

 

 إجراءات وخطوات تقديم الخدمة:
 

 . https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/نظام بيوت العطالت الدخول على .1
 ."Activate Registerationاختر الخدمة تسجيل " .2
كتروني المسجل في لدائرة الذي تم ارساله عن طريق البريد اإللادخال الرقم المرجعي ل .3

 ."استثمر في دبي"نظام 
 ."Continue Applicationثم النقر على االستمرار في الطلب " الشروطالموافقة على  .4
بيانات الطلب والموافقة على اإلقرار ثم النقر على االستمرار في الطلب  مراجعة .5

"Continue Application" . 
 .دفع رسوم التسجيل و تفعيل اسم المستخدم .6
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 نظام بيوت العطالت في  المرخص لهمإجراءات تسجيل  .1

 تسجيل دخول األفراد مالك العقار والمستأجرين المخولين .ب
 

 الوثائق المطلوبة
صورة جواز الفرد مالك العقار أو المستأجر المخول حسب مقدم الطلب 

 .أو بطاقة الهوية اإلماراتية

 

 إجراءات وخطوات تقديم الخدمة:
 

 . https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/ نظام بيوت العطالتالدخول على  .1
 ."Registerاختر الخدمة تسجيل " .2
 ."Continue Applicationالموافقة على البيان ثم النقر على االستمرار في الطلب " .3
رار في الطلب ( ثم النقر على االستم Homeowner– اختر نوع التسجيل )مالك وحدة .4

"Continue Application" . 
 .)مالك العقار أو المستأجر( "Add Newاختر إضافة مدير " .5
 ."Continueتسجيل معلومات المدير ثم النقر على االستمرار " .6
 ."Continue Applicationمراجعة بيانات المدير ثم النقر على االستمرار في الطلب " .7
 ."Continue Applicationالنقر على االستمرار في الطلب "المطلوبة ثم  إرفاق المستندات .8
مراجعة بيانات الطلب والموافقة على اإلقرار ثم النقر على االستمرار في الطلب  .9

"Continue Application". 
 في حال رفض الطلب، سيتم إرسال إشعار بأسباب الرفض عبر البريد اإللكتروني. .10
سال إشعار برابط دفع رسوم التسجيل عبر البريد في حال الموافقة على الطلب، سيتم إر .11

 اإللكتروني، ثم اعتماد الطلب بعد الدفع.
 صالحية أذن الدفع شهر واحد من تاريخ اإلصدار. .12
 .االعتماداستكمال إجراءات البريد اإللكتروني بعد المرور عبر  سيتم إرسال كلمة  .13

 

 مالحظة:
 األولى الدرجة من المخول المستأجر أو العقار مالك ألقارب يجوز -1

 أن على العطالت، بيوت نظام في التسجيل طلب تقديم( الزوجة/الزوج/األبناء/األم/األب)
 صاحب المخول المستأجر أو الفرد المالك باسم أي الشأن صاحب باسم الطلب تقديم يتم

 .القرابة صلة يثبت ما وإرفاق اإليجار، عقد
لوحدات تعود ملكيتها لهم على إنها مملوكة ال يجوز للمالك األفراد التقدم بطلب تصريح  -2

لشركة أو مؤسسة، وإنما يجب التقدم بطلب تصريح لهذه الوحدات على إنها مملوكة لهم 
 .شخصياً 
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 نظام بيوت العطالت في  دراء واإلداريينإجراءات تسجيل الم .2

 الوثائق المطلوبة
  للمدراء  بيوت العطالتأو مؤسسة صورة عن رخصة شركة(

 .فقط(
  داريأو اإل مديرللصورة جواز أو بطاقة الهوية اإلماراتية.  

 

 إجراءات وخطوات تقديم الخدمة:
 

 . https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/نظام بيوت العطالت الدخول على  .1
 .الدخول تسجيل .2
 .”Users“انقر على المستخدمين  .3
 ."or “Add Unit Administrator”"Add Manager  أو إداري اختر إضافة مدير .4
 ."Continueثم النقر على االستمرار " أو اإلداري تسجيل معلومات المدير .5
 Continueثم النقر على االستمرار في الطلب " أو اإلداري مراجعة بيانات المدير .6

Application". 
 ."Continue Applicationالمطلوبة ثم النقر على االستمرار في الطلب " إرفاق المستندات .7
مراجعة بيانات الطلب والموافقة على اإلقرار ثم النقر على االستمرار في الطلب  .8

"Continue Application". 
 .رفض الطلب من الموظف المسؤولأو  عتمادواالتدقيق إنهاء إجراءات الانتظار  .9

 .البريد اإللكترونيسيتم إرسال كلمة المرور عبر  ،االعتمادتكمال إجراءات اسبعد  .10
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 الثاني  الباب
 ترخيص مزاولة النشاط
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  :ترخيص مزاولة النشاط
 اتباع اإلجراءات والخطوات الموضحة أدناه.، كل من يرغب بمزاولة نشاط بيوت العطالت يجب على 

 

 

 :للشركات والمؤسسات إجراءات إصدار شهادة عدم ممانعة لالسم التجاري .2

 
في  المنصوص عليها شهادة عدم ممانعة لالسم التجاري بشروط إصداروااللتزام التقيد  .أ

 ( لسنة41رقم )للمرسوم الالئحة التنفيذية بإصدار  2020( لسنة 1القرار اإلداري رقم )
 نشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي. تنظيم بشأن 2013

االقتصاد من خالل دائرة  إصدار شهادة عدم ممانعة لالسم التجاريعلى طلب يتم التقديم  .ب
 جراءاتها المعتمدة:إل وفقاً  والسياحة

  دبي – االقتصاد والسياحة دائرة 
  :0097144455555الهاتف 
  :البريد اإللكترونيinfo@dubaided.gov.ae 
  :الموقع اإللكترونيwww.dubaided.ae 

 

 :للشركات و المؤسسات الشروط واإلجراءات إلصدار الترخيص  .3

 

( لسنة 1رقم )القرار اإلداري في  المنصوص عليهابشروط إصدار الترخيص وااللتزام التقيد  .أ
تنظيم نشاط تأجير بشأن  2013 ( لسنة41رقم )للمرسوم الالئحة التنفيذية بإصدار  2020

 بيوت العطالت في إمارة دبي.
 وفقاً بدبي االقتصاد والسياحة من خالل دائرة على طلب إصدار الترخيص يتم التقديم  .ب

 المعتمدة: جراءاتهاإل
  دبي –االقتصاد والسياحة دائرة 
  :0097144455555الهاتف 
  :البريد اإللكترونيinfo@dubaided.gov.ae 
  :الموقع اإللكترونيwww.dubaided.ae 

 .بيوت العطالت نظامالتسجيل في  .ج

 

 للشركات والمؤسسات: واإلجراءات إلصدار الموافقة المبدئيةالشروط  .1

 
القرار اإلداري رقم في  المنصوص عليهابشروط إصدار الموافقة المبدئية وااللتزام التقيد  .أ

 تنظيمبشأن  2013( لسنة 41رقم )للمرسوم الالئحة التنفيذية بإصدار  2020( لسنة 1)
 نشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي.

بدبي  دائرة االقتصاد والسياحةمن خالل على طلب إصدار الموافقة المبدئية يتم التقديم  .ب
 جراءاتها المعتمدة:إل وفقاً 
 دبي – دائرة االقتصاد والسياحة 
  :0097144455555الهاتف 
  اإللكتروني:البريد info@dubaided.gov.ae  
  :الموقع اإللكترونيwww.dubaided.ae 

 

http://www.dubaided.ae/
http://www.dubaided.ae/
http://www.dubaided.ae/
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 للشركات والمؤسسات: شروط وإجراءات التوقف عن مزاولة النشاط. 4

 

القرار اإلداري رقم في  المنصوص عليها مزاولة النشاطبشروط التوقف عن وااللتزام التقيد  .أ
تنظيم نشاط تأجير بشأن  2013 ( لسنة41الالئحة التنفيذية رقم )بإصدار  2020( لسنة 1)

 .بيوت العطالت في إمارة دبي
دائرة قبل إيقاف مزاولة النشاط عبر إرسال الشهادة عدم ممانعة من إصدار قديم طلب ت .ب

 .eservices@dubaitourism.ae بريد إلكتروني إلى
دائرة  من خالل للشركات والمؤسسات على طلب التوقف عن مزاولة النشاط يتم التقديم  .ج

 جراءاتها المعتمدة:إل وفقاً بدبي االقتصاد والسياحة 
  دبي –االقتصاد والسياحة دائرة 
  :0097144455555الهاتف 
  :البريد اإللكترونيinfo@dubaided.gov.ae 
  :الموقع اإللكترونيwww.dubaided.ae 

 :للشركات والمؤسسات إجراءات تعديل بيانات الترخيص. 5

 
دائرة  من خالل على طلب تعديل بيانات الترخيص للشركات والمؤسسات يتم التقديم  .أ

 جراءاتها المعتمدة:وفقاً إلبدبي االقتصاد والسياحة 
  دبي –االقتصاد والسياحة دائرة 
  :0097144455555الهاتف 
  :البريد اإللكترونيinfo@dubaided.gov.ae 
  :الموقع اإللكترونيwww.dubaided.ae 

 

بيوت العطالت عن طريق إرسال بريد إلكتروني  نظامتحديث البيانات التي تم تعديلها في  .ب
بالنسخة المحدثة من الترخيص مع تحديد البيانات التي تم تحديثها على البريد اإللكتروني 

 .eservices@dubaitourism.aeالتالي: 
 

 للشركات والمؤسسات: إجراءات إنشاء فرع للمنشأة. 6

 
( 1القرار اإلداري رقم )في  المنصوص عليها بشروط إنشاء فرع للمنشأة وااللتزام التقيد  .أ

نشاط تأجير  تنظيمبشأن  2013( لسنة 41الالئحة التنفيذية رقم )بإصدار  2020لسنة 
 بيوت العطالت في إمارة دبي.

 وفقاً بدبي االقتصاد والسياحة دائرة  من خالل على طلب إنشاء فرع للمنشأة يتم التقديم  .ب
 جراءاتها المعتمدة:إل

  دبي –االقتصاد والسياحة دائرة 
  :0097144455555الهاتف 
  :البريد اإللكترونيinfo@dubaided.gov.ae 
  :الموقع اإللكترونيwww.dubaided.ae 

 

mailto:eservices@dubaitourism.ae
mailto:info@dubaided.gov.ae
http://www.dubaided.ae/
http://www.dubaided.ae/
mailto:eservices@dubaitourism.ae
http://www.dubaided.ae/
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 للشركات والمؤسسات: إجراءات إلغاء الترخيص. 7

 
 .بيوت العطالت على جميع الوحداتنظام استكمال إجراءات خروج النزالء من  .أ

 .إلغاء جميع تصاريح بيوت العطالت .ب

 .العطالت الفعالةدفع رسوم إلغاء تصاريح بيوت  .ج

 .دفع رسوم الدرهم السياحي .د

عبر إرسال بريد إلكتروني إلى  الدائرة شهادة عدم الممانعة من إصدار طلبعلى تقديم هـ. 
     eservices@dubaitourism.ae.   

 .دفع رسوم شهادة عدم الممانعة .و

االقتصاد دائرة  من خالل للشركات والمؤسسات يتم استكمال إجراءات إلغاء الترخيص  .ز
 جراءاتها المعتمدة:إل وفقاً بدبي والسياحة 

  دبي –االقتصاد والسياحة دائرة 
  :0097144455555الهاتف 
  :البريد اإللكترونيinfo@dubaided.gov.ae 

  :الموقع اإللكترونيwww.dubaided.ae 
 

 لألفراد  الشروط واإلجراءات إلصدار الترخيص8. 

 
يجب على األفراد التسجيل في نظام بيوت العطالت، ويجب التقدم بطلب الحصول على  .أ

، وسيتم احتساب رسوم االشتراك في نظام بيوت الترخيص من خالل نظام بيوت العطالت
( لسنة 49وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم ) إصدار الترخيص وتجديده العطالت ورسوم

بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة  2014
 .دبي

 ب( من الباب الثاني. -1تطبق ذات الشروط واإلجراءات المحددة أدناه في الجزئية ) .ب
بطلب تعديل بيانات الترخيص أو طلب إلغاء الترخيص عن طريق نظام يمكن لألفراد التقدم  .ج

 بيوت العطالت. 
 

mailto:eservices@dubaitourism.ae
http://www.dubaided.ae/
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 ثالثال الباب
 تصريح بيوت العطالت 
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 :إصدار التصريح

إصدار تصريح من قبل الدائرة لكل بيت عطلة ُمراد استخدامها في مزاولة النشاط وفقاً للشروط يجب 

 .واإلجراءات الموضحة أدناه

 الشروط واإلجراءات إلصدار التصريح .1

 الوثائق المطلوبة

  الفرد أو لمالك أو بطاقة الهوية اإلماراتية لسفر الجواز  منصورة

مالك العقار هو مالك اعتباري "شركة"  كانفي حال و)المستأجر 

يستبدل الطلب بصورة عن جواز سفر أو الهوية اإلماراتية للمالك أو أحد 

 .عقد التأسيس للشركة(رخصة أو الشركاء ومستندات 

  :تقديم ما يثبت حقه في التصرف في الوحدة العقارية 

 .العقار ملكية سندصورة عن  -

)في حال  الدائرة المعتمدباستخدام نموذج  تخويل من المالك -

يمكن للمخول توقيع مالك العقار هو مالك اعتباري "شركة"  كان

 .(شريطة تقديم ما يثبت التخويل النموذج

  ال  عن هيئة الكهرباء والمياه في دبيالعقارية فاتورة صادرة للوحدة

مالك أو باسم الأشهر من تاريخ تقديم الطلب،  (3)ثالثة  تتعدى

 .المستأجر(المرخص له )أو 
 

 

 إجراءات وخطوات تقديم الخدمة:
 

 . https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/بيوت العطالت نظام الدخول على  .1

 .تسجيل الدخول .2

 ."Add Newالنقر على إضافة جديدة " .3

 ."Continue Applicationفي الطلب "إدخال بيانات العقار ثم النقر على االستمرار  .4

 ."Continue Applicationالمطلوبة ثم النقر على االستمرار في الطلب " إرفاق المستندات .5

 رفض الطلب من الموظف المسؤول.أو  عتماداالتدقيق وإنهاء إجراءات الانتظار  .6

ستكمال النواقص إقم بعمل التصنيف الذاتي مع التعهد ب ،االعتماداستكمال إجراءات بعد و .7

 .وجدتالفرعية إن 

 .الرسوم من خالل الدفع االلكترونياستيفاء  .8

في  عهعته ووضسيظهر التصريح اإللكتروني في الحساب ويجب طبا ،بعد استيفاء الرسوم .9

 .بيت العطلةفي للعيان وواضح مكان ظاهر 
 

 

 

 : اتمالحظالشروط الفنية وال
 ملكية العقار كاآلتي: سنديجب أن يكون  .1

 .)سكني( للشقة .أ
  .مغلق فيال ضمن مجمع عقاريالمنزل أو )سكني أو تجاري( لل ب. 
 .المستقلة للفيال( أو مزرعة في منطقة حتا فقط )تجاري  ج. 

الة سند الملكية للوحدة العقارية حفي إال ال يجوز التقدم بتصريح لبيوت العطالت  .2
إصدار التصريح للوحدات لن يتم  ،وفي جميع األحوال .مخصصة لإلستخدام السكني

وفقاً وإن قامت الدائرة  .مخصصة لغرف أو شقق فندقية على أنهاالتي تم تصنيفها 

https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/
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بإصدار التصريح ألي وحدة عقارية فندقية الستخدامها كبيت لمعلومات غير صحيحة 
 إللغاء وإبطال هذا التصريح.فورية  باتخاذ اجراءاتالدائرة  تباشرس، طلةع

الشراء البيع وود في عقصريح وجود بند ال يجوز التقدم بتصريح لبيوت العطالت في حالة  .3
وفي يمنع من استخدام الوحدة العقارية في نشاط بيوت العطالت.  االيجار أو اإلدارة أو 

بموجب العقود لن يتم إصدار التصريح للوحدات العقارية المحظورة  ،جميع األحوال
ن استخدامها في نشاط بيوت العطالت. وإن قامت الدائرة وفقاً مالُمشار إليها أعاله 

في استخدامها بلمعلومات غير صحيحة بإصدار التصريح ألي وحدة عقارية غير مسموح 
 ستباشر الدائرة باتخاذ اجراءات فورية إللغاء وإبطال هذا التصريح.، نشاط بيوت العطالت

 وفي حالة رغب .وقت واحدفي  فقط تصاريح( 8)يحق للمالك األفراد التقدم بطلب  .4
لمزاولة نشاط تجارية عليه استخراج ترخيص شركة  ،إدارة وحدات إضافية المالك الفرد

 .تأجير بيوت عطالت أو تسليم وحداته اإلضافية لشركات مرخص لها بمزاولة النشاط
بعد  في نشاط بيوت العطالتواحدة فقط عقارية وحدة إدارة /استخداميحق للمستأجر  .5

 .على ذلك المالكوتخويل الحصول على موافقة 
 عقارية ةوحدكل ل خاصة ملكية سندعدم وجود وبأكمله وجود ملكية للمبنى  في حال .6

 ةوحد لكملكية ل سندات بعدم وجود تأكيدالالمالك  علىيجب  ؛تقع في هذا المبنى

التي أرقام الوحدات بقائمة مع السكني  رفاق شهادة إنجاز المبنىإيجب و ،على حدة

باإلضافة  لكل وحدة الكهرباء والمياه عقاراتمع أرقام إدارتها كبيوت عطالت المالك يرغب 

 .إلى شهادة إنجاز مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية )لكاميرات المراقبة(

يعتمد التصريح للفترة المتفق عليها بين مالك العقار وشركة بيوت العطالت أو المستأجر  .7

 .المخول

ال يحق لمالك العقار التصرف ببيت العطلة طوال فترة التصريح ما لم يتم االتفاق  .8

 .له المرخص المسبق بذلك مع

التصرف بالوحدة العقارية قبل أو بعد مدة التصريح ما لم يكن  للمرخص لهم ال يحق  .9

 .هناك اتفاق مسبق مع مالك العقار

االلتزام إنما يجب ، واً تلقائيقابل للتجديد ال يعني بأن التصريح اعتماد الدائرة للتصريح  .10

 . تقديم طلب تجديد التصريح إلى الدائرة قبل انتهاء مدة التصريحب

 
 

 إجراءات تعديل بيانات التصريح .2

 ال يوجد الوثائق المطلوبة
 

 إجراءات وخطوات تعديل بيانات التصريح: 

  بيوت العطالت  نظامالدخول على/https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes . 
 تسجيل الدخول. 
 " انقر على زر التعديلAmendالظاهر قرب رمز الوحدة المعتمدة ". 

 وقم بتحديدها ثم النقر على االستمرار في الطلب  عدد الغرف اختيار تعديل
"Continue Application". 

 لكترونيالدفع اإل استيفاء الرسوم من خالل. 
 لمعدل في الحساب ويجب طباعته سيظهر التصريح اإللكتروني ا ،بعد استيفاء الرسوم

 .بيت العطلةفي وواضح للعيان في مكان ظاهر  وضعهو

https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/
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        التصريح إلغاءإجراءات  .3

 ال يوجد الوثائق المطلوبة
 

 

 التصريح:  إلغاء إجراءات وخطوات

  بيوت العطالت نظام الدخول على/https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes . 
 تسجيل الدخول. 
 إلغاء "زر  انقر علىCancelالظاهر قرب رمز الوحدة المعتمدة ". 
 ثم النقر على االستمرار في الطلب " سبب اإللغاء اخترContinue Application". 
 استيفاء الرسوم من خالل الدفع االلكتروني. 

 ائياً تحديث بيانات النظام بالحذف تلق يتمس. 
 

 

  مالحظة:
 .التي يوجد فيها نزيل لبيت العطلة ال يجوز إلغاء التصريح 

 

 ت العطالتوإجراءات تصنيف بي .4

 ال يوجد الوثائق المطلوبة
 

 : ت العطالتوتصنيف بي إجراءات وخطوات
 

 اً التصريح تلقائيإصدار خالل تقديم طلب  ت العطالت منويتم تصنيف بي. 
 طلب إصدار يير والشروط قبل التقديم لعلى مقدم الطلب ضمان استكمال كافة المعا

 .لتصريحا
  الفترة أي نزيل أو زائر في  من فارغة تماماً العقارية الوحدة  إبقاءعلى مقدم الطلب ضمان

 .لتفتيشلالمخصصة   الزمنية
 المذكورة في هذا الدليل حسب المعايير واالشتراطات  لةالعطيتم التفتيش على بيت س

 .اإلرشادي
  في حال وجود نواقص في المعايير أو االشتراطاتو ة،بزيارة بيت العطليقوم المفتش، 

واقص خالل أسبوعين النهذه مخالفة المصرح له، على أن يتم استيفاء تنبيه أو سيتم 
 .المخالفةأو  التنبيهتحرير من تاريخ 

 ة إلى الزيارات سيقوم المفتش بالتحقق من استيفاء النواقص من خالل زيارة ثانية باإلضاف
 .الدورية المفاجئة
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 الشروط والمواصفات والتجهيزات الفنية ومعايير تصنيف بيوت العطالت  .5
 

 

  ستقوم الدائرة بإجراء تصنيف بيوت العطالت وفقاً للمعايير والشروط والمواصفات والتجهيزات
 ( الملحق بهذا الدليل اإلرشادي. 1الفنية المبينة في الجدول رقم )

 المواصفات الشروط وفي الوحدة العقارية  اإللتزام بتوفير على المرخص لهم يجبو
الدليل ( الملحق بهذا 1الجدول رقم )ة في والمتطلبات والتجهيزات الفنية المحدد

 اإلرشادي، وذلك بحسب التصنيف المطلوب لبيت العطلة.
 المواصفات لن تصدر الدائرة شهادة التصنيف لبيت العطلة، إال بعد استيفائها الشروط و

الدليل ( الملحق بهذا 1الجدول رقم )والمتطلبات والتجهيزات الفنية المحددة في 
 .اإلرشادي

 

 

 إجراءات تعديل بيانات شهادة التصنيف  .6

 ال يوجد الوثائق المطلوبة
 

 إجراءات وخطوات تعديل بيانات شهادة التصنيف: 
 

  بيوت العطالت نظام الدخول على/https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes . 
 تسجيل الدخول. 
  التعديل "انقر على زرAmend المعتمد بيت العطلة" الظاهر قرب رمز. 
  ثم النقر على االستمرار في الطلباختيار الفئة المراد تعديلها "Continue Application". 

 ستكمال النواقص الفرعية إن وجدتإقم بعمل التصنيف الذاتي مع التعهد ب. 
  الرسوم من خالل الدفع االلكترونياستيفاء. 
  جديدة في سيظهر التصريح اإللكتروني المعدل مع فئة التصنيف ال ،الرسومبعد استيفاء

 .بيت العطلة في وواضح للعيان في مكان ظاهر  عهطباعته ووض يجبالحساب و
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 إغالق بيت العطلةإجراءات و حاالت .7

حاالت إغالق بيت 
 العطلة

يجوز للدائرة إيقاف التصريح ألي بيت من بيوت العطالت وعدم السماح 
بمزاولة النشاط فيه، سواء بشكل مؤقت أو نهائي، وفقاً للحاالت 

 2020لسنة ( 1)( من القرار اإلداري رقم 11المنصوص عليها في المادة )
بشأن تنظيم  2013( لسنة 41بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم رقم )

 أجير بيوت العطالت في إمارة دبي.نشاط ت
 

 : إغالق بيت العطلةإجراءات 
 

 .إرسال إشعار للمرخص له بأسباب اإلغالق -أ
 .أسباب اإلغالق ة( أيام لمعالج3ال تقل عن ) ةالمرخص له فرص  بمنح تقوم الدائرةس -ب
رسال مفتش للتحقق من زوال أسباب إسيتم بعد إنقضاء المدة الُمشار إليها أعاله،  -ج

 .في بعض الحاالت البت النهائي باإلغالق من عدمهاإلغالق حتى يتسنى للدائرة 
عند اتخاذ الدائرة القرار  ةيجب على المرخص له التأكد من عدم وجود نزيل في بيت العطل -د

 .النهائي باإلغالق
، يجب على عند إصدار الدائرة قرارها النهائي بإغالق بيت العطلة في حال وجود نزيلو  -هـ

 .آخر للنزيل بذات المستوى المتفق عليه بينهما في الحجز ةالمرخص له توفير بيت عطل
 .لبيت العطلة عالنات التسويقيةإلالتأكد من حذف كافة ا المرخص له يتعين على  -و
إلى بيوت عطالت أخرى مع ضمان توافق بيت العطلة الجديد  الجديدةل كافة الحجوزات يتحو -ز

 .مع حجز النزيل
 .العالقة مثل درهم السياحة، إن وجدت دفع الرسوم -ح
 

 مالحظة هامة: 
ستقوم الدائرة بتطبيق إجراءات إغالق بيت ، عند انتهائهما فِي حال عدم تجديد الترخيص والتصريح

 .العطلة الواردة أعاله
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 الشروط واإلجراءات إلعادة فتح بيت العطالت الذي تم إغالقه .8

 الوثائق المطلوبة

 المخول المستأجر أو العطالت بيوت شركة أو الفرد المالك من إقرار رسالة
 بيوت شركة على تم اإلغالق أن حال في) اإلغالق أسباب زوال توضح

 من موقع جديد تخويل خطاب توفير يجب ،المخول المستأجر أو العطالت
 .(المعتمد الدائرة نموذج باستخدام المالك

 

 : بيت العطالت الذي تم إغالقه إعادة فتحإجراءات وخطوات 
 

 رسال الوثاق المطلوبة على البريد اإللكتروني إeservices@dubaitourism.ae . 
  أو الرفض لقبولب والرد على مقدم الطلب بامن الطلسيتم التحقق. 
  إعادة م ستيفاء رسالبريد إلكتروني لمقدم الطلب رسال إسيتم الطلب، في حال قبول"

 .فتح بيت العطالت بعد إغالقها"
 سيتم تحديد موعد التفتيش للتأكد من زوال أسباب اإلغالق ،بعد استيفاء الرسوم. 
  بالنتيجةعالم مقدم الطلب إفي زيارة التفتيش سيتم. 

 

 :اتمالحظ
 .بيت العطالت في حال عدم التأكد من زوال أسباب اإلغالق حال يجوز التقدم بطلب إعادة فت .1
 .ةحال كانت الرخصة منتهية أو ملغا بيت العطالت في حال يجوز التقدم بطلب إعادة فت .2

 

 

 

 

mailto:eservices@dubaitourism.ae
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 الرابع الباب
 بيوت العطالت التشغيلية لنشاطعمليات ال
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  :العمليات التشغيلية لنشاط بيوت العطالت

تصاريح بيوت العطالت اإلمتثال للشروط واإلجراءات الموضحة أدناه فيما يتعلق على حاملي يجب 

 فيوضع التصريح  مله المرخصينبغي على و .بالعمليات التشغيلية الخاصة بنشاط بيوت العطالت

 ت العطالت.ومكان ظاهر وواضح للعيان في بي

  نزالءبال األحكام الخاصةوالشروط  .1

 

 : وزوارهم للنزالء واألحكام الشروط تكون أن يجب -أ
 .واإلنجيليزية العربية باللغتينبوضوح  مكتوبة تكون وأن لهم، المرخص قبل من محددة -1

 التشريعات السارية في الدولة واإلمارة. أي شكل آخر ال يتعارض مع في صيغة إلكترونية، أو مطبوعة أو -2
 . الدليل اإلرشاديهذه الجزئية من الواردة في  أن تحتوي على المعلومات الالزمة -3

 

الشروط واألحكام التي يضعها المرخص لهم هذه لوضيوفهم النزالء التأكد من امتثال زوارهم عاتق على  قعي -ب

اتخاذ اإلجراءات سينتج عنه والذي وإال سيعتبر النزيل هو المسؤول عن ُمخالفتهم لهذه الشروط واألحكام، 
   .ينفمخالزالء النالالزمة من قبل الدائرة أو المرخص لهم بحق ال

 
 :ويجب أن تشتمل هذه الشروط واألحكام كافة التفاصيل والبيانات التالية -ج

 (.العطلة  بيت رقم المبنى، واسم عنوان له، المرخص  اسم) العطلة بيت على للتعرف وافي ودقيق وصف -1
 .)رقم الهاتف والبريد اإللكتروني( ومن يمثلهم بالمرخص لهمتفاصيل االتصال الخاصة  -2

 .اإللكتروني ورقم )أرقام( هاتفهاسم النزيل، وبريده  -3

 .ووقت الدخول والمغادرة اإلقامةتواريخ  -4
 .المبلغ اإلجمالي لألجرة واجبة الدفع وأية رسوم أخرى -5

 .قيمة وتوقيت سداد الدفعة المقدمة والمبلغ المتبقي المستحق السداد -6
 .المبالغ المدفوعة، واإللغاء، ومصادرة أو رد زالحج تتعديالبشأن أحكام  -7

 (.األخرى الخدمات من وغيرها الرياضية، الصالة السباحة، حوض)مثل:  المبنى في المتوفرة الخدمات -8
 .للنزيل المخصص السيارة موقف رقم -9

غرفة نوم أو  ألول ( عاماً 14سن ) دون ( أطفال2)و بالغين (2)الحد األقصى المسموح به لعدد النزالء هو  -10
لعامل فقط لغرفة ا (1) وشخص لكل غرفة نوم إضافية ( عاماً 14سن ) دون ( طفل1)و ( بالغين2)و ،استوديو

 .أو الحارس المساعد

 عن سلوك زوارهم. ؤوليةمسيتحملون الالنزالء  -11
، على لكل غرفة نوم ( عاماً 14سن )دون  طفل (1و) ( بالغ1)هو الحد األقصى المسموح به لعدد الزائرين  -12

المرخص والسكني إال في حالة موافقة إدارة المبنى أو المجمع  ( زوار،6)أال يتعدى مجموع عدد الزوار 
 . أو الحارس عامل المساعدوال تحسب غرفة ال ،حاالت الخاصةفي ال عدد أكبر  علىلهم 

 اتمساحالاألماكن/ تحديدوبيت العطلة، موقع في  لعدد المركبات المسموح بتواجدها الحد األقصى -13
 في بيت العطلة.  النزالء وزوارهمالمخصصة لوقوف مركبات 

مناطق البما في ذلك على سبيل المثال  هاتدويرإعادة  وأبالتخلص من النفايات  المعلومات ذات الصلة -14
 .وأيام جمع النفاياتالحاويات لتخلص من النفايات والمخصصة ل

 

 بيوت تأجير بنشاط يتعلق فيما عام بشكل الزمة تكون قد أخرى مسائل أية واألحكام الشروط تغطي أن يجب  -ج
ا الدليل وهذ اإلمارة في السارية التشريعات مع تتعارض ال أن على خاصة، طبيعة ذات أخرى شروط وأية العطالت،

 . اإلرشادي
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التقيد بها عند التواجد في بيوت الء وزوارهم القواعد الداخلية التي يجب على النز .2
 العطالت

 

 : اإلمتثال لإللتزامات والقواعد العامة التالية على النزالء والزائرينيجب  -أ

 االمتثال بااللتزامات المنصوص عليها في المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وهذا الدليل اإلرشادي.  -1

 احترام الغرض األساسي من نشاط بيوت العطالت. ضمان  -2

 .صباًحا( 8)الساعة إلى  لمنتصف اللي( 12)من الساعة  بيوت العطالتال يجوز للزائرين البقاء في  -3

 .الراحة وأمن العقار والجيرانمرافق احترام  -4
 .وغير الئق االمتناع عن أي سلوك غير حضاري -5

 (8) مساًء والساعة( 10)لشاغلي العقارات المجاورة، وال سيما بين الساعة  مزعجةضوضاء عدم إصدار  -6
 اإلقامة.في أي وقت طوال فترة  ومغادرتهم لها العطلةبيت  دخولهموأثناء  اً صباح

 .من هذا القبيل في بيت العطلة أنشطة ةأو أيعدم إقامة الحفالت  -7
اآلخرين، وإحداث أقل قدر ممكن من اإلزعاج مراعاة يجب و المركبات،ألنظمة الخاصة بوقوف بااالمتثال  -8

 المركبات.  وقوففيما يتعلق ب لآلخرين

والمناطق وفي الحاويات  بيت العطلةالتخلص من النفايات وإعادة التدوير وفًقا للممارسات المعتادة في  -9

 .المخصصة لذلك

 .عدم ترك النفايات الزائدة في المناطق العامة أو المشتركة -10

 التقيد، ودبي بلديةت وإعادة تدويرها والتي تحددها االمتثال للمتطلبات الخاصة بأيام جمع النفايا -11

 .بالتخلص من النفايات أو الحد من تراكمها ذات الصلة تعليماتبال

 بأسرع وقت ممكن.بأية نزاعات أو شكاوى  المرخص لهإخطار  -12
 

 قد ينتج عن السلوك والتصرفات التي ال تتوافق مع هذه القواعد الداخلية ما يلي: -ب

 لبيت العطلة. إنهاء التصريح  -1
 .اإلخالء -2

 .أو مبالغ اإلقامةالتأمين المدفوع مبلغ خسارة  -3

 .ت العطالت أو بالغيروببي التي ستلحقدفع رسوم إضافية حسب األضرار  -4
 

هذا يحتوي بيت العطلة وفي مكان ظاهر للعيان، وينبغي أن  وضع ملصق في المرخص لهعلى يتوجب  -ج

  المذكورة أعاله.على القواعد الداخلية الملصق 
 

النزالء  ويقع على عاتق .عند التواجد في بيوت العطالت الداخليةبالقواعد التقيد  الء وزائريهمعلى النزيجب  .د

التي يضعها المرخص لهم وإال سيعتبر النزيل هو  القواعد الداخليةهذه لوضيوفهم التأكد من امتثال زوارهم 

أو  اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل الدائرةوالذي سينتج عنه ، القواعد الداخليةالمسؤول عن ُمخالفتهم لهذه 
   فين.مخالنزالء الالمرخص لهم بحق ال

 
 

 

 غ التأمينمبل .3
 

تحصيل مبلغ التأمين )أو ما يعادلها( من النزيل )أي يتم دفعها نقًدا أو بواسطة بطاقة  بإمكان المرخص له إختيار .أ

 .لةاالئتمان أو تفويض( قبل اإلقامة في بيت العط
النزالء بأن عدم التقيد بالشروط واألحكام قد يؤدي إلى خصم ينبغي إخطار في حال تم تحصيل مبلغ التأمين،  .ب

 .مبلغ التأمين
منها إلى  يوالتعامل معها، وحسابها، وإعادة أو رد أي مبلغ متبق يتوجب إدارتها ،عند تحصيل مبالغ التأمين .ج

 ا.المعمول به للتشريعاتالنزيل في أسرع وقت ممكن بعد مغادرته وفًقا 
 

 

 



 

  
 

 الدليل اإلرشادي لتنظيم نشاط تأجير بيوت العطالت
23 of 33    

 

 والخروج من بيوت العطالتتسجيل الدخول  .4
 

استقبال النزيل وتسليمه مفاتيح الوحدة والتأكد من تسليم النزيل الوحدة نظيفة  المرخص لهينبغي على  .أ

 .وجاهزة
التي يجب على القواعد الداخلية بالشروط واألحكام، وباإلضافة إلى إبالغ النزيل  يجب على المرخص له .ب

 .زائريه التقيد بها

أو أخذ نسخة منها فقط وقت استقبال  النزالء على صور جواز السفر أو هويةطالع المبنى اإليمكن إلدارة  .ج
 النزالء واستكمال إجراءات الدخول.

 3( ثالث خالل مدة أقصاها نظام بيوت العطالتتسجيل دخول/خروج النزالء في  المرخص لهينبغي على  .د
والتأكد من صحة البيانات المدخلة من خالل التدقيق على النزالء  لبيت العطلةساعات من دخوله )

 .ومستنداتهم
 .نظام بيوت العطالت تسجيل دخول كافة النزالء في المرخص لهمينبغي على  .ه

في حال وجود أي مشكلة بين إدارة المبنى وشركة/مؤسسة/المالك األفراد بيوت العطالت، يجب إدخال  .و
 وحل الخالف الحقاً.النزيل إلى وحدته دون تأخير 

واكتشاف  في حال وصوله ،للنزيلبذات المعايير والحجم أو أعلى توفير وحدة بديلة  المرخص لهينبغي على  .ز

عطل رئيسي ، على سبيل المثال ال الحصر، في حالة وجود بيت العطلةتعيقه من النزول في  رئيسية أعطال
 .دون فرض رسوم إضافيةوذلك ، األخرىيف، تسريب المياه، وغيرها من الحاالت المثيلة في التكي

 

 

 : تسجيل الدخولإجراءات وخطوات 
 

 اإللكتروني لبيوت العطالت  الدخول على الموقع/https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes . 

  الدخولتسجيل . 
  تسجيل دخول جديدانقر على زر "New check in". 

  قم بإدخال كافة معلومات تسجيل الدخول ثم معلومات كافة النزالء بإضافتهم عبر النقر على تسجيل
 ."Continue Applicationثم النقر على االستمرار في الطلب "" Add Newجديد "

 و )بطاقة الهوية للنزالء من مواطني دول مجلس قم بإرفاق صور واضحة عن جوازات سفر النزالء أ

 ."Continue Applicationثم النقر على االستمرار في الطلب "التعاون( 
  ثم النقر على االستمرار في الطلب "قم بمراجعة الطلبContinue Application"  لالنتهاء من عملية

 زالء.تسجيل دخول الن
 

  :الخروجتسجيل إجراءات وخطوات 
 

  الدخول على الموقع اإللكتروني لبيوت العطالت/https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes . 

 تسجيل الدخول . 

  تسجيل الخروجانقر على زر "check Out" . 

  ثم النقر على االستمرار في الطلب "قم بإدخال معلومات تسجيل الخروجContinue Application". 

  ثم النقر على االستمرار في الطلب "قم بمراجعة الطلبContinue Application"  لالنتهاء من عملية

 تسجيل خروج النزالء.

 

 
 
 
 
 
 
 

https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/
https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/
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 التقيد بها السكنية  المباني والمجمعاتالتي يجب على إدارة قواعد التزامات ولاال  .5

 

الُمشار إليه، يجب على المطورين العقاريين، وأصحاب  2020( لسنة 1اإلداري رقم )( من القرار 17المادة )بموجب 

وباإلضافة المرخص له من مزاولة النشاط،  ذات الملكية المشتركة، ومكاتب ومزودي خدمات اإلدارة والتأجير تمكين
 اعد التالية:توجيه إدارة المباني والمجمعات السكنية التابعة لها التقيد بااللتزامات والقوإلى 

للمرخص  المقيد غيرالحر و وصولال إمكانية وتوفر تيسر أن السكنية معاتوالمج المباني إدارةعلى  ينبغي .أ

 .عرقلةأي هم دون نشاطحتى يتسنى لهم مزاولة إلى وحداتهم العقارية المصرحة من الدائرة  بالدخول  لهم
 ،المصرحة من قبل الدائرة العطالت بيوت إلى النزالء دخول السكنية معاتالمباني والمج إدارة تسهل أن يجب .ب

  عرقلة.أي  دون المقيد غيرالحر و الوصول إمكانية لهم توفر أن يجب كما
 وتأخذ النزالء بطاقات هوية أو السفر اتجواز على تقوم باإلطالع والمجمعات السكنية أن المبنى إلدارة يمكن .ج

في وقت  همدخول تسجيلالمبنى أو المجمعات السكنية ل استقبال مكتب فيتواجدهم  عند امنه نسخة
 .الدخول فقط

 ضد لديها شكوى أيةعن  ممكنة فرصة أقرب في الدائرةإخطار  يجب على إدارة المبنى والمجمعات السكنية .د
 .الالزمة بشأنها اإلجراءات حتى تتمكن الدائرة من اتخاذ زائريهم أو أو النزالء  المرخص لهم

هذه وتبين للدائرة بأن  المرخص لهم، ضد السكنية المباني والمجمعات إدارة من شكاوى تقديم حالة في .ه

 يجوز الدليل اإلرشادي، هذا أو القرارات الصادرة بموجبه أو للمرسوم خرقاً  تشكل المرخص لهم الشكاوى ضد
مزاولة  اإليقاف عن أو غرامة فرض ذلك في بما الالزمة ضد المرخص له اإلجراءات تباشر باتخاذ أن للدائرة

 .تصريحال الترخيص أو إلغاء أو النشاط

 

 من النزالء آلية إعداد سياسة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم بحق المرخص له  .6
 

 .الطارئة والبالغاتحاالت الشكاوى وللعنوان بريد إلكتروني و توفير أرقام يجب على المرخص لهم .أ
 .طيلة أيام األسبوع ساعةالعلى مدار يجب أن تكون األرقام متوفرة   .ب

بأسرع  التحقق من الشكاوى التي تقدم من النزالء، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهايجب على المرخص لهم  .ج
 قت ممكن.و

 توثيق كافة البيانات واإلجراءات المتعلقة بالشكوى، ومن بينها:يجب على المرخص لهم  .د
 .تاريخ ووقت استالم الشكوى .1

 .الشكوى، ووسائل التواصل معهمقدم بيانات  .2

 .مضمون الشكوى .3
 .وتاريخ ووقت اتخاذ هذا اإلجراء اإلجراء الذي تم اتخاذه بشأن الشكوى، .4
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 إجراءات التعامل مع النزاعات الناشئة بين المرخص لهم والمطورين أو النزالء .7
 

اإللكتروني البريد على مع كافة تفاصيل النزاع والوثائق الداعمة تقديم الشكوى  .أ
 . ecomplaints@dubaitourism.ae التالي:

 .النزاعأطراف   مع اجتماع  تحديد موعد .ب
إلجراءات ، على أن قد تتخذ الدائرة اوتحديد مدة تنفيذه بطريقة سلمية ات وتسويتهاالنزاع تم البت فييس .ج

  .انتهك التشريعات السارية للدائرة الالزمة إزاء أي طرف

 وإدعاءات أطراف النزاع ووقائع النزاع تنسيق أكثر من اجتماع للتحقق من الوثائق قد يتمإذا استدعى األمر،    د. 
 .هموأقوال

 :هامة مالحظات
  التعامل في حل النزاعات بشكل وديب سيسعى الفريق المعني. 

 ها.اختصاصات ضمن في النزاعات التي ال تندرج  لن تنظر الدائرة 

  يتم إغالق ، سعليهم من قبل الفريق المعني لمعروضاالحل الودي  النزاع في حالة عدم قبول أحد أطراف
 إن لزم األمر. شكوى وإعالم األطراف بالتوجه للسلطات المعنية والقضائيةال

 

عقد الواردة في مدة اللية إخالء النزالء في حالة المكوث في بيت العطلة بعد آ .8
 تسجيل الدخول

 

تبدأ مراحل النظر في هذه الحاالت من خالل تقديم شكوى إلدارة النزاعات في الدائرة حسب  .أ
المنصوص عليها أعاله في جزئية "إجراءات التعامل مع النزاعات الناشئة بين المرخص لهم اإلجراءات 

 والمطورين أو النزالء". 
 .النظر في كافة المستندات المتعلقة بالحجوزات واالتفاق بين الطرفينسيتم  .ب
واالستماع تندات الطرفين بعد استالم كافة مسفي الشكوى وإصدار قراراها البت ب ستقوم الدائرة .ج

 . ألقوال أطراف الشكوى
  
 

 

 

 :هامة مالحظات

 التعامل في حل النزاعات بشكل وديسيسعى الفريق المعني ب. 
 ضمن اختصاصاتها. في النزاعات التي ال تندرج  لن تنظر الدائرة 
  يتم المعروض عليهم من قبل الفريق المعني، سالحل الودي النزاع أطراف في حال عدم قبول أحد

 إن لزم األمر.  الشكوى وإعالم األطراف بالتوجه للسلطات المعنية والقضائيةإغالق 
 للمرخص سيتم ارسال إشعار خطي  ،البقاء في بيت العطلةال قررت الدائرة أحقية النزيل في ح

 هذا القرار الصادر من قبل الدائرة. اللتزام بغايات ال له
  سيتم إرسال إشعار خطي للنزيل  ،في إخالء النزيل المرخص لهفي حال قررت الدائرة أحقية

  .باإلخالء
  ستقوم الدائرة  ،أيام عمل( 5عن ) لخطابات الدائرة لمدة تزيدفي حال عدم تجاوب أحد األطراف

 . بالبت في الشكوى تلقائياً 
  التخاذ  سيتم االستعانة بالسلطات األمنية المختصة بيت العطلة،في حال عدم خروج النزيل من

 إلجراءات الالزمة في هذا الشأن. ا
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 ةإجراءات دفع رسوم درهم السياح .9
 

إلى  استناداً بغض النظر عن عدد النزالء، في الليلة الواحدة  الواحدة للغرفة يتم استيفاء رسم درهم السياحة .أ
 :التالية التصنيف اتفئ

 درهم للغرفة الواحدة في الليلة الواحدة 15=  بيت عطلة فخم. 
  دراهم للغرفة الواحدة في الليلة الواحدة 10=  سياحيبيت عطلة. 

 

 :دائرةالل وسائل الدفع المدعومة من قب .ب

 أو  ،الشيكات المودعة مباشرة دفع عن طريقال 
   لدائرةلرفي مصالحساب ال إلىمصرفية الحوالة الالدفع عن طريق: 

 (أي فرع)بنك اإلمارات دبي الوطني : سم البنكا -
 DTCM-Tourism Dirham: سم الحسابا -

 AE450260001012049366501: (IBAN)رقم  -
 

 : ات هامةمالحظ
  شاشة تأكيد إظهار  ، وذلك عنداإللكتروني ةتحديث نظام درهم السياح على المرخص له التأكد منيجب

 .لضمان إتمام عملية الدفع الدفع

  الرخصة التجارية لشركةتزويد رقم أن يقوم دائماُ بفي حالة كان شركة أو مؤسسة، يجب على المرخص له 
 .ةدرهم السياحل ات الالزمةعودفالبيت العطالت عند إجراء أو مؤسسة 

 

متواصلة من ( ليلة 30)فقط ألول  يتم احتساب درهم السياحةس ة،ثالثين ليلة متصلكثر من لإلقامة الطويلة أل .ج
 .تسجيل الدخول

 

 .من كل شهر (15) بتاريخ بدرهم السياحةالخاصة إدخال البيانات  المرخص لهيتوجب على  .د
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 العطالت بيوتتأجير  عقود في تتوفر أن يجب التي واألحكام الشروط .10
  العطالت بيوت في النزالء وتسجيل

 

 العقود بين مالك العقار وشركة بيوت العطالت المرخصة: .أ
 االسم الثالثي ألطراف العقد . 
  العقد على أال تزيد مدة العقد عن سنة واحدةتاريخ بدء وانتهاء . 
 تاريخ انتهاء العقد ،تهاء التصريحيجب أال يتعدى تاريخ ان . 
 دخل أو تحديد مبالغ ثابتة كأرباحاتفاق توزيع األرباح بالنسبة المئوية من ال . 
 وغيرها من التكاليف األخرى.  اتفاق تغطية التكاليف مثل التصريح والصيانة والتأمين 
 إقامة مالك العقار، إن وجد ثبات أحقية وتخويلإ . 
  بيت العطلة أو مالك المرخص لهال يحق لغير المخولين توقيع العقد باإلنابة عن . 
 أي شروط وأحكام واجب االلتزام بها من الطرفين خالل مدة العقد . 
 شروط وأحكام إنهاء العقد من أحد الطرفين . 
  العقار طوال مدة العقد إال في حال ذكر ذلك في العقد مع تحديد ال يحق لمالك العقار التصرف في

 . محدودية التصرف بالتفصيل
  ال يحق لشركة بيوت العطالت التصرف في العقار قبل بدء العقد أو بعد انتهائه ويجب تسليم العقار

 . للمالك بالصورة المتفق عليها في شروط وأحكام العقد
  وإعادتها لهاتفاقية استالم الوحدة من مالك . 
 تصديق العقد حسب األصول بختم شركة بيوت العطالت الرسمي . 

 

 بين المرخص له والنزالء: تسجيل الدخول .ب
  يجب على المرخص لهم استخراج وثيقة تسجيل النزالء في بيوت العطالت، وفي حال استخراج

 . ريح بيوت العطالت الغ تلقائياً أي عقود غير ذلك، سيعتبر تص
  الثالثي ألطراف العقداالسم. 
 شهر واحد قابلة للتجديد تاريخ بدء وانتهاء العقد على أال تزيد مدة العقد عن. 
 الرسوم الواجب على النزيل دفعها تفاصيل. 
  ال يحق للمرخص لهم فرض رسوم إضافية على الخدمات إال في حالة وجود رسوم فعلية ومن

 .إثبات ذلك للنزيل المطورين العقارين أو شركات إدارة المباني مع
 لهم ال يحق لغير المخولين توقيع العقد باإلنابة عن المرخص. 
 أي شروط وأحكام الواجب االلتزام بها من الطرفين خالل مدة العقد. 
  في أي حال من األحوال بيت العطلةال يحق للنزالء إعادة تأجير. 
  يجب إعالم المرخص لهم قبل  ،التمديديجب على النزالء االلتزام بتواريخ العقد وفي حال رغبة

 .المرخص لهمالتي يحددها جراءات لإل وفقاً إنهاء العقد بمدة معقولة 
  يجب على المرخص لهم إعالم النزالء وزائريهم بكافة شروط وأحكام اإلقامة باإلضافة إلى القواعد

ة في المرسوم الداخلية وقواعد المطورين العقارين وشركات إدارة المباني وأي شروط مذكور
 .الدليل اإلرشاديهذا و ات الصادرة بموجبهروالقرا

  من الطرفين الدخولتسجيل وثيقة تصديق/توقيع. 
 

 

  :هامة  اتمالحظ
 بيت العطلة بين المرخص لهتأجير تعتبر وثيقة تسجيل النزالء في بيوت العطالت بمثابة عقد  -

 والنزيل.
دد ، قابلة للتجديد لمكحد أقصى أشهر( 3وثيقة تسجيل النزالء ثالثة ) تكون مدة صالحيةيجب أن  -

  .اقبل انتهاء مدته تجديدها، على أن يتم مماثلة
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 التظلمات .11
 

 همن القرارات أو اإلجراءات أو التدابير المتخذة بحق الدائرة ز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدىيجو .أ
وماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو ي( 30) خالل بموجبهوالقرارات الصادرة ألحكام المرسوم  وفقاً 

، ويكون القرار الصادر هيوماً من تاريخ تقديم (30) ه، ويتم البت في هذا التظلم خاللالتدبير المتظلم من
 .في هذا التظلم نهائياً 

 

للجنة التظلمات  موجهاً  eservices@dubaitourism.aeيتم تقديم التظلم على البريد اإللكتروني  .ب
 .متوفرة ةرفاق أي اثباتات أو أدلإبشكل واضح مع  التظلم  ىبعنوان ومحتو
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 (1الجدول )

 الشروط والمواصفات والتجهيزات الفنية ومعايير تصنيف بيوت العطالت 

 النوع  
 /رئيسي

 فرعي
 المعاير

شقق 

 سياحة 

شقق 

 فخمة 

فلل 

 سياحة 

فلل 

 فخمة 
 مزارع

 √  -  √  -  √ تغطية مالئمة أو تشطيب مالئم لألرضيات و الجدران رئيسي الوحدة 1.1

 √ √ √ √ √ فاي(-)واي خدمة إنترنت السلكي رئيسي الوحدة 1.2

 √ √ √ √ √ أدوات ومستلزمات التنظيف )للوحدة والغرف والحمامات والمطبخ( رئيسي الوحدة 1.3

 √ √ √ √ √ غسالة مالبس ذات مجفف رئيسي الوحدة 1.4

 فرعي  الوحدة 1.5
ستائر أو وسيلة أخرى لضمان الخصوصية والحجب الكامل للضوء 

 للنوافذ
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ سلة مهمالت في المطبخ و الغرف فرعي  الوحدة 1.6

  -  √  -  √  -  ديكور الحائط فرعي  الوحدة 1.7

 √ √ √ √ √ مكواة كهربائية وطاولة للكيّ  فرعي  الوحدة 1.8

 √ √ √  -   -  منشر لتجفيف المالبس فرعي الوحدة 1.9

 √ √ √ √ √ اضافية عند الطلبتوفير مكنسة كهربائية دون رسوم  فرعي الوحدة 1.10

 √ √ √ √ √ حقيبة اإلسعافات األولية الستخدامها في حاالت الطوارئ فرعي الوحدة 1.11

 √ √ √ √ √ عين سحرية أو نظام إنتركوم على باب كل وحدة / فيال / مزرعة فرعي الوحدة 1.12

 فرعي الوحدة 1.13
الطوارئ، باللغتين إشعار يحدد اإلجراءات الواجب إتباعها في حاالت 

 العربية واإلنجليزية مع ارقام التواصل في هذه الحاالت
√ √ √ √ √ 

 فرعي الوحدة 1.14
توفير معدات الطوارئ )طفّايات حريق/ بطانيات حريق/ 

 قفازات/مصباح(
√ √ √ √ √ 

 فرعي الوحدة 1.15
أرقام االتصال في حاالت الطواري واغراض المساعدة والصيانة 

 الساعة ، باللغتين العربية واإلنجليزيةعلى مدار 
√ √ √ √ √ 

 فرعي الوحدة 1.16
دليل النزيل يحتوي على تفاصيل بخدمات المبنى وأهم المرافق 
العامة القريبة منها وقائمة بمحتويات الوحدة باإلضافة إلى أرقام 

 تواصل الدائرة للشكاوى
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ ملصق يوضح اتجاه القبلة فرعي الوحدة 1.17

2.1 
حجرة 

 المعيشة 
 √ √ √ √ √ أريكة أو مقعد بذراعين لشخصين لكل غرفة نوم أو استوديو رئيسي

2.2 
حجرة 

 المعيشة 
 رئيسي

طاولة لتناول الطعام مع مقعدين على األقل لكل غرفة نوم أو 
 استوديو

√ √ √ √ √ 

2.3 
حجرة 

 المعيشة 
 √ √ √ √ √ تلفاز ملون مع جهاز للتحكم عن بعد رئيسي
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2.4 
حجرة 

 المعيشة 
  -  √  -  √  -  طاولة للقهوة فرعي

2.5 
حجرة 

 المعيشة 
 √ √ √ √ √ سجادة أو بساط فرعي

 رئيسي غرفة نوم 3.1

الحد األدنى لمساحة أرضية غرف النوم )ال يشمل ذلك الحمام 
 والمدخل( على النحو التالي:

 -  √  -  √  -  
 متر مربع 14غرفة نوم  -

 متر مربع 20أستوديو  -

 رئيسي غرفة نوم 3.2

الحد األدنى لمساحة أرضية غرف النوم )ال يشمل ذلك الحمام 
 والمدخل( على النحو التالي:

√  - √  - √ 
 متر مربع 12غرفة نوم  -

 متر مربع 17أستوديو  -

 رئيسي غرفة نوم 3.3

ومراتب حديثة، ومالءات، ووسائد وأغطية أسرّة ذات لوح رأسي 
نظيفة لألسرّة ذات مقاسات مناسبة على النحو التالي كحد 

 أدنى:

 - √  - √  - 

 * غرفة النوم الرئيسية:

 سم 180سم وعرضه  200طول السرير  -

 * االستديوهات وغرف النوم األخرى:

 سم 120سم وعرضها  200األسرّة المفردة طولها  -

 سم 150سم وعرضها  200األسرّة المزدوجة طولها  -

 رئيسي غرفة نوم 3.4

أسرّة ذات لوح رأسي ومراتب حديثة، ومالءات، ووسائد وأغطية 
نظيفة لألسرّة ذات مقاسات مناسبة على النحو التالي كحد 

 أدنى:

√  - √  - √ 

 * غرفة النوم الرئيسية:

 سم 150سم وعرضه  200طول السرير  -

 * االستديوهات وغرف النوم األخرى:

 سم 90سم وعرضها  190األسرّة المفردة طولها  -

 سم 135سم وعرضها  190األسرّة المزدوجة طولها  -

 رئيسي غرفة نوم 3.5
مظللة إلى جانب  طاوالت جانبية للسرير، مع درج، أو رف، وإضاءة

 السرير
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ تسريحة أو دوالب مع أدراج ومرآة رئيسي غرفة نوم 3.6

 رئيسي غرفة نوم 3.7
( شمّاعات، مع مجموعة أدراج أو رفوف 6خزانة ثياب ذات )

 للمالبس
√ √ √ √ √ 

 رئيسي غرفة نوم 3.8
صندوق أمانات داخل خزانة الثياب أو في مكان مخفي لكل 

 استوديو وغرفة النوم الرئيسية
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ طقمان من مالءات األسرّة وأغطية الوسائد لكل سرير فرعي  غرفة نوم 3.9
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  -  √  -  √  -  حمام في غرفة النوم الرئيسية فرعي  غرفة نوم  3.10

  -  √  -  √  -  الرئيسيةتلفاز ملون مع جهاز للتحكم عن بعد في غرفة النوم  فرعي غرفة نوم  3.11

 √ √ √ √ √ دش أو حوض استحمام لكل حمام يخدم غرفة نوم رئيسي حمام  4.1

 √ √ √ √ √ مغسلة مع مرآة رئيسي حمام  4.2

 رئيسي حمام 4.3
مستلزمات االستحمام والنظافة الشخصية )مثل: الصابون 

 والشامبو(
√ √ √ √ √ 

  -  √  -  √  -  للدش أو حوض االستحمام عازل زجاجي او ستائر رئيسي حمام  4.4

 √ √ √ √ √ طقمين من المناشف لكل غرفة فرعي  حمام 4.5

 √ √ √ √ √ شطاف أو حوض تشطيف فرعي  حمام  4.6

 √ √ √ √ √ حامل المناشف فرعي  حمام  4.7

 √ √ √ √ √ دوّاسة للحمام فرعي  حمام  4.8

 √ √ √ √ √ عاّلقات خطافية فرعي  حمام  4.9

  -  √  -  √  -  مرآة حالقة مكبرة مع إضاءة فرعي حمام  4.10

  -  √  -  √  -  مجفف للشعر فرعي  حمام  4.11

5.1 
مطبخ / 

مطبخ 
 تحضيري

 √ √ √ √ √ مغسلة ورف لتصفية الماء رئيسي

5.2 
مطبخ / 

مطبخ 
 تحضيري

 رئيسي
جهاز طبخ مع فرن )غير مطلوب في المطبخ التحضيري في حال 

 وجود مطبخ يحتوي على المعايير(
 -  √  -  √ √ 

5.3 
مطبخ / 

مطبخ 
 تحضيري

 رئيسي
جهاز طبخ )غير مطلوب في المطبخ التحضيري في حال وجود 

 مطبخ يحتوي على المعايير(
√  -  √  -   -  

5.4 
مطبخ / 

مطبخ 
 تحضيري

 رئيسي
ثالجة ذات مقصورة مستقلة للتجميد )غير مطلوب في المطبخ 

 التحضيري في حال وجود مطبخ يحتوي على المعايير(
 -  √  -  √ √ 

5.5 
مطبخ / 

مطبخ 
 تحضيري

 رئيسي
ثالجة )غير مطلوب في المطبخ التحضيري في حال وجود مطبخ 

 يحتوي على المعايير(
√  -  √  -   -  

5.6 
مطبخ / 

مطبخ 
 تحضيري

 رئيسي
نوم أو أكثر غسالة صحون إذا كانت الوحدات تحتوي على غرفتّي 

)غير مطلوب في المطبخ التحضيري في حال وجود مطبخ يحتوي 
 على المعايير(

 -  √  -  √  -  
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5.7 
مطبخ / 

مطبخ 
 تحضيري

 √ √ √ √ √ ميكروويف رئيسي

5.8 
مطبخ / 

مطبخ 

 تحضيري

 √ √ √ √ √ ادوات للطهي و طقمين من ادوات المائدة لكل غرفة نوم فرعي

5.9 
مطبخ / 

مطبخ 
 تحضيري

 √ √ √ √ √ مروحة طرد الرائحة فرعي

6.1 
غرفة 

العامل 

 المساعد

 رئيسي

الحد األدنى لمساحة أرضية غرف النوم )ال يشمل ذلك الحمام 
 √ √ √ √ √ والمدخل( على النحو التالي:

 متر مربع 9غرفة نوم  -

6.2 
غرفة 

العامل 
 المساعد

 رئيسي

ومالءات، ووسائد وأغطية أسرّة ذات لوح رأسي ومراتب حديثة، 
نظيفة لألسرّة ذات مقاسات مناسبة على النحو التالي كحد 

 √ √ √ √ √ أدنى:

 سم 90سم وعرضها  190األسرّة المفردة طولها  -

6.3 
غرفة 

العامل 
 المساعد

 √ √ √ √ √ ( شمّاع مع مجموعة أدراج أو رفوف للمالبس3خزانة ثياب ذات ) رئيسي

7.1 
معايير 

 فنيه
 √ √  -   -   -  أثاث مالئم للحدائق ومعدات الشوي رئيسي

7.2 
معايير 

 فنيه
 √ √ √  -   -  سور من جميع االتجاهات ما عدا الفلل في المجمعات المغلقة رئيسي

7.3 
معايير 

 فنيه
 رئيسي

توفير إضاءة كافية للمدخل العام، والممرات، والساللم واألسوار 
 لضمان السالمة

√ √ √ √ √ 

7.4 
معايير 

 فنيه
 رئيسي

 -المنازل والفلل ضمن المجمعات المغلقة  -حارس أمن للمباني 
 المزارع على أن يكون سكنه منفصل

√ √ √ √ √ 

7.5 
معايير 

 فنيه
 √ √ √ √ √ كاميرات مراقبة لجميع المداخل الرئيسية رئيسي

7.6 
معايير 

 فنيه
 رئيسي

حال كان المبنى مصعد يخدم المبنى من الطابق األرضي في 
 مؤلًفا من ثالثة طوابق أو أكثر

√ √ √ √  -  

7.7 
معايير 

 فنيه
 رئيسي

تركيب لوحة على باب العقار من الخارج تحتوي على )عنوان 
الوحدة، فئة التصنيف، رقم التصريح، رقم التواصل مع المرخص له 

 والدائرة(
√ √ √ √ √ 

7.8 
معايير 

 فنيه
 رئيسي

 4ضمن مجمع عقاري مغلق أن تتألف من ينبغي للمنازل والفلل 
 وحدات بحد أدنى

 -   -  √ √  -  
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7.9 
معايير 

 فنيه
  -  √  -  √  -  أثاث مالئم للشرفات  فرعي 

7.10 
معايير 

 فنيه
 فرعي

في حال وجود أحواض للسباحة ينبغي أن تحتوي على تحذيرات / 
الفتات ومعدات سالمة مالئمة )عوامات، أدوات طفو، حقائب 

 اإلسعافات األولية، الخ(
√ √ √ √ √ 

7.11 
معايير 

 فنيه
 √ √ √ √ √ مكان لوقوف سيارة واحدة على األقل فرعي

7.12 
معايير 

 فنيه
 √ √ √ √ √ إمكانية استخدام حمام السباحة وصالة الرياضية فرعي

7.13 
معايير 

 فنيه
 فرعي

والزائر إبراز القواعد الداخلية األساسية التي يجب على النزيل 

 التقيد بها عند التواجد في بيوت العطالت
√ √ √ √ √ 

8.1 
معايير 

 استدامة
 √ √ √ √ √ أنظمة ذكية الستشعار الضوضاء اختياريه

8.2 
معايير 

 استدامة
 اختياريه

تشجع الدائرة المشغلين على استخدام وسائل النقل النظيفة أو 
بما في ذلك وسائل ذات الموارد الفعالة من قبل النزالء والموظفين 

 النقل العامة والتنقالت السريعة وركوب الدراجات والمشي
√ √ √ √ √ 

8.3 
معايير 

 استدامة
 اختياريه

تقليل النفايات الناتجة من مستلزمات التجميل مثل الشامبو 
والصابون وقبعات االستحمام وما إلى ذلك من خالل تقديمها بحزم 

 كبيرة أو قابلة إلعادة التدوير
√ √ √ √ √ 

8.4 
معايير 

 استدامة
 اختياريه

يوفر المشغلين للنزالء خيار إعادة استخدام شراشف األسرة 
 والمناشف مع إشارات واضحة في الغرف والحمامات

√ √ √ √ √ 

8.5 
معايير 

 استدامة
 اختياريه

توفير حاويات أو إرشادات لحاويات المبنى الرئيسية والتي توضح 
 النفايات عن بعضهاعزل األنواع المختلفة من 

√ √ √ √ √ 

8.6 
معايير 

 استدامة
 اختياريه

توفير مصفي للمياه في مغسلة المطبخ لجعل المياه صالحه 
 للشرب

√ √ √ √ √ 

8.7 
معايير 

 استدامة
 √ √ √ √ √ أقفال ذكية اختياريه

8.8 
معايير 

 استدامة
 √ √ √ √ √ أنظمة ذكية للتحكم باإلضاءة والتكيف اختياريه

 


