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1.1 Abu Dhabi Tourism 1.1 السياحة في أبوظبي
Tourism has become one of the largest and most 
dynamic sectors globally. The development and 
growth of this vital sector has a significant influence 
on the economy and, ultimately, the development of 
the whole region. The impact of ongoing growth in the 
Abu Dhabi tourism sector can be felt on development 
in other areas, from infrastructure to policies, services 
and the local market.

Through its active promotion of the tourism sector, 
the Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi 
continues to fulfil its responsibilities towards the 
support of economic diversification by boosting 
tourism’s contribution to the overall economy of the 
emirate.

DCT Abu Dhabi offers an authentic, family-friendly 
experience with world-class accommodation. In 
2020, the emirate of Abu Dhabi has 168 hotels 
and 32,971 rooms across all star classes and hotel 
categories. Now, with the aim of diversifying tourism 
accommodation options in the destination for different 
visitor segments and to accommodate continuously 
developing interests and types of vacations, DCT 
Abu Dhabi has introduced a new accommodation type 
to the Emirate; the Holiday Home.

ــة  ــر القطاعــات وأكثرهــا ديناميكي تعــد الســياحة واحــدة مــن أكب
علــى مســتوى العالــم، حيــث إن تطويــر ونمــو هــذا القطــاع الحيــوي 
لــه تأثيــر مهــم علــى االقتصــاد والتنميــة فــي المنطقــة بأكملهــا. 
كمــا يمكــن مالحظــة تأثيــر النمــو المســتمر فــي قطــاع الســياحة 
فــي أبوظبــي علــى تنميــة المجــاالت أخــرى، مــن البنيــة التحتيــة إلــى 

السياســات والخدمــات.

تواصــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي أداء مســؤولياتها 
تجــاه دعــم التنــوع االقتصــادي مــن خــالل تعزيــز مســاهمة الســياحة 
فــي االقتصــاد العــام لإلمــارة والترويــج الفعــال لقطــاع الســياحة، 

ــج إلمــارة أبوظبــي كوجهــة اســتثنائية مميــزة.  والتروي

تبنــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي نشــاط بيــوت العطــالت 
بهــدف تنويــع أماكــن اإلقامــة الســياحية التــي تقــدم فــي الوجهــة 
لمختلــف شــرائح الــزوار واســتيعاب االهتمامــات ومواكبــة التطويــر 
المســتمر فــي مجــال العطــالت وذلــك لدعــم خطــط وتوجهــات 
القطــاع الســياحي فــي أبوظبــي، مــع التأكيــد علــى أهميــة تقديــم 
خدمــات عاليــة المســتوى للــزوار، حيــث بلــغ عــدد الفنــادق 168 
فندقــً والغــرف الفندقيــة فــي عــام 2020 حوالــي 32,971 غرفــة 

فندقيــة مــن مختلــف الفئــات الفندقيــة.
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1.2 Purpose of the Manual 1.2 الهدف من الدليل 
In 2020, new regulations governing the provision and 
use of holiday homes were introduced in the Emirate 
of Abu Dhabi. Abu Dhabi is aiming to create more 
accommodation options that would service different 
tourist segments. The objective of these regulations 
is to ensure the visitor experience in the Emirate of 
Abu Dhabi is maintained at current  standards of 
excellence, regardless of the type of accommodation 
chosen, and to promote the Emirate as a destination 
of excellence and distinction. 

This manual provides a full set of the information 
required to unit owners and to authorised operators 
who are interested in the holiday homes business. The 
manual will take you through the basic requirements 
that you will need to know before and after operating 
a holiday home.
  
In accordance with DCT Abu Dhabi establishment 
law No. (2018  (8, and resolution (23) of year 2018 
regarding the additional mandate of DCT Abu Dhabi 
and resolution No. (3) of year 2020 concerning Holiday 
Homes in Abu Dhabi, this manual works hand-in-hand 
with the set by-laws and procedures of the Holiday 
Homes Licensing System, DCT Abu Dhabi Chairman 
resolution No. (4) of 2020 regarding amending the 
schedule of violations attached to Law No. (13) of 
year 2006 regarding monitoring tourist establishments 
in the Emirate of Abu Dhabi, in a manner that does not 
contradict the valid real estate and housing legislations.

This policy was prepared by the Tourism Policy Section 
and the relevant departments at DCT Abu Dhabi, 
and it was reviewed and verified by the Legal Affairs 
Department and approved by the competent authority 
at DCT Abu Dhabi.

This policy has been edited in both Arabic and English. 
In case of a conflict, the text of the Arabic language is 
considered applicable. This policy is valid for 22-2020, 
and is subject to revision in 2022.

إنشــاء  إلــى  أبوظبــي    - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تهــدف 
المزيــد مــن عــروض اإلقامــة الســياحية التــي تلبــي خيــارات 
وتطلعــات  كافــة القطاعــات الســياحية. وقــد تــم تطويــر هــذا 
واســتخدام  توفيــر  تحكــم  لوائــح جديــدة  لتقديــم  الدليــل 
هــذه  تهــدف  حيــث  أبوظبــي،  إمــارة  فــي  العطــالت  بيــوت 
الــزوار فــي إمــارة  اللوائــح إلــى ضمــان الحفــاظ علــى تجربــة 
أبوظبــي وفًقــا لمعاييــر ممتــازة، تعــزز مكانــة اإلمــارة كوجهــة 

متميــزة.  ســياحية 

يوفــر هــذا الدليــل الشــروط والمعلومــات الالزمــة ألصحــاب 
الوحدات والمشــغلين المعتمدين المهتمين بنشــاط بيوت 
األساســية  القواعــد  ســيوفر  كمــا  أبوظبــي.  فــي  العطــالت 
التــي ســتحتاج إلــى معرفتهــا قبــل التشــغيل وخــالل عــرض 

بيــوت العطــالت.

يطبــق هــذا الدليــل جنبــً  إلــى جنــب مــع اللوائــح التنفيذيــة 
والتنظيميــة واإلجــراءات المحــددة فــي نظــام ترخيــص بيــوت 
العطــالت. وفــق للقانــون رقــم )8( لســنة 2018 بشــأن إنشــاء 
دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، وقــرار رئيــس المجلــس 
اختصاصــات  بشــأن   2018 لســنة   )23( رقــم  التنفيــذي 
إضافيــة لدائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، وقــرار رئيــس 
ــرة رقــم )3( لســنة 2020 بشــأن تنظيــم نشــاط بيــوت  الدائ
العطــالت، وقــرار رئيــس الدائــرة رقــم )4( لســنة 2020 بشــأن 
تعديــل جــدول المخالفــات المرفــق بالقانــون رقــم )13( لســنة 
2006 بشــأن الرقابــة علــى المنشــآت الســياحية فــي إمــارة 
أبــو ظبــي، بمــا ال يتعــارض مــع تشــريعات العقــارات والوحــدات 

ــة الســارية. الســكنية أو العقاري

السياســات  قســم  قبــل  مــن  السياســة  هــذه  إعــداد  تــم 
الســياحية واإلدارات المعنيــة لــدى  دائــرة الثقافة والســياحة - 
أبوظبــي وتــم مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن قبــل إدارة الشــؤون 
القانونيــة والحكوميــة واعتمادهــا مــن المرجــع المختــص لــدى 

ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي. دائ

 تــم تحريــر هــذه السياســة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 
وفــي حالــة وجــود تعــارض يعتبــر نــص اللغــة العربيــة هــو 
 ،2022  -  2020 للفتــرة  ســارية  السياســة  هــذه  النافــذ. 

.2022 عــام  فــي  للمراجعــة  وتخضــع 
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1.3 Definitions 1.3 تعريف المصطلحات

DCT 
Abu Dhabi

Department of Culture and 
Tourisim - Abu Dhabi

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي  الدائرة

Department The department responsible 
for regulating Holiday Homes 
activities in the Department of 
Culture and Tourism.

اإلدارة المختصــة بتنظيــم نشــاط بيــوت 
العطــالت فــي دائــرة الثقافــة والســياحة 

- أبوظبــي. 

  اإلدارة المعنية

Resolution DCT Abu Dhabi Chairman 
resolution (3) of year 2020 
concerning Holiday Homes in 
Abu Dhabi.

ــرة الثقافــة والســياحة -  قــرار رئيــس دائ
أبوظبــي رقــم )3( لســنة 2020 بشــأن 
تنظيــم وترخيــص بيــوت العطــالت فــي 

إمــارة أبوظبــي.

 القرار

Holiday Home Taking into account the 
legislation related to real 
estate and housing units, a 
holiday home is considered 
a furnished residential unit 
that is allocated for practicing 
the activity of holiday homes 
in accordance with the 
requirements and criteria 
approved by DCT Abu Dhabi, 
provided that this unit is an 
integrated private house or 
apartment owned by a private 
owner, and not individual 
rooms.

الخاصــة  التشــريعات  مراعــاة  مــع 
بالوحــدات الســكنية أو العقاريــة، يعتبــر 
بيــت العطــالت وحــدة ســكنية مؤثثــة 
يتــم تخصيصهــا لمزاولــة نشــاط بيــوت 
العطــالت وفــق الشــروط والمعاييــر التي 
والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تعتمدهــا 
علــى  الشــأن،  هــذا  فــي  أبوظبــي    -
خــاص  منــزل  الوحــدة  هــذه  تكــون  أن 
قبــل  مــن  مملوكــة  أو شــقة  متكامــل 

غــرف  فرديــة. خــاص،  وليســت  مالــك 

بيوت العطالت

Unit Refers to Holiday Homes as 
described above.

المذكــور   العطــالت  بيــت  إلــى  تشــير 
أعــاله.

الوحدة

Owner The owner of the residential 
unit, whether it is a normal 
person or a legal person, 
according to the definition 
included in the decision.

هــو مالــك الوحــدة الســكنية أو العقاريــة 
ســواًء أكان شــخصً طبيعيــً او شــخصً 
اعتباريــً وفــق التعريــف الــوارد فــي القرار.

 المالك

Owner
Operator 

Any normal or legal person 
who is authorised to practice 
the activity of holiday homes 
in accordance with the 
applicable resolutions and 
legislations.

أي شــخص طبيعــي أو معنــوي مرخــص 
مــن دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبي 
بممارســة نشــاط بيــوت العطــالت وفــق 

القــرار والتشــريعات الســارية. 

المالك المشغل

Terms and 
Conditions 

The Terms and Conditions 
upon which a property is 
offered, booked and occupied 
as a Holiday Home under 
the contract between the 
Owner/Operator and Guest 
must adequately cover 
and be consistent with the 
Regulations.

واألحــكام  الشــروط  تغطــي  أن  يجــب 
عقــار  تقديــم  بموجبهــا  يتــم  التــي 
عطلــة  كبيــت  واســتخدامه  وحجــزه 
بموجــب العقــد بيــن المالك/المشــغل 
مــع  متوافقــة  تكــون  وأن  والضيــف 
والتنظيميــة  التنفيذيــة  اللوائــح 
واإلجــراءات المحــددة وفــق التشــريعات 

لنافــذة. ا

األحكام و الشروط

House Rules The rules which each Guest 
(and Guest’s visitors, as 
applicable) must comply with 
when renting a Holiday Home.

القواعــد التــي يجــب أن يلتــزم بهــا كاّل 
مــن  الضيــف، أو زائرالضيــف وغيــره عنــد 

اســتئجار بيــت للعطلــة.

  آداب اإلقامة

Manual Guide to the Policies, 
Standards and Licensing 
Requirements for Holiday 
Homes in Abu Dhabi.

والمعايير  والشروط  السياسات  دليل 
العطالت  بيوت  لترخيص نشاط  الالزمة 

في إمارة أبوظبي.

الدليل



Policies .22. السياسات
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Regulatory 
Environment 

DCT Abu Dhabi is the entity 
responsible for administering 
and regulating holiday home 
activities in Abu Dhabi.

أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة 
الجهــة  هــي  أبوظبــي  إمــارة   فــي 
نشــاط  وتنظيــم  إدارة  عــن  المســؤولة 
ــة  بيــوت العطــالت فــي أبوظبــي والرقاب

عليهــا. واإلشــراف 

 البيئة
  التنظيمية

 

The activity of holiday homes 
or the provision of any related 
tourism services to it may be 
practiced only after obtaining 
the necessary license from the 
Department.

ال يجــوز ممارســة نشــاط بيــوت العطــالت 
أو تقديــم أيــة خدمــات ســياحية فرعيــة 
أو مرتبطــة بــه إالّ بعــد الحصــول علــى 
دائــرة  مــن  لذلــك  الــالزم  الترخيــص 

أبوظبــي.  - والســياحة  الثقافــة 

The guidelines, requirements, 
and standards presented in 
this guide provide the minimum 
operating requirements to ensure 
a high-level customer service 
experience and contribute to 
the success of the experience 
for visitors, as well as to ensure 
their safety.

تّوفــر اإلرشــادات والشــروط   والمعاييــر 
الــواردة فــي هــذا الدليــل الحــد األدنــى 
لضمــان  التشــغيل  متطلبــات  مــن 
توفيــر تجربــة عاليــة المســتوى والجــودة  
لخدمــة العمــالء والمســاهمة فــي نجــاح 
التجربــة للــزوار، إلــى جانــب شــروط األمــن 

والســالمة.

Prior to licensing, the activity 
operators will have to sign the 
operating procedures form and 
accept the terms and conditions 
related to operating this activity 
in the Emirate of Abu Dhabi.

علــى  ســيتعين  الترخيــص،  قبيــل 
نمــوذج  توقيــع  النشــاط  مشــغلي 
الشــروط  وقبــول  التشــغيل،  إجــراءات 
هــذا  لتشــغيل  التابعــة  واألحــكام 

أبوظبــي.  إمــارة  فــي  النشــاط 

All records related to the activity 
and its reservations (e.g. number 
of bookings, number of guests, 
nationalities, length of stay, 
prices per night, revenues, 
purpose of the visit etc.) are 
subject to review by DCT 
Abu Dhabi, therefore, they 
must be kept and presented as 
required by DCT 
Abu Dhabi.

والحجــوزات  الســجالت  جميــع  تخضــع   
)مثــل عــدد الحجــوزات، عــدد الضيــوف، 
جنســيات النــزالء، مــدة اإلقامــة، األســعار 
مــن  الغــرض  واإليــرادات،  الليلــة  فــي 
اإلقامة...الــخ( التابعــة للنشــاط للمراجعة 
 - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  قبــل  مــن 
أبوظبــي ، وبالتالــي، يجــب االحتفــاظ بهــا 

وتقديمهــا علــى النحــو المطلــوب. 

Licensees must comply with 
the requirements of the relevant 
government entities and obtain 
the necessary approvals prior to 
operating the activity.

االلتــزام  لهــم  المرخــص  علــى  يجــب 
باســتيفاء جميــع الشــروط الالزمــة مــن 
األخــرى  المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات 
الالزمــة  الموافقــات  علــى  والحصــول 

العطــالت. بيــوت  نشــاط  لممارســة 
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DCT Abu Dhabi may refrain 
from issuing licences at any 
given time for reasons related 
to regulatory aspects and the 
applicant may file grievances 
against such decisions.

 - والســياحة  الثقافــة  لدائــرة  يحــق  
أبوظبــي  االمتنــاع عــن إصــدار التراخيص 
فــي أي وقــت ألســباب تتعلــق بالنواحــي 
الطلــب  لمقــدم  ويجــوز  التنظيميــة، 

القــرارات. مــن هــذه  التظلــم 

The Department has the right to 
stop a valid licence and suspend 
its activity to be practiced in any 
of the following cases:

1. Violating the provisions of the 
decisions of regulating holiday 
homes issued according to it or 
any related legislation.

2. If the holiday home no longer 
meets the permit requirements.

3. Using the holiday home for 
anything other than its intended 
purpose.

4. Using the holiday home for 
unlawful purposes or against 
public morals.

5. If the holiday home is a place 
to implement a court ruling.

6. Any other cases required by 
the public interest.

 - والســياحة  الثقافــة  لدائــرة  يحــق 
ســاري  الترخيــص  إيقــاف  أبوظبــي 
بممارســة  الســماح  وعــدم  المفعــول 
الحــاالت  مــن  أي  فــي  النشــاط 

: ليــة لتا ا

1. مخالفة أحكام قرارات تنظيم بيوت     
العطالت الصادرة بموجبها أو أية 

تشريعات ذات عالقة.

2. إذا أصبح بيت العطالت  غير 
مستوٍف  لشروط الترخيص.

3. استخدام بيت العطالت  في غير 
الغرض المعّد له.

4. استخدام بيت العطالت في أغراض 
غير مشروعة أو مخلة باآلداب العامة.

5. إذا كان بيت العطالت  محاًل لتنفيذ 
حكم قضائي.

6. أي حاالت أخرى تقتضيها المصلحة 
العامة.

Eligible units  A Holiday Home may be an 
apartment in a residential or 
mixed-use building, a town-
house or an independent villa. 
However, not every residential 
unit is eligible to become a 
permitted Holiday Home. DCT 
Abu Dhabi will review received 
applications and decide on 
eligibility of the unit based on 
the set requirements listed in 
this manual, with the need to 
be committed to using the units 
according to the purpose for 
which they were allocated.

شــقة  العطــالت  بيــت  يكــون  قــد 
متعــدد  أو  ســكني  مبنــى  فــي 
االســتخدامات، أو منــزل مســتقل أو فيــال 
مســتقلة. ومــع ذلــك، ليســت كل وحــدة 
مؤهلــة لتصبــح بيــت عطــالت مســموح 
تســجيل  طلبــات  ســتخضع  حيــث  بــه، 
الوحــدات إلــى المراجعــة مــن قبــل دائــرة 
قبــل  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة 
الســماح بالبــدء بالنشــاط، للتأكــد مــن 
والشــروط  للمواصفــات  اســتيفاءها 
األساســية المذكــورة فــي هــذا الدليــل، 
تســتعمل  بــأن  االلتــزام  ضــرورة  مــع 
المخصــص  الغــرض  حســب  الوحــدات 

لهــا.

 الوحدات
 المسموح

 بترخيصها

The activity of holiday homes can 
be practiced in real estate units 
located in development projects, 

يمكــن ممارســة نشــاط بيــوت العطــالت 
فــي الوحــدات الواقعــة فــي المشــاريع 



commercial hubs or licenced 
residential and investment lands, 
subject to the following 
conditions:
 
• For the unit to be an independent 
residential   unit.

• Meeting the requirements of 
security, safety, environment, 
health, general tranquility and 
general appearance, as well as 
providing basic service facilities.

• The number of occupants per 
room should not exceed 
3 persons.

• Not to use lounges and hallways 
as bedrooms.

• It is prohibited to divide the unit 
for rental purposes.

• That the unit is one of which it 
is permissible to use by leasing 
and is not intended for any social 
use.

• It is prohibited to rent out units 
for which demolition licences 
have been issued, in whole or in 
part.

أو  التجاريــة  المحــاور  أو  التطويريــة 
واالســتثمارية  الســكنية  األراضــي 
الشــروط  مراعــاة  مــع  المرخصــة 

: ليــة لتا ا
 

. أن تكون وحدة سكنية مستقلة. 

والســالمة  االمــن  شــروط  توفيــر   .
العامــة  والســكينة  والصحــة  والبيئــة 
المرافــق  وتوفيــر  العــام  والمظهــر 

الخدميــة. األساســية 

للغرفــة  الشــاغلين  عــدد  يزيــد  أال   .
أشــخاص.  3 عــن  الواحــدة 

والممــرات  الصــاالت  اســتخدام  عــدم   .
نــوم. كغــرف 

لغايــات  الوحــدة  تقســيم  يحظــر   .
. جيــر لتأ ا

ممــا  الســكنية  الوحــدة  تكــون  أن   .
يجــوز االنتفــاع بهــا عــن طريــق التأجيــر، 
الوحــدات  ترخيــص  يجــوز  ال  وبالتالــي 
المخصصــة للحــاالت االجتماعيــة ومنهــا 

الشــخصية''.  للمنفعــة  اســتخدام   ''

. يحظــر تشــغيل الوحــدات التــي صــدر 
أو  الكلــي  بالهــدم  تراخيــص  بشــأنها 

الجزئــي.

Each owner is eligible to rent 
one unit only under his property.

يحــق لــكل مالــك تأجيــر وحــدة واحــدة 
فقــط تخضــع لملكــه الخــاص. 

Geographic 
locations for 
the Holiday 
Home activity 

Legislation provides the ability to 
licence units as holiday homes 
in all regions of the Emirate of 
Abu Dhabi, including free zones, 
private development areas 
and real estate complexes, as 
decided by the Department.

ترخيــص  إمكانيــة  التشــريعات  تتيــح 
فــي  للعطــالت  كبيــوت  الوحــدات 
بمــا  أبوظبــي،  إمــارة  مناطــق  جميــع 
ومناطــق  الحــرة،  المناطــق  يشــمل 
التطويــر الخاصــة والمجمعــات العقاريــة، 
وفقــً لمــا تقــرره دائــرة الثقافــة 

أبوظبــي.   - والســياحة 

 النطاق الجغرافي
 لترخيص بيوت

 العطالت في
إمارة أبوظبي

Eligible 
applicant

It is permitted to practice the 
activity for the owner of the 
housing unit, whether it is a 
normal person or a legal person, 
according to the following 
explanation:

لمالــك  النشــاط  بممارســة  يســمح 
طبيعيــً  شــخصً  أكان  ســواًء  الوحــدة 
اعتباريــً وفــق التوضيــح  أو شــخصً 

التالــي:

 الشخص المؤهل
 للحصول على

الترخيص
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• Individual person: It is the 
normal person who owns a 
unit, and this includes any 
group of normal person(s) who 
jointly own a unit, according to 
what is stated in the title deed 
issued by the designated local 
authority.

• Legal person: A legal person 
who owns a unit, and that 
includes any group of legal 
person(s) and any group of 
people who jointly own a unit 
as long as one of them is a 
legal person, according to 
what is stated in the title deed 
issued by the designated local 
authority as well as any person 
authorised according to the 
procedures by a legal person.

الشــخص  هــو  الفــرد:  الشــخص   .
الطبيعــي الــذي يملــك وحــدة ســكنية 
مــن  مجموعــة  أيــة  ذلــك  ويشــمل 
يمتلكــون  الطبيعييــن  االشــخاص 
بشــكل مشــترك وحــدة ســكنية وذلــك 
الملكيــة  ســند  فــي  يــرد  مــا  بحســب 
المحليــة  الســلطة  عــن  الصــادرة 

. لمختصــة ا

الشــخص  هــو  االعتبــاري:  الشــخص    .
وحــدة ســكنية  يملــك  الــذي  االعتبــاري 
مــن  مجموعــة  أي  ذلــك  ويشــمل 
األشــخاص  االعتبارييــن أو مجموعــة مــن 
بشــكل  يمتلكــون  الذيــن  األشــخاص 
كان  طالمــا  ســكنية  وحــدة  مشــترك 
وذلــك  اعتباريــً  شــخصً  يعــد  أحدهــم 
الملكيــة  ســند  فــي  يــرد  مــا  بحســب 
المحليــة  الســلطة  عــن  الصــادرة 
المختصــة فضــاًل عــن أي شــخص مفــوض 
شــخص  بواســطة  األصــول  بحســب 

اعتبــاري.

Tenants renting residential 
units are not allowed to operate 
these units under the holiday 
homes activity.

الذيــن  للمســتأجرين  ُيســمح  ال 
يســتأجرون وحــدات ســكنية بتشــغيل 
بيــوت  نشــاط  ضمــن  الوحــدات  هــذه 

. ت لعطــال ا

Length of Stay 
Conditions

DCT Abu Dhabi has the right 
to specify a minimum or 
maximum length of stay for 
each unit, as long as the renting 
out contract does not exceed 
three consecutive months.

يحق لدائرة الثقافة والسياحة -
أو أقصــى  أدنــى  أبوظبــي تحديــد حــد 
مــع  ســكنية،  وحــدة  كل  فــي  لإلقامــة 
مراعــاة أن ال تزيــد مــدة االيجــار فــي العقــد 
الواحــد للوحــدة عــن 3 أشــهر متواصلــة.

 شروط مدة
اإلقامة

DCT Abu Dhabi has the right to 
impose a maximum number of
rent outs per unit per year.

يحق لدائرة الثقافة والسياحة -
عــدد  لمجمــوع  ســقف  وضــع  أبوظبــي 
لتأجيــر  المســموحة  الكليــة  الليالــي 

الســنة. خــالل  الوحــدة 

Implementation To ensure an effective 
governance of the Holiday 
Homes activity, the regulations 
will be implemented through: 

• Department of Culture and 
Tourism – Abu Dhabi through 

لضمــان حوكمــة نشــاط بيــوت العطالت، 
مــن  التشــريعات  تطبيــق  يتــم  ســوف 

خــالل:

.  دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 
من خالل الرقابة على المشغلين 

نطاق التطبيق
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monitoring owners and 
operators to ensure the 
compliance of the Decree and 
Resolution.

• The owner/operator through 
fully complying with the laws 
and requirements and comply 
with providing all required 
information and provisions to 
the visitors.

• The visitor through abiding by 
the terms and the house rules 
conditions.

والمالك بتطبيق األحكام الواردة 
وااللتزام بها. 

.  المالك/المشغل من خالل االلتزام 
الكامل بالقوانين والمتطلبات 

وااللتزام بتوفير جميع المعلومات 
واألحكام للزوار.

.  الزائر من خالل االلتزام باألحكام 
والشروط وآداب اإلقامة.

 

Inquiries and 
Complaints 

• For inquires related to holiday 
homes licensing, please contact 
the DCT 
Abu Dhabi licensing Department 
at info@dctabudhabi.ae

• For complaints and resolution 
of disputes related to the 
activity of holiday homes or any 
suggestions, please contact the 
department at 
info@dctabudhabi.ae or contact 
the Abu Dhabi Government 
Contact Centre at: 800555 

.  ألية استفســارات أو مالحظات متعقلة 
إدارة  مــع  التواصــل  يرجــى  بالترخيــص، 

الرقابــة و التراخيــص علــى
info@dctabudhabi.ae

.  للشــكاوى وحــل النزاعــات المرتبطــة 
بنشــاط بيــوت العطــالت أو المقترحــات، 
الثقافــة  دائــرة  مــع  التواصــل  الرجــاء 
البريــد  علــى  أبوظبــي    - والســياحة 
info@dctabudhabi.ae اإللكترونــي 

أو التواصــل مــع مركــز اتصــال حكومــة 
800555 الرقــم  أبوظبــي علــى 

 االستفسارات
وإدارة الشكاوى

Existing  
Regulations

The provisions of the Chairman 
of the Department of Culture 
and Tourism - Abu Dhabi No.(3) 
of 2020 regarding the regulation 
and licensing of holiday homes 
in the Emirate of Abu Dhabi and 
the relevant legislations apply, 
unless otherwise stipulated in 
this guide.

تطبــق أحــكام قــرار رئيــس دائــرة الثقافة 
والســياحة - أبوظبــي رقــم  )3( لســنة 
2020 بشــأن تنظيــم وترخيــص نشــاط 
أبوظبــي  إمــارة  فــي  العطــالت  بيــوت 
والتشــريعات ذات العالقــة فيمــا لــم يــرد 

بــه نــص فــي هــذا الدليــل .

 التشريعات
السارية

Relevant 
Regulations

Law No. (8) of 2018 regarding the 
establishment of the Department 
of Culture and Tourism – Abu 
Dhabi, Law No. (13) of 2006 
regarding oversight of tourism 
facilities in the Emirate of Abu 
Dhabi and its amendments, 

2018 بشــأن  القانــون رقــم )8( لســنة 
 - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  إنشــاء 

بوظبــي، أ
القانــون رقــم )13( لســنة 2006 بشــأن 
الرقابــة علــى المنشــآت الســياحية فــي 

ــه، قــرار  إمــارة أبوظبــي وتعديالت

 التشريعات ذات
العالقة
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Executive Council Resolution No. 
(23) of 2018 regarding additional 
mandate of the Department 
of Culture and Tourism – 
Abu Dhabi, DCT   Abu Dhabi 
Chairman resolution No. (4) of 
2020 regarding amending the 
schedule of violations attached 
to Law No. (13) of year 2006 
regarding monitoring tourist 
establishments in the Emirate of 
Abu Dhabi and the related real 
estate’s legislations.

2018 بشــأن  القانــون رقــم )8( لســنة 
 - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  إنشــاء 

بوظبــي، أ
القانــون رقــم )13( لســنة 2006 بشــأن 
الســياحية  المنشــآت  علــى  الرقابــة 
قــرار  وتعديالتــه،  أبوظبــي  إمــارة  فــي 
لســنة   )23( رقــم  التنفيــذي  المجلــس 
إضافيــة  إختصاصــات  بشــأن    2018
لدائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي،

وقــرار رئيــس دائــرة الثقافــة والســياحة - 
أبوظبــي  رقــم )4( لســنة 2020 بشــأن  
المرفــق  المخالفــات  جــدول  تعديــل 
بالقانــون رقــم )13( لســنة 2006 بشــأن 
الرقابــة علــى المنشــآت الســياحية فــي 
الســارية  والتشــريعات  أبوظبــي،  إمــارة 
أو  الســكنية  بالوحــدات  الخاصــة 

العقاريــة.

 

Updates to 
Regulations

DCT Abu Dhabi has the right 
to update the operating and 
administrative procedures and 
requirements, and the concerned 
parties will be informed through 
appropriate methods.

 - والســياحة  الثقافــة  لدائــرة  يحــق 
التشــغيل  إجــراءات  تحديــث  أبوظبــي 
األطــراف  إبــالغ  وســيتم  والتنظيــم 

المناســبة. بالطــرق  المعنيــة 

 التحديث على
اللوائح

13



 3. االشتراطات
اإلدارية

3. Administrative  
Requirements
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Licensing 
Requirements 
- New 
Applications             

Individual who are interested in 
practicing holiday home activity 
should contact DCT Abu Dhabi’s 
Licensing and Regulatory 
Compliance Department after 
reviewing this manual. This 
applies for the following:
a) Submit an application for a 
new licence 
b) Renewal requirements for 
l icences

يجــب علــى األفــراد الراغبين في ممارســة 
مــع  التواصــل  العطــالت  بيــوت  نشــاط 
التنظيميــة  والرقابــة  التراخيــص  إدارة 
فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبي  
ينطبــق  الدليــل.   هــذا  مراجعــة  بعــد 

هــذا علــى مــا يلــي:
أ .  تقديم طلب رخصة جديدة

ب .  متطلبات التجديد  للرخص

 اشتراطات
 الترخيص -

الطلبات الجديدة

Applications are submitted to 
the relevant department in the 
Department of Culture and 
Tourism - Abu Dhabi on the form 
prepared for this purpose through 
the licensing system attached 
to the required documents and 
paperwork as determined by the 
relevant department: 

1. Licence Application Form.

2. Photocopy of the passport/
Emirates ID of the owner.

3. The unit certificate of 
insurance.

4. Unit’s deed. 

5. Any additional documents to 
be requested by DCT 
Abu Dhabi.

التراخيــص  اســتصدار  طلبــات  م  ُتقــدَّ
إلــى اإلدارة المعنيــة فــي دائــرة الثقافــة 
النمــوذج  علــى  أبوظبــي   - والســياحة 
الُمَعــد لهــذا الغــرض مــن خــالل نظــام 
بالمســتندات  مرفقــة  التراخيــص 
تحــدده  مــا  وفــق  المطلوبــة  والوثائــق 

المعنيــة: اإلدارة 

1.  نموذج طلب الترخيص.

2.  نسخة من جواز سفر/ هوية المالك.

3.  شهادة التأمين للوحدة المستقلة.

4.  سند الملكية، وهي الشهادة 
التي تصدر عن إدارة تسجيل العقارات 

من واقع الصحيفة العقارية والتي 
تحدد موقع العقار وحدوده ومساحته 
ومالكه وأية تصرفات ترد على العقار 

وأية تعديالت تطرأ عليه.

5.  أي وثائق أو مستندات إضافية 
تطلبها دائرة الثقافة والسياحة - 

أبوظبي.
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Unit’s requirements:

• Meet DCT Abu Dhabi’s minimum 
mandatory   requirements. 

• Comply with other entities rules 
and conditions as stated under 
the operational requirements of 
this manual.

• Registering the units in the 
rental contract documentation 
Tawtheeq for the purpose of 
determining the valid real estate 
unit as a holiday home and not 
for the purposes of documenting 
the contract.

متطلبات الوحدة:

ــى مــن متطلبــات  • اســتيفاء الحــد األدن
أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة 

اإللزاميــة.

الجهــات  وشــروط  بقواعــد  االلتــزام   •
هــو  مــا  حســب  المختصــة  األخــرى 
منصــوص تحــت الشــروط التشــغيلية 

الدليــل. هــذا  فــي 

• تســجيل الوحــدات فــي نظــام توثيــق 
تحديــد  لغايــات   اإليجاريــة  العقــود 
كبيــت  الصالحــة  العقاريــة  الوحــدة 
عطــالت فــي النظــام االلكترونــي وليــس 

العقــد. توثيــق  لغايــات 

 

Application 
Review

The licences will be subject to 
DCT Abu Dhabi’s review and 
approval before the activity can 
be implemented.

All Holiday Home submissions 
will undergo an internal 
DCT review process with all 
concerned sectors to assess the 
application.

للمراجعــة  التراخيــص  ســتخضع 
الثقافــة  دائــرة  قبــل  مــن  والموافقــة 
التمكــن  قبــل  أبوظبــي    - والســياحة 

النشــاط. تنفيــذ  مــن 

الطلبــات  جميــع   مراجعــة  ســتتم 
لترخيــص الوحــدات مــن قبــل القطاعــات 
ــة والســياحة  ــرة الثقاف ــة فــي دائ المعني

أبوظبــي.  -

 مراجعة الطلب

DCT Abu Dhabi may reject a 
licensing application in the 
following cases:

a) if the applicant does not 
meet the requirements as 
listed under section: Policies/
Regulatory Environment.

b) In case the unit is a grant, 
and can’t be used for other 
purposes according to the 
legislations of the concerned 
authorities.

قــد ترفــض دائــرة الثقافــة والســياحة - 
أبوظبــي طلــب الترخيــص فــي الحــاالت 

ــة: التالي

أ . عدم استيفاء شروط المالك 
حسب ما تم ذكره وفق بنود البيئة 

التنظيمية/السياسات.

ب . في حال كانت الوحدة منحة وال 
يجوز التصرف وفقً لتشريعات الجهات 

المعنية.
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c) If the detailed licensing 
requirements have not been 
met.

d) If the unit doesn’t meet the 
minimum requirements as set in 
this manual.

ت . إذا لم يتم استيفاء شروط 
الترخيص.

ث . إذا لم تستوفي الوحدة كافة 
المتطلبات والشروط األساسية في 

هذا الدليل. 

 

License Issue 
policy 

Licence is valid for one year, 
Renewal request to be submitted 
as per the Department of Culture 
and Tourism – Abu Dhabi 
licensing procedures  

ويتــم  واحــدة،  ســنة  الترخيــص  مــدة 
اإلجــراءات  خــالل  مــن  الرخصــة  تجديــد 
ــة والســياحة  ــرة الثقاف المتبعــة فــي دائ

أبوظبــي.  -

 سياسة إصدار
 الترخيص

Renewal application should be 
submitted within a month of the 
expiry of the licence, otherwise, 
the violation is stipulated 
according to the schedule of 
violations applied to holiday 
homes.

شــهر  خــالل  التجديــد  طلــب  تقديــم 
إيقــاع  تــم  وإالّ  الترخيــص  انتهــاء  مــن 
المخالفــات  جــدول  حســب  المخالفــة 

العطــالت.  بيــوت  بشــأن  المطبــق 

The Department of Culture and 
Tourism - Abu Dhabi will send 
a reminder notice through the 
online licensing system or e-mail 
six to eight weeks before the 
licence's expiration date.

سترســل اإلدارة المعنيــة  إشــعار تذكيــر 
أو  اإللكترونــي  الترخيــص  نظــام  عبــر 
إلــى  ســتة  قبــل  اإللكترونــي  البريــد 
انتهــاء  تاريــخ  مــن  أســابيع  ثمانيــة 

الرخصــة. صالحيــة 

In case of expiration, the owner 
should refrain from practicing 
holiday home activity.
 

الترخيــص،  انتهــاء صالحيــة  فــي حالــة 
عــن  االمتنــاع  المرخــص  علــى  يجــب 
الوحــدة  وعــرض  النشــاط  ممارســة 

عطــالت. كبيــت  للتأجيــر 
Administrative 
revocation 
cases

The Department may revoke the 
licence administratively for the 
following reasons:

1. The expiration of the licence

2. Ceasing the activity at the 
request of the owner

3. Transferring the ownership of 
the unit to another person

4. Any other developments 
according to the legislation in 
force and at the discretion of 
the department

 - والســياحة  الثقافــة  لدائــرة  يحــق 
إداريــً  الترخيــص  إلغــاء  أبوظبــي 

التاليــة: لألســباب 

1. انتهاء الرخصة

2. وقف النشاط بناء على طلب المالك

3. انتفال ملكية الوحدة إلى 
شخص آخر

4. أي مستجدات أخرى وفق التشريعات 
السارية وحسب  تقدير الدائرة

 حاالت إلغاء
 الترخيص إداريً
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License 
cancellation 
procedures

The licensee is required to 
stop practicing the activity 
permanently only after obtaining 
the prior approval of DCT Abu 
Dhabi, according to the 
following procedures:

- Submit a request to cancel the 
licence to DCT Abu Dhabi

- Obtain a clearance from the 
Finance Department related to 
the tourist fee

- Ensure that all dues and 
violations are paid, if any

- Issuance a certificate of 
cancellation by DCT 
Abu Dhabi

يحظــر علــى المرخــص لــه التوقــف عــن 
مزاولــة النشــاط بشــكل دائــم إالّ بعــد 
الحصــول علــى موافقــة دائــرة الثقافــة 
والســياحة - أبوظبــي المســبقة، وذلــك 

ــة: ــراءات التالي ــق اإلج وف

- تقديم طلب إلغاء الترخيص لدائرة 
الثقافة والسياحة - أبوظبي 

- الحصول على براءة الذمة من 
قبل إدارة المالية والمتعلقة بالرسم 

السياحي

- التأكد من سداد جميع المستحقات 
والمخالفات إن وجدت

- إصدار شهادة باإللغاء من قبل لدائرة 
الثقافة والسياحة - أبوظبي

 إجراءات إلغاء
الترخيص

License Fees 
For Units

A one-time, non-refundable 
licence application fee of 900 
AED besides other fees stated 
under the table of fees in the 
annex.

واحــدة  لمــرة  الترخيــص  طلــب  رســوم 
وغيــر قابلــة لالســترداد تبلــغ 900 درهم 
إلــى جانــب باقــي الرســوم المذكــورة فــي 

جــدول الرســوم المرفــق.

رسوم الترخيص
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 Inspection .44. التفتيش
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DCT Abu Dhabi Inspectors must be given full access 
to the units at any suitable time. 

يجــب منــح مفتشــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي  حــق 
إلــى الوحــدات المرخصــة.  الوصــول الكامــل 

Inspections will be conducted on the units when they 
are not booked.

ســيتم القيــام بعمليــة التفتيــش علــى الوحــدات فــي حــال عــدم 
وجــود أي حجــوزات قائمــة عليهــا.

All inspectors from DCT Abu Dhabi must carry DCT Abu 
Dhabi identification cards while on duty and licensees 
may request proof of identification prior to providing 
information.

ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي  يجــب علــى جميــع مفتشــي دائ
أن يحملــوا بطاقاتهــم الوظيفيــة أثنــاء قيامهــم بواجبهــم، ويحــق 

للمرخــص لهــم طلــب إثبــات هويــة قبــل تقديــم المعلومــات.

DCT Abu Dhabi Inspectors may visit premises to:

a) Ensure compliance with DCT Abu Dhabi legislation 
and operating standards.

b) Review complaints.

زيــارة  أبوظبــي    - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  لمفتشــي  يمكــن 
أجــل: مــن  المرخصــة  الوحــدات 

ومعاييــر  النافــذة  للتشــريعات  االمتثــال  ضمــان  مــن  التأكــد  أ .  
. لتشــغيل ا

ب .  مراجعة الشكاوى.

If the inspector finds valid evidence that a violation 
of DCT Abu Dhabi’s regulations has occurred, the 
inspector has the right to request that a licensee 
should amend the situation in an appropriate manner 
as per attached table of fines.

فــي حــال وجــد المفتــش أدلــة مقنعــة علــى وجــود مخالفــة لشــروط  
دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي ، يحــق للمفتــش أن يطلــب 
مــن المرخــص لــه إصــالح الوضــع وفــق جــدول المخالفــات المتعلــق 

بنشــاط بيــوت العطــالت المرفــق.

An investigation will take place in case of any 
violation(s) or potential problems of a unit reported by 
the police and other government entities or the public.

ســيتم إجــراء تحقيــق فــي حالــة حــدوث أي مخالفــة )أو مخالفــات( 
مــن قبــل أي وحــدة مرخصــة تــم اإلبــالغ عنــه بواســطة الشــرطة أو 

ــة األخــرى أو الجمهــور. الجهــات الحكومي

An Inspection Report will be conducted by an inspector 
detailing the violation(s), with indicating the period for 
the required corrective measures.

أّن  علــى  المفتــش  قبــل  مــن  التفتيــش  تقريــر  إعــداد  ســيتم 
يتضمــن  تفاصيــل المخالفــة مــع تحديــد المــدد الزمنيــة لتصحيــح 

األوضــاع.

The licensee and employees are not allowed to 
delay or obstruct the progress of the inspection. Full 
cooperation with the inspectors, including answering 
all reasonable questions, is required with regard to the 
management and operation of licenced units.

يجــب  التفتيــش.  أو عرقلــة ســير  تأخيــر  لــه  للمرخــص  ال يســمح 
التعــاون مــع المفتشــين، بمــا فــي ذلــك اإلجابــة علــى جميــع األســئلة 

ــإدارة وتشــغيل الوحــدات المرخصــة. ــق ب فيمــا يتعل
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 5. االشتراطات
المالية

5. Financial 
requirements
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Refer to the executive regulations in accordance with 
DCT Abu Dhabi Chairman resolution No. (94) for 
the year 2018 regarding the Executive Regulations 
for controlling the revenue of hotels and tourism 
establishments in the Emirate of Abu Dhabi and 
the collection and disclosure of tourism fees of %6 
according to the following:

االســتناد الــى الالئحــة التنفيذيــة وفــق  قــرار رئيــس  دائــرة الثقافــة 
الالئحــة  بشــأن   2018 لســنة    )94( رقــم  أبوظبــي   - والســياحة 
التنفيذيــة للرقابــة علــى إيــرادات المنشــآت الســياحية والفندقيــة 
فــي إمــارة أبوظبــي فــي  التحصيــل واالفصــاح والتوريــد  للرســم 

ــي:  ــا يل ــً لم الســياحي 6% وفق

Tourism Fee The value of the 6% Tourism Fee 
shall be collected from subject 
revenues provided that it is:

a)  Declared on all invoices.

b)  Declared on the guest card 
or price lists.

c)  Duly documented according 
to generally accepted accounting 
principles.

تكــون قيمــة الرســم الســياحي بنســبة 
%6 مســتبعدة مــن اإليــرادات الخاضعــة 
احتســاب  عنــد  الســياحي  للرســم 
لقبــول  ويشــترط  الرســم،  هــذا  قيمــة 

يلــي: مــا  اســتبعادها 

أ . أن يتم اإلفصاح عنها على الفواتير.

ب . أن يتــم اإلفصــاح عنهــا علــى بطاقــة 
النزيــل أو قوائــم األســعار.

األصــول  حســب  مســجلة  تكــون  أن  ج . 
المحاســبية.

 

الرسم السياحي

Payment Due 
Date

The payment due date shall be 
adopted based on the date on 
which the aforementioned 6% 
tourism fees were deposited 
into the bank account belonging 
to the Department within a 
maximum period of fifteen (15) 
days on the month following the 
due date month, whether the 
fees were paid by check, cash 
deposit, bank transfer, credit 
card or any payment method 
accepted by the relevant 
authorities for delivering the 
sums due to the Department.

أســاس  علــى  التوريــد  فتــرة  اعتمــاد 
تاريــخ التحصيــل الفعلــي لقيمــة الرســم 
الســياحي بنســبة  6% فــي الحســاب 
الثقافــة  لدائــرة  المخصــص  البنكــي 
مــدة  خــالل  أبوظبــي   - والســياحة 
التتجــاوز خمســة عشــر يومــً مــن الشــهر 
ســواء  االســتحقاق،  لشــهر  التالــي 
الســياحي  الرســم  قيمــة  تســديد  تــم 
بموجــب شــيك أو ايــداع نقــدي أو تحويــل 

االئتمــان. بطاقــة  أو  مصرفــي 

 فترة السداد

Payment 
methods 
supported 
by DCT Abu 
Dhabi

The amount of the tourism fee 
should paid by check, cash 
deposit, bank transfer or credit 
card.

Bank Name: Abu Dhabi 
Commercial Bank 
Account Name: Department of 
Culture and Tourism.

يتــم تســديد قيمــة الرســم الســياحي 
بموجــب شــيك أو ايــداع نقــدي أو تحويــل 

مصرفــي أو بطاقــة االئتمــان.

اسم البنك: بنك أبوظبي التجاري

 وسـائل الدفـع
 المدعومـة

 مـن قبـل
 دائرة الثقافة

 والسياحة -
أبوظبي
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Account
Number: 10179268020001

IBAN: 
AE22 0030 0101 7926 8020 001
Swift Code: ADCBAEAA

رقم الحساب:
10179268020001

: IBAN رقم
AE22 0030 0101 7926 8020 001

Swift Code: ADCBAEAA

Holiday 
Homes 
Obligations

Individuals or companies who are 
interested in practicing holiday 
homes activity are obligated to 
the following:

1. Keeping accounting books 
and records according to 
recognised accounting principles 
and maintaining all documents 
and invoices supporting their 
contents.

2.  Providing the data that serves 
the Department in stating the 
number of reservations, the 
percentage of occupancy, the 
nationalities of the guests, the 
purpose of the residence, and 
other data as per DCT 
Abu Dhabi’s request.

3. The Department may at any 
time review and audit the annual 
financial statement and the 
final account approved by the 
external auditor when  required, 
as well as the accounting books 
and records of the unit, and all 
bills and documents related to it 
to verify the facility›s revenue.

4. If the units stopped the activity 
for any reason whatsoever, it must 
notify DCT Abu Dhabi in writing, 
and the tourism fee is calculated 
at %6 for the period prior to 
the cessation, and payment is 
made to the commission within 
(60) days from the date of the 
cessation.

يلتــزم المرخــص لهــم بتشــغيل بيــوت 
العطــالت  بمــا يلــي: 

1. مســك الدفاتر والســجالت المحاسبية 
المتعــارف  المحاســبية  األصــول  وفــق 
عليهــا واالحتفــاظ بجميــع المســتندات 

المؤيــدة لمحتوياتهــا . والفواتيــر 

دائــرة  تخــدم  التــي  البيانــات  توفيــر   .2
فــي  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة 
بيــان عــدد الحجــوزات ونســبة اإلشــغال 
وجنســيات النــزالء والغــرض مــن اإلقامــة 
طلــب  حســب  البيانــات  مــن  وغيرهــا 
أبوظبــي.  - والســياحة  الثقافــة  دائــرة 

والســياحة  الثقافــة  لدائــرة  يجــوز   .3
مراجعــة  وقــت  أي  فــي  أبوظبــي   -
الســنوية  الماليــة  القوائــم  وتدقيــق 
المعتمديــن  الختامــي  والحســاب 
اذا  الخارجــي  الحســابات  مدقــق  مــن 
تطلــب االمــر، وكــذا الدفاتــر والســجالت 
المحاســبية للمنشــاة، وجميــع الفواتيــر 
للتحقــق  بهــا  المتعلقــة  والمســتندات 

الوحــدة. إيــرادات  صحــة  مــن 

النشــاط  عــن  الوحــدة  توقفــت  إذا   .4
عليهــا  وجــب  كان،  ســبب  ألي  نهائيــً 
 - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  إخطــار  
أبوظبــي بذلــك كتابــة، ويحســب الرســم 
المــدة  عــن    %6 بنســبة  الســياحي 
الســابقة علــى التوقــف، ويتــم التســديد  
أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  لدائــرة 
. التوقــف  تاريــخ  مــن  يومــا   )60( خــالل 

 التزامات بيوت
العطالت

The owner of the licence should 
pay all the fees incurred and 
the delay in payment entails the 
application of the violations list 
related to the management of 
holiday homes.

كافــة  بدفــع  الترخيــص  مالــك  يقــوم 
ويترتــب  المترتبــة  الســياحية   الرســوم 
علــى التأخــر فــي الســداد تطبيــق جــدول 
بيــوت  بتنظيــم  المتعلــق  المخالفــات 

العطــالت.
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 6. االشتراطات
 التشغيلية

6. Operational 
Requirements 
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6.1 Minimum Mandatory Criteria and   
General Requirements 

1.6 المعايير اإللزامية والشروط العامة.

This section explains the basic standards and 
requirements to be provided in the unit to achieve 
the minimum requirements necessary to ensure the 
safety of lives and property, as well as providing a 
distinguished service to guests.

المطلوبــة  األساســية  والضوابــط  المعاييــر  القســم  هــذا  يشــرح 
فــي الوحــدة لتحقيــق الحــد األدنــى مــن المتطلبــات الالزمــة لضمــان 
متميــزة  خدمــة  توفيــر  جانــب  إلــى  والممتلــكات  األرواح  ســالمة 

للضيــوف.

Building 
Safety, 
Security, and 
Access

Taking the necessary approvals 
or/and no-objections from civil 
defense in order to ensure 
the provision of the minimum 
required, and to enable and 
facilitate the operations of 
firefighting and rescue agencies 
to perform their duties in 
holiday homes, as specified 
in the Emirates Manual for Fire 
Protection and Life Protection.

الممانعــات  أو/وعــدم  الموافقــات  أخــذ 
وذلــك  المدنــي  الدفــاع  مــن  الالزمــة 
األدنــى  الحــد  توفيــر  مــن  للتأكــد 
المطلــوب، وتمكيــن وتســهيل عمليــات 
أداء  مــن  واإلنقــاذ  اإلطفــاء  أجهــزة 
واجباتهــا فــي بيــوت العطــالت، وذلــك 
حســب مــا هــو منصــوص عليــه ضمــن 
الحريــق  مــن  للوقايــة  اإلمــارات  دليــل 

األرواح. وحمايــة 

 الوقاية والسالمة
من أخطار الحريق

Obtaining a certificate that meets 
the requirements of preventive 
fire safety periodically according 
to the relevant procedures.

اســتيفاء  شــهادة  علــى  الحصــول 
شــروط الســالمة الوقائيــة مــن الحريــق 
بشــكل دوري حســب اإلجــراءات الخاصــة 

بذلــك.
Provide adequate lighting for the 
public entrance, corridors and 
stairways to ensure safety during 
the hours of darkness.

العــام  للمدخــل  كافيــة  إضــاءة  توفيــر 
الســالمة  لضمــان  والســاللم  والممــرات 

الظــالم. ســاعات  خــالل 

At least one additional exit. األقــل  علــى  واحــد  إضافــي  مخــرج 
. ة حــد للو

Provide an assistance and 
maintenance contact number in 
case of emergency. 

لالتصــال  ورقــم  المســاعدة  توفيــر 
الطــوارئ. حالــة  فــي  بالصيانــة 

Provide emergency numbers in 
Arabic and English. 

الطــوارئ  حالــة  فــي  أرقــام  توفيــر 
واإلنجليزيــة. العربيــة  باللغتيــن 

Provision of emergency 
equipment (Fire Extinguisher/ 
Fire Blanket/ Gloves/Torch or 
Candle with Matchsticks).

توفيــر معــدات الطــوارئ )مطفــأة الحريق 
/ بطانيــة الحريــق / قفــازات / الشــعلة أو 

الشــموع مــع أعــواد الثقــاب(.
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Providing emergency lights, 
exit signs, fire alarm device, 
escape devices and fire sectors, 
emergency signs and fire 
evacuation, according to the 
requirements of the Civil Defense 
Department within the Emirates 
Manual for Fire Protection and 
Life Protection.

وعالمــات  الطــوارئ،  إنــذارات  توفيــر 
المخــارج، وجهــاز إنــذار الحريــق، ووســائل 
والفتــات  الحريــق،  وقطاعــات  الهــروب 
الطــوارئ واإلخــالء مــن الحريــق، حســب 
ضمــن  المدنــي  الدفــاع  إدارة  شــروط 
الحريــق  مــن  للوقايــة  اإلمــارات  دليــل 

األرواح. وحمايــة 

Provide all measures to reduce 
the risk to life of fire impacts, 
including the hazards of smoke, 
heat and toxic gases that are 
produced during a fire.

توفيــر جميــع التدابيــر المعنيــة بتقليــل 
الخطــر علــى األرواح مــن اآلثــار الناجمــة 
عــن الحريــق، بمــا فيهــا أخطــار الدخــان 
والحــرارة والغــازات الســامة التــي تنتــج 

خــالل حريــق.
Providing all measures to reduce 
the risk to all the structural 
components of the building or 
facility from the effects of the fire, 
including the dangers of smoke 
and heat produced during the 
fire or all special materials within 
the building or facility to be 
protected in particular.

توفيــر جميــع التدابيــر المعنيــة بتقليــل 
الخطــر علــى جميــع المكونــات اإلنشــائية 
للمبنــى أو المنشــأة مــن اآلثــار الناجمــة 
عــن الحريــق، بمــا فيهــا أخطــار الدخــان 
أو  الحريــق  خــالل  تنتــج  التــي  والحــرارة 
جميــع الماديــات الخاصــة ضمــن المبنــى 
بشــكل  حمايتهــا  المــراد  المنشــأة  أو 

خــاص.

Secruity and 
Surveillance 
Cameras/ 
CCTV

Unit entrance to controlled by 
security camera(s), as per the 
requirements of the
Emirate of Abu Dhabi (Monitoring 
and Control Center Abu Dhabi).

توفيــر أنظمــة المراقبــة المرئيــة حســب 
الجهــات  ولوائــح  وإجــراءات  متطلبــات  
المختصــة )مركــز المتابعــة والتحكــم(.

 أنظمة المراقبة
 المرئية

Deck and 
balcony areas 
and swimming 
pool

Balcony and Deck must be fully 
secured with a door and lock.

يجــب تأميــن الشــرفة والســطح بالكامل 
مــع بــاب وقفل.

  مناطق السطح
 والشرفة وحوض

 Balcony and Deck must have aالسباحة
fence. 

والســطح  للشــرفة  يكــون  أن  يجــب 
. ج ســيا

Units that have swimming 
pools should have appropriate 
signage, safety equipment, 
floating equipment and first aid 
kit.

يجــب أن يكــون للوحــدات التــي تحتــوي 
ــات مناســبة  علــى حمامــات ســباحة الفت
الطفــو  ومعــدات  الســالمة  ومعــدات 

األوليــة. اإلســعافات  وأدوات 

Guest Rooms Adequate seating in the living 
room suitable for the number of 
guests.  

المعيشــة  غرفــة  فــي  كافيــة  مقاعــد 
الضيــوف. لعــدد  مناســبة 

غرف الضيوف

Adequate dining table. .طاولة طعام مناسبة لعدد الضيوف

26



Deck and 
balcony areas 
and swimming 
pool

Availability of bed with quality 
mattresses, clean sheets, pillows 
and bed covers of appropriate 
proportions.

ــة الجــودة  ــب عالي ــر األســرة ذات مرات توف
ســرير  وأغطيــة  ووســائد  وأغطيــة 

مناســب. بعــدد  نظيفــة 

Extra sets of sheets pillows and 
bed covers. 

الوســائد  مــن  إضافــي  عــدد  توفــر 
الســرير. وأغطيــة 

Curtains or other means of 
ensuring privacy.

الســتائر أو غيرهــا مــن وســائل الحفــاظ 
علــى الخصوصيــة.

Electric iron and Ironing board. مكواة للمالبس مع طاولة كي.

Colour TV, with remote control. عــن  للتحكــم  جهــاز  مــع  ملــون  تلفــاز 
بعــد.

Tissue box. علبة مناديل.

Guest 
Bathrooms

At least of one bathroom for 
each unit equipped with shower. 

وحــدة  لــكل  األقــل  علــى  واحــد  حمــام 
بــدش. مجهــز 

حمامات الضيوف

Wash basin with mirror. مغسلة مع مرآة.

Lidded WC. مرحاض بغطاء.

Hook for clothing. معلق مالبس.

Hot and cold running water. ــن مــع مــاء ســاخن  توفــر مغســلة لليدي
ــارد. وب

Clean towels suitable for the 
number of guests. 

مناشف نظيفة مناسبة لعدد 
الضيوف .

Provide Basic bathroom 
essentials (e.g. hand soap, 
toothbrush, toothpaste, toilet 
paper, etc.). 

األساســية  الحمــام  مســتلزمات  توفيــر 
األســنان  وفرشــاة  اليــد  صابــون  )مثــل 
ومعجــون األســنان وورق التواليــت، إلــخ(.

Public Areas Clean and well maintained 
backyard if available. 

الفنــاء  وترتيــب  نظافــة  علــى  الحفــاظ 
. وجــوده(  حــال  )فــي  الخلفــي 

األماكن العامة

All Public Areas to be free from 
hazards. 

يجــب أن تكــون جميــع المناطــق العامــة 
خاليــة مــن المخاطــر. 

Elevator for a building that is 
more than 3 floors. 

تحتــوي  التــي  للمبانــي  مصعــد  توفــر 
. ثــالث طوابــق  مــن  أكثــر  علــى 

Cleaning 
Services 

Provide a contract with one 
services companies for the unit 
to be fully cleaned at least twice 
Before check in and after check 
out. 

شــركات  إحــدى  مــع  عقــد  تقديــم 
بالكامــل  الوحــدة  لتنظيــف  الخدمــات 
مرتيــن علــى األقــل )مــرة قبــل تســجيل 
بعــد مغادرتــه(. الضيــف ومــرة  وصــول 

خدمات التنظيف

Inform the guest at the time 
of booking on any additional 
services and costs.

ابــالغ الضيــف فــي وقــت الحجــز فــي حــال 
توفــر أي خدمــات تنظيــف مــع توضيــح 

التكاليــف اإلضافيــة.
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Availability of basic cleaning 
materials and equipment. 

التنظيــف  ومعــدات  مــواد  توفيــر 
. ســية سا أل ا

Sink and Draining board. حوض ورف لتصفية المياه.

Kitchen Hot and cold running water. ــن مــع مــاء ســاخن  توفــر مغســلة لليدي
ــارد. وب

المطبخ

Cooker with Oven. .جهاز طبخ مع فرن

Refrigerator. ثالجة.

Clothes drying stand. رف تجفيف المالبس.

Covered waste units. سلة للنفايات ذات غطاء.

Glassware, cutlery (tableware)-
two sets per room (or equivalent 
to number of guests), in addition 
cooking utensils.

 - المائــدة  وأدوات  الزجاجيــة  األوانــي 
مــا يعــادل  )أو  لــكل غرفــة  مجموعتــان 
أوانــي  إلــى  باإلضافــة  الضيــوف(،  عــدد 

لطهــي. ا
General 
Requirements 

Ensure that water, electricity 
and air conditioning services 
are available at the time the unit 
offers to lease.

المــاء  خدمــات  توفــر  مــن  التأكــد 
والكهربــاء والتكييــف فــي وقــت عــرض 

للتأجيــر.  الوحــدة 

الشروط العامة

Provide a House Rules Manual 
for the guests to be placed in 
a clear place and contain a 
contact number for the unit.  

توفيــر دليــل قواعــد المنــزل للضيــوف 
واضــح  مــكان  فــي  وضعهــا  ليتــم 
للوحــدة. االتصــال  رقــم  علــى  ويحتــوي 

Owners/operators must specify 
the dedicated areas for smoking 
and provide a ashtrays for 
smoking. 

يجــب علــى المالــك/ المشــغل تحديــد 
المناطــق المخصصــة للتدخيــن وتوفيــر 

منافــض الســجائر للتدخيــن.

Provide a list of emergency 
numbers (police, civil defense, 
ambulance) at a visible and 
clear location.

توفيــر قائمــة بأرقــام الطــوارئ )الشــرطة، 
الدفــاع المدنــي، اإلســعاف( فــي مــكان 

مرئــي وواضــح.

27



  Terms and Conditions .77. الشروط واألحكام
   

29



This section explains the basic standards and 
requirements to be provided in the unit to achieve 
the minimum requirements necessary to ensure the 
safety of lives and property, as well as providing a 
distinguished service to guests.

يجــب أن تغطــي الشــروط واألحــكام التــي يتــم بموجبهــا تقديــم 
العقــد  بموجــب  عطلــة  كبيــت  واســتخدامها  وحجزهــا  الوحــدة 
المبــرم بيــن المالــك/ المشــغل والضيــف وأن تكــون متوافقــة مــع 

اللوائــح والتشــريعات ذات العالقــة فــي هــذا الشــأن.

Formalities Must be in digital format.  يجــب أن يكــون العقــد ملتزمــً بمعاييــر
إتمامــه كعقــد إلكترونــي وليــس ورقيــً.

 الشروط
الشكلية للعقد

Must include the information 
required in this table.

الــواردة   المعلومــات  يتضمــن  أن  يجــب 
فــي هــذا الجــدول.

Must be written in both English 
and Arabic.

العربيــة  باللغتيــن  يكتــب  أن  يجــب 
. يــة نجليز إل ا و

The terms and condition must 
be clear and straightforward. 

يجــب أن تكــون بنــود العقــد والشــروط 
واضحــة ومباشــرة.

The guest has the right to receive 
them before booking, to read 
and sign.

اســتالم  فــي  الكامــل  الحــق  للضيــف 
الشــروط واألحــكام قبــل الحجــز للقــراءة 

والتوقيــع.
General 
Conditions 

The Terms and Conditions must 
include:

·  the address and description 
sufficient to identify the 
particular Holiday Home;

·  Guest’s name, residential 
address, email and phone 
number(s);

·  dates of occupancy and 
check-in/check-out times;

·  total rental amount payable 
and any other charges;

·  amount and timing for 
payment of deposit and balance 
of moneys due;

·  provisions on variation, 
cancellation and forfeiture or 
refund of moneys paid; 

·  contact details for the Owner/
Operator and their nominated 
representative.

·  The Terms and Conditions 
must not contradict the UAE and 
Abu Dhabi’s laws governing civil 
and commercial transactions.

يجــب أن تشــمل شــروط وأحــكام العقــد 
البنــود التاليــة:

·  العنوان والوصف التفصيلي للوحدة.

·  اسم الضيف، عنوان السكن، البريد 
اإللكتروني ورقم الهاتف.

·  مدة اإلقامة أوقات تسجيل الوصول/ 
المغادرة.

·  إجمالي السعر المستحق للوحدة 
وأية رسوم أخرى.

·  مبلغ التأمين ووقت دفع الودائع 
ورصيد األموال المستحقة.

·  األحكام التفصيلية إلجراءات 
اإللغاء والمصادرة أو استرداد األموال 

المدفوعة وغيرها من تفاصيل مهمة.

·  عناوين االتصال والتواصل مع   
المالك/ المشغل أو ممثله المعين.

·  توافق األحكام والشروط مع قوانين 
الدولة ذات العالقة.

 الشروط العامة
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·  Cancellation and refund policy 
must be clearly communicated 
to the guest at the time of 
booking.

·  Payment methods and timings 
must be clearly communicated 
to guests at the time of booking.

·  Taxes and any additional 
charges should be clearly 
displayed in addition to the unit 
rate before the booking.

·  توضيح سياسة اإللغاء واالسترداد 
للضيف في وقت الحجز.

·  توضيح وسائل الدفع ووقت 
الدفعات للضيف في وقت الحجز.

·  يجب إطالع الضيف على الضرائب 
وأية رسوم إضافية بوضوح باإلضافة 

إلى سعر الوحدة قبل الحجز.

Booking 
Conditions  

Guests are granted limited 
permission to occupy the Property 
for temporary accommodation 
purposes.

ُيمنــح الضيــوف إذنــً محــدودًا  لشــغل 
المؤقتــة. اإلقامــة  ألغــراض  الوحــدة 

 شروط اإلقامة

Guests should be advised that 
failure to comply with the Terms 
and Conditions may result in 
charges against the security 
deposit.

يجــب إعــالم الضيــوف بــأن عــدم االمتثــال 
إلــى  يــؤدي  قــد  واألحــكام  للشــروط 
التأميــن/  وديعــة  مبلــغ  مــن  خصــم 

الضمــان.

Security deposits should be 
administered, processed and 
accounted for and any balance 
released or returned to the Guest 
as soon as possible following 
their departure in accordance 
with the applicable law.

التأميــن  الضمــان/  مبلــغ  حفــظ  يجــب 
وحســاب أي رصيــد يتــم خصمــه وإعادتــه 
إلــى  الضيــف فــي أقــرب وقــت ممكــن 
ــا للقانــون المعمــول  ــه وفًق بعــد مغادرت

بــه.

Maximum 
number of 
Guests and 
Visitors

Specify a maximum number 
of guests allowed to each unit 
subject to the unit size as per 
regulations for residential units 
capacity.

تحديــد الحــد األقصــى لعــدد الضيــوف 
لحجــم  وفقــً  وحــدة  لــكل  المســموح 
النافــذة  التشــريعات  وفــق  الوحــدة 
الوحــدات  و  العقــارات  إشــغال   بشــأن 

العقاريــة. أو  الســكنية 

 الحد األقصى
 لعدد الضيوف

والزوار

General 
obligations of 
Guests and 
Visitors

Guest must Comply with all 
House Rules listed under this 
manual.

يجــب علــى الضيــف االلتــزام بجميــع آداب 
اإلقامــة المذكــورة فــي الجــدول المرفــق.

 االلتزامات العامة
للضيوف والزوار

Respect the residential amenity 
and security of the Property and 
neighbours.

لضمــان  اإلقامــة  آداب  باحتــرام  االلتــزام 
للممتلــكات  واألمــن  الســكان  راحــة 

والجيــران.
Control and be responsible for 
Visitors and ensure that Visitors 
comply with the House Rules.

الــزوار  مســؤولية  وتحمــل  مراقبــة 
والتأكــد مــن التــزام الــزوار آلداب اإلقامــة.

Notify the Owner/Operator of 
any disputes or complaints as 
soon as is practicable.

إخطــار المالــك / المشــغل بــأي نزاعــات أو 
شــكاوى فــي أقــرب وقــت ممكــن.

Comply with any instructions 
from the Operator and security 
services during their stay.

المشــغل  مــن  تعليمــات  بأيــة  االلتــزام 
إقامتهــم.   أثنــاء  األمــن  وخدمــات 
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House Rules must be provided from the owner/
operator to the house guest upon arrival or placed in 
a clear place.

يجــب توفيــر آداب اإلقامــة مــن المالــك/ المشــغل إلــى ضيــف المنــزل 
عنــد الوصــول ووضعهــا فــي مــكان واضــح.

Noise and 
Residential 
amenity

Guests must not create noise 
which is offensive to occupiers 
of neighbouring properties 
especially at night time and 
during arrival and departure 
at any time throughout the 
occupancy.

االلتــزام بعــدم إصدار أي ضوضاء تســيء 
إلــى شــاغلي الوحــدة المجــاورة، خاصــة 
فــي الليــل وأثنــاء الوصــول والمغــادرة 

فــي أي وقــت طــوال فتــرة الســكن.

 الضوضاء
 والمرافق
السكنية

Offensive noise is prohibited 
and may result in termination 
of permission to occupy the 
Property, eviction, loss of rental 
paid and extra charges for 
security and other expenses 
which may be deducted from 
Security Deposit if applied. 

مســيئة  ضوضــاء  أيــة  إصــدار  يحظــر 
تصريــح  إنهــاء  إلــى  تــؤدي  قــد  والتــي 
الســكن فــي العقــار، واإلخــالء، مــع عــدم 
والرســوم  المدفــوع  اإليجــار  اســترجاع 
مــن  خصمهــا  يتــم  قــد  التــي  األخــرى 
الوديعــة / التأميــن  إذا تــم تطبيقهــا.

Guests are prohibited to conduct 
any parties and such activities 
that can cause 
noise.

أو  حفــالت  أي  تنظيــم   بعــدم  االلتــزام 
أنشــطة مماثلــة التــي يمكــن أن تســبب 

ضوضــاء.

Guests and 
Visitors 

Guest is responsible for ensuring 
the limits set on guests number 
is complied with at all times.

التقيــد  ضمــان  عــن  مســؤول  الضيــف 
وااللتــزام بالقواعــد والتعليمــات  بشــأن 

عــدد الضيــوف.

الزوار والضيوف

The guest is responsible for 
ensuring compliance with 
and abiding by the rules and 
instructions regarding the 
number of guests.

ضمــان  مســؤولية  الضيــوف  يتحمــل 
البيــت. بقواعــد  الزائريــن  التــزام 

Parking Guests must use the dedicated 
parking for the house (in case of 
availability).

يجــب علــى الضيــوف اســتخدام موقــف 
الســيارات المخصــص للمنــزل ) فــي حــال 

وجــوده(.

المواقف

Using parking dedicated to other 
neighbours is not allowed.  

األخــرى  المواقــف  بإســتخدام  يســمح  ال 
للجيــران. المخصصــة 

Use public parking in case of no 
dedicated parking. 

االلتــزام باســتخدام المواقــف العامــة في 
حــال عــدم وجــود مواقــف مخصصة.

Garbage and 
recycling

Daily garbage must be disposed 
of by the guest with the usual 
practice at the Property in the 
allocated bins, and excess 
rubbish must not be left in public 
or common areas.

اليوميــة  القمامــة  مــن  التخلــص  يجــب 
مــن قبــل الضيــف مــن خــالل االســتخدام 
فــي  المخصصــة  للصناديــق  المعتــاد 
الوحــدة أو المنطقــة، مــع ضــرورة االلتــزام 
بعــدم تــرك القمامــة الزائــدة فــي  غيــر 

المخصصــة. األماكــن 

  النفايات
والتدوير
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Security Guest is responsible of closing 
and locking  all windows and 
doors to maintain security and 
prevent dust, rain and water 
damage.

يتحمــل الضيــف مســؤولية إغــالق جميــع 
النوافــذ واألبــواب للحفــاظ علــى األمــن 
ومنــع األضــرار التــي قــد تنجــم مــن الغبــار 

والمطــر والميــاه.

األمن

Swimming 
pool  
(if applicable)

Guests and visitors must take 
all reasonable safety measures 
regarding the swimming pool, in 
particular with respect to safety 
risks to children.

اتخــاذ  والــزوار  الضيــوف  علــى  يجــب 
ــة فيمــا  جميــع تدابيــر الســالمة المعقول
يتعلــق بالمســبح،  وخاصــة فيمــا يتعلــق 

األطفــال. علــى  الســالمة  بمخاطــر 

مسبح )إن وجد(

Deck and 
balcony areas

Balcony and Deck must be fully 
secured with a door and lock.

يجــب تأميــن الشــرفة والســطح بالكامل 
مــع بــاب وقفل.

 مناطق السطح و
الشرفة

Balcony and Deck must have a 
fence. 

والســطح  للشــرفة  يكــون  أن  يجــب 
. ج ســيا

Smoking Guests must smoke only in the 
dedicated areas.  

فقــط  التدخيــن  الضيــوف  علــى  يجــب 
المخصصــة. المناطــق  فــي 

التدخين

Pets Guests must comply with pet 
policy set by the owner. 

يجــب علــى الضيــوف اإللتــزام بسياســة 
الحيوانــات األليفــة التــي وضعهــا المالك.

الحيوانات األليفة

BBQ BBQ is only allowed in the 
designated areas. 

المناطــق  فــي  إال  للشــواء  ُيســمح  ال 
. لمحــددة ا

الشواء

Fire and Charcoal must be 
completely put out after use.  

يجب إطفاء النار والفحم تمامً.

Damages and 
breakages

Damages and breakages must 
be reported to the Owner/
operator. 

ــى  ــالغ عــن األضــرار والكســور إل يجــب اإلب
المالــك / المشــغل.

األضرار والكسور

Operating owners are entitled 
to charge a security deposit to 
protect against damages and 
fractures, and inform the guest 
at the time of booking.

يحــق للمالكيــن المشــغلين فــرض مبلغ 
تأميــن للحمايــة مــن األضــرار والكســور 

وإبــالغ النزيــل وقــت الحجــز.

On departure 
arrangements

Guest must keep the place 
clean. 

علــى  الحفــاظ  الضيــوف  علــى  يجــب 
المــكان. نظافــة 

إجراءات المغادرة

Guest must return the key as 
agreed with the owner/operator. 

يجــب علــى الضيــف إرجــاع المفتــاح كمــا 
هــو متفــق عليــه مــع المالــك / المشــغل.
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Emergency 
Contact

In the event of an emergency 
relating to the Property the guest 
can contact the owner/operator’s 
contact number. 

ــة الطــوارئ المتعلقــة بالوحــدة،  فــي حال
يمكــن للضيــف االتصــال برقــم االتصــال 

ــك/ المشــغل. بالمال

 االتصال في
حاالت الطوارىء

Compliance The Owner and Operator reserve 
the right to terminate permission 
to occupy, and to evict from the 
Property, Guests or Visitors who 
refuse to follow these House 
Rules or who cause a nuisance.

يحتفــظ المالــك والمشــغل بالحــق فــي 
إنهــاء مــدة اإلقامــة واإلخــالء مــن الوحــدة 
فــي حــال رفــض الضيــوف أو الــزوار مــن 
الذيــن  أو  اإلقامــة  آداب  قواعــد  اتبــاع 

يتســببون فــي إزعــاج اآلخريــن.

االمتثال للقواعد
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جدول رسوم إصدار التراخيص وتقديم الخدمات لنشاط بيوت العطالت المعتمدة
Fees table for issuing Holiday Homes licenses and relevant services

Service الرسم 
)بالدرهم(

Fees 
(in Dhs)

البيان م

1 Amendments request on Holiday Homes 
License

150 تعديل بيانات الترخيص لنشاط بيوت العطالت 1

2 Issuance of ‘To whom it may Concern’ Letter 160 إصدار شهادة لمن يهمه األمر 2

3 Request to issue copy of any related 
document for the Holiday Homes Activity

160 طلب استخراج نسخة من أية وثيقة أو مستند 
لنشاط بيوت العطالت 

3

4 Registration in the online system for the 
Holiday Homes

1550 االشتراك في البرنامج / السجل اإللكتروني بشأن 
ترخيص نشاط بيوت العطالت

4

5 Amendments request on the approval for 
renting licensed Holiday Homes 

160 تعديل بيانات الموافقة على تأجير بيوت العطالت 
المرخصة

5

6 Licensing /renewal fees for the Holiday 
Homes activity 

إصدار  ترخيص  لمزاولة النشاط في بيوت العطالت  900
أو تجديده

6

7 Re-inspection fees طلب إعادة التفتيش على بيوت العطالت 1040 7

8 Issuance of Classification Certificate 
(if applicable)

1040 إصدار شهادة تصنيف بيوت العطالت
 )حيث ينطبق(

8

9 Amendments on Classification Certificate 
(if applicable)

160 تعديل أي بيان من بيانات شهادة تصنيف بيوت 
العطالت )حيث ينطبق(

9
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