بيان صحفي

"دبي لمسياحة" تكشف عن تحديثات جديدة لتشريعات بيوت العطالت
بهدف تعزيز الشفافية ودعم قطاع الضيافة
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 28 ،أبريل  :2016كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي لمسياحة) اليوم ،عن

إضفاء تحديثات جديدة عمى التشريعات الخاصة بقطاع بيوت العطالت في اإلمارة ،وذلك بيدف تعزيز التنافسية وتوفير المزيد
من الشفافية والسالمة للمستفيدين من ىذه الخدمة السياحية.
ووفقًالمتحديثات الجديدة ،لم يعد أصحاب الوحدات العقارية أو األفراد بحاجةإلى استخدام ِّ
مشغل مرَّخص من قبل "دبي لمسياحة"

الستثمار وحداتيم كبيوت لمعطالت ،حيث سيتمكن المعنيون بيذا النشاط قريباً من تقديم طمبات تسجيل وحد

اتيم العقارية

والحصول عمى التصاريح الالزمة والقيام بعمميات الدفع مباشرة عبر البوابة اإللكترونية الخاصة بدائرة السياحة.وبدورىا ستعمل

الدائرة عمى دراسة الطمبات َّ
نص عمييا التشريعات و من ثم تقوم بمنح
المقدمة  ،والتأكد من مطابقة الوحد ات لممعايير التي ت ّ
تصريح لمزاولة النشاط.
ومن بين التشريعات الجديدة التي شمميا ىذا التحديث ،منح مستأجري الوحدات العقارية إمكانية إعادة تأجيرىا كبيوت لمعطالت،
شرط الحصول عمى تصريح عدم ممانعو من مالك الوحدة ،والتأكد من مطابقةجميعالشروط التي وضعتيا "دبي لمسياحة".
بما يتماشى معمعدالت النمو

وتنوع خياراتو
وتأتي ىذه الخطوة ضمن جيود دبي الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع الضيافة ّ
الكبيرةالتي تشيدىا المدينةو تمبية الحتياجات زوارىا بمختمف شرائحيم – وذلك تحقيقاً ألىدافيا السياحية و استقطاب  20مميون

زائر سنوياً بحمول العام .2020

وفي تعميقو عمى التحديثات الجديدة ،قال خالد بن طوق ،المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف في دائرة السياحة
والتسويق التجاري" :تأتي ىذه التحديثات نتيجةالحوار المستمر بين الدائرة واألطراف المعني ة بقطاع الضيافة في دبي ،والذي
ييدف الى تطوير ىذا القطاع بما يضمن لدبي المحافظة عمى قدراتيا التنافسية وجاذبييا لمختمف شرائح السياح من حول
العالم".
وأضاف بن طوق " :نسعى من خالل هذه التحديثات الى تيسير إجراءات الحصول عمى تراخيص بيوت العطالت

وايجاد

التشريعات التي تضمن خدمات سريعة وأكثر مالئمة لمعمالء وذلك تماشياً مع مبادرات حكومة دبي الذكية .وفي ىذا اإلطار،

نحرص عمى االستمرار في تحفيز قطاع السياحة وضمان معايير السالمة واألمانالتي تتماشى مع مستويات الجودة العالية التي
تشتير بيا دبي".
وتوفر التحديثات الجديدة مزيداً من التوضيحات حول متطمبات الحصول عمى تصاريح بيوت العطالت

حول مستويات الجودة ،وشروط الخدمات ،والصحة والسالمة،

حيث تتضمن شروحاً

والتأمين ،وشروط االلتزام بالمعايير المحددة  ،واحترام تقاليد

المجتمع.
وتنص التشريعات المنظمة لبيوت العطالت ،عمى ضرورة التزام المستثمرين في ىذا النشاط بكل الشروط واألحكام المنظمة لو،
وتوفير قائمة توضح للنزالء كيفية التواصل مع إدارة الشكاوى ،مع ضرورة القيا

م بكافة أعمال الصيانة الدورية لمنافع تمك

الوحدات ،وتوفير خدمات الضيافة بما يتناسب مع التصنيف الذي حصمت عميو الوحدة العقارية.
لمسيحة" بتنفيذ زيارات تفتيشية دورية لمبيوت المسجمة ،وذلك لضمان الحفاظ عمى معايير الجودة واصدار غرامات
ا
وتقوم " دبي
بحق الذين ال يمتزمون بالمتطمبات التنظيمية.
لمزيد من المعموماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
لبيوت العطالت .https://hh.dtcm.gov.ae

 www.visitdubai.comكما يمكن التسجيل عمى الموقع اإللكتروني

 ----انتهى -----لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي لمسياحة)

تتمثل رسالة دبي لمسياحة إلى جانب رؤيتيا المطمقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر

لمزوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات
زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجية سياحية ّ
الداخمية إلى اإلمارة .
أيضا
دبي لمسياحة ىي الجية الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي ،كما تعمل ً

عمى تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج لو؛ وتحمل عمى عاتقيا مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفيا،

بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر .ويأتي عمى رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة
سابقا باسم
دبي لمسياحة مكتب دبي لممؤتمرات والفعاليات وجدول فعاليات دبي ومؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة (المعروفة ً
مؤسسة دبي لمفعاليات والترويج التجاري).

لمز ٍيد من المعمومات ،الرجاء االتصال بـ :
دبي لمسياحة
mediarelations@dubaitourism.ae
+971 600 55 5559
+971 4 201 0491

