
لوائح تأجیر بیوت العطالت الجدیدة في قطر

بطلبللتقدمالمنازلأصحابمتطلباتیحكمالذي2021لسنةالعطالتبیوتتأجیرحولمنشورالقطریةالسیاحةھیئةأصدرت،2021أغسطسفي
للحصول على رخصة سیاحة، بما في ذلك معاییر الجودة، ووسائل الراحة، والصحة والسالمة، ومعاییر إمكانیة الوصول، ومدونة قواعد السلوك

واالستدامة البیئیة.

.بوابة الخدمات اإللكترونیةوبعد ھذا التعمیم، یجب على مضیفي بیوت العطالت التقدم بطلب للحصول على ترخیص تأجیر بیوت العطالت من خالل
التي نشرتھا قطر للسیاحة علىقائمة مراجعة التقییم الذاتي لبیوت العطالتوبیوت العطالتدلیل تصنیفیمكنك العثور على مزید من المعلومات في

موقعھا اإللكتروني.

eservicessupport@visitqatar.qaعلىمعھمالتواصلفیمكنكأسئلة،أيلدیككانتإذاالتالیة.األسئلةعنللسیاحةقطرأجابت

كیف أتقدم بطلب للحصول على ترخیص تأجیر بیوت العطالت؟)1
.ھناتفضل بزیارة موقع قطر للسیاحة للحصول على تفاصیل حول كیفیة التقدیم

أین ھي المناطق السیاحیة المذكورة في اللوائح؟)2
یرجى االطالع على القائمة أدناه:

بیرل ریجین - قطر.1مناطق سیاحیة شاملة.1
سوق واقف - الدوحة.2
القریة الثقافیة (كاتارا).3
متحف متنزه الفن اإلسالمي.4
سوق الوكرة القدیمة.5
منطقة الطموح.6
مشروع لوسیل.7
مشروع واحة الدوحة.8
منطقة حدیقة البیضاء.9

كورنیش الدوحة.10
كورنیش الخور.11

التجاريقطرمركز.12.12الفندقیةالمرافقمعالمتكاملةالتجاریةالمجمعات-2
مشروع مدینة مھرجان الدوحة.13
مركز الحزم التجاري.14
لوسیلمنطقةمشروع لو فیندوم مول في.15
فیالجیو كومبلكس.16
مجمع سیتي سنتر.17
مول بن طاور.18

ھل یمكن ألي نوع من أنواع اإلقامة العمل خارج المناطق السیاحیة؟)3
فیالت تندالون.نعم،

https://www.qatartourism.com/content/dam/visitqatar/img/holiday-homes/Holiday-Homes-Circular-2021.pdf
https://eservices.visitqatar.qa
https://www.qatartourism.com/content/dam/visitqatar/img/holiday-homes/Holiday-Homes-Classification-Manual-AR2.pdf
https://www.qatartourism.com/content/dam/visitqatar/img/holiday-homes/Holiday-Homes-Self-Assessment-Checklist-AR.pdf
https://www.qatartourism.com/ar/industry-resources/e-services/holiday-homes
mailto:eservicessupport@visitqatar.qa
https://www.qatartourism.com/ar/industry-resources/e-services/holiday-homes#kyefyet-qdyem-alttlb


ھل سیتم النظر في المزید من المناطق السیاحیة في المستقبل؟)4
ھناك إمكانیة كبیرة إلضافة المزید من المناطق السیاحیة.

التسجیل عبر اإلنترنت مفتوح للمواطنین القطریین ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي والمقیمین فقط - ماذا یعني ھذا لمدیري)5
العقارات الدولیین الذین یخططون إلدارة المساكن من الخارج؟

ال یمكن القیام بذلك في الوقت الراھن.

ھل یمكن ألي مستأجر (غیر قطري أو غیر مقیم في دول مجلس التعاون الخلیجي أیًضا) أن یصبح مشغالً ویشغل إحدى بیوت العطالت)6
بتفویض من المالك؟

لكي یكون الشخص مستأجًرا، یجب أن یكون لدیھ وثیقة ھویة قطریة

كیف یمكننا التمییز بین منزل أو فیال أو منزل في المدینة وما إلى ذلك؟)7
للحصول على مزید من التفاصیل.دلیل التصنیفتعتبر جمیعھا منازل للعطالت، یرجى الرجوع إلى

كیف یعمل نظام التقییم؟)8
.التصنیفدلیلمن4الصفحةفيالضیف"تجربة"مؤشرإلىالرجوعیرجى

إذا حصل المضیف على تقییم سيء، فھل یمكنھ معرفة ما الذي أثر على ھذا التقییم من أجل معالجة الموقف؟)9
.التصنیفدلیلمن4الصفحةفيالضیف"تجربة"مؤشرإلىالرجوعیرجى

كم یستغرق الحصول على رخصة؟)10
أیام.5إلى3منعادًةالعملیةتستغرق

ھل یتعین علي دفع الضرائب الحكومیة إلدراج بیتي تجارًیا؟)11
ال.

بمن أتصل إذا كان لدي أي أسئلة؟)12
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