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Messrs. Distribution Companies and Retail Stores السادة/ مدراء شركات التوزيع و محالت البيع بالتجزئة

  المحترمين

Circular No. 67/2020 تعميم رقم 67/2020

Subject: Implementation of new fees and cancellation
of alcohol licenses for individuals

المـوضوع: البدء بتطبيق الرسوم الجديدة على المشروبات الكحولية وإلغاء
رخصة األفراد

Greetings, تحية طيبة وبعد،

Pursuant to Law No (8) 2018, establishing the
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi
(DCT Abu Dhabi) with an overall objective to
develop and improve quality standards of the
tourism industry in Abu Dhabi, and Law No. (31)
2019 regarding alcoholic beverages, and DCT Abu
Dhabi chairman resolution No. (75) of 2020
regarding the regulation of alcoholic beverage
activity concerning the executive regulation law
No. (31) of 2019 regulating alcoholic beverages in
the emirate of Abu Dhabi,  we would l ike to
announce the cancellation of alcohol licences for
individuals, where residents and tourists will be
permitted to buy and possess alcohol from
licensed retail shops, and are allowed to drink
within tourism and hotel establishments, clubs, and
independent outlets, in accordance with the
following requirements:

بشأن إنشاء دائرة الثقافة بناءً على القانون رقم (8) لسنة 2018   
والسياحة – أبوظبي وما نص عليه بشأن المهام واالختصاصات لتحقيق
التنمية السياحية إلمارة أبوظبي، وباإلشارة إلى القانون رقم (31) لسنة
بشأن المشروبات الكحولية وقرار رئيس دائرة الثقافة والسياحة  2019
رقم (75) لسنة 2020 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم (31) لسنة
2019 بشأن تنظيم نشاط المشروبات الكحولية في إمارة أبوظبي، نود
إعالمكم بأنه تم إلغاء رخصة المشروبات الكحولية الخاصة باألفراد حيث
سيتم السماح  للمقيمين والسياح في اإلمارة بشراء وحيازة المشروبات
الكحولية من متاجر البيع المرخصة، كما يمكنهم تناولها داخل المنشآت
السياحية والفندقية والنوادي والمنافذ المستقلة وما شابهها، وذلك وفقاً

لالشتراطات التالية:    

The consumer must be 21 years old.
The purchase is for personal consumption only
and not for resale to others or storage.
The alcoholic beverages are consumed in
private homes or inside licensed areas.
Any other conditions specified by DCT Abu
Dhabi

أن يبلغ عمر المستهلك 21 عاماً.
أن يكون الشراء لالستهالك الشخصي فقط وليس إلعادة البيع للغير

أو التخزين.
أن يتم استهالك المشروبات الكحولية في المساكن الخاصة أو داخل

األماكن المرخصة.
أية شروط أخرى تحددها الدائرة.

Please be informed that the fees mentioned in the
attached table (fees approved according to
Executive Council Resolution No. (100) of 2020)
wil l  be applied as of date, noting that some
licences mentioned in the previously mentioned
table are under development.

كما نود إعالمكم بأنه سوف يتم البدء بتطبيق الرسوم الجديدة والمذكورة
في الجدول المرفق (الرسوم المعتمدة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم
(100)  لسنة 2020) وذلك اعتباراً من تاريخه، علماً بأن بعض طلبات
الترخيص بشأن المشروبات الكحولية والمذكورة في الجدول سالف الذكر
قيد االجراء واالعتماد لدى الدائرة وسوف تخضع للرسوم الجديدة الواردة

في الجدول المرفق بهذا التعميم.
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Attached is DCT Abu Dhabi chairman resolution
No. (75) of 2020 regarding the regulation of
alcoholic beverage activity in the emirate of Abu
Dhabi mentioned in the executive regulation law
No. (31) of 2019 for your information and to modify
the status of tourism facilities, noting that the
guidelines of regulating and licensing alcohol
activity shall be issued and circulated at later
stages.

 

كما نرفق لكم قرار رئيس دائرة الثقافة والسياحة رقم (75) لسنة 2020
بشأن تنظيم نشاط بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم (31) لسنة 2019 
المشروبات الكحولية في إمارة أبوظبي لالطالع عليه، ولتعديل أوضاع
منشأتكم السياحية، علماً بأنه سيتم الحقاً إصدار وتعميم الدليل المتعلق

بتنظيم وترخيص نشاط المشروبات الكحولية.

Thank you for your cooperation. شاكرين لكم حسن تعاونكم،

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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