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Hotel and Tourism Establishments General
Managers, Event Organisers and Venues Owners,
Museums, Cultural and Leisure Venues

السادة/ مدراء المنشآت الفندقية والسياحية، منظمو الفعاليات، مالك القاعات،
المتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية المحترمون

 

Circular No. 12/2022 تعميم رقم 12/2022

Subject: Update on circular no.10/2022 regarding
events during mourning period

المـوضوع: تحديث على تعميم رقم 10/2022 بشأن األنشطة والفعاليات خالل
فترة الحداد

Greetings, تحية طيبة وبعد،

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi
issues an updated guidelines in relation to the official
40-day mourning period. It is now permissible for events
and activities to continue as usual. 

حدثت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تعميمها السابق بشأن اإلجراءات خالل
يوماً، حيث يسمح بتنظيم األنشطة والفعاليات كما فترة الحداد الرسمية لمدة 40 

هو مخطط لها.

Should event organisers wish to voluntarily postpone
events as a mark of respect to local communities, we
advise hospitality partners to demonstrate utmost
flexibility in accommodating changed plans without
penalty i.e., rescheduling at no cost, waiving fees, etc.

وفي حال أبدى منظمو الفعالية رغبتهم في تأجيلها احتراماً للمجتمع المحلي ولفترة
الحداد، فإننا ننصح شركاء الضيافة بإظهار أقصى درجات المرونة في استيعاب
الخطط التي تم تغييرها دون مخالفات، مثل إتاحة الفرصة أمامهم إلعادة الجدولة

بدون تكلفة، وعدم المطالبة بأية رسوم، وما إلى ذلك.

Stakeholders are advised to continue business as usual,
while being considerate to the mourning period.

وبإمكان الشركاء االستمرار بتنظيم الفعاليات كما هو مخطط لها مع مراعاة فترة
الحداد.

In the case of any potential future updates the same will
be shared to keep you informed of all developments.

في حال وجود أية مستجدات، سنبقيكم على اطالع فور صدورها.

Thank you for your cooperation.  شاكرين لكم تعاونكم الكريم،

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

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