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Hotel and Tourism Establishments, Domestic
Management Companies and Attraction Venues
General Managers

السادة/ مدراء المنشآت الفندقية والسياحية، شركات إدارة الوجهات والمواقع
الترفيهية المحترمون

 

Circular No. 1/2022 تعميم رقم 1/2022

Subject: Emirate Of Abu Dhabi Tourists Entry
Regulations – Land Borders

المـوضوع: إجراءات دخول السياح إلى إمارة أبوظبي عبر الحدود البرية من
داخل الدولة

Greetings, تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, and in line with
NCEMA’s published land entry regulations for the
emirate of Abu Dhabi, below is for your prompt action,
necessary circulation, and reference:

باإلشارة إلى الموضوع أعاله، وتماشياً مع إجراءات دخول إمارة أبوظبي من
داخل الدولة الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث الناجمة عن
جائحة "كورونا" في إمارة أبوظبي، يرجى اتخاذ الالزم لتعميم وتطبيق

اإلجراءات المشار إليها عبر:

• Tourists to be made fully aware of the entry guidelines,
prior to planning visits to the emirate of Abu Dhabi.

• توعية السياح بما ورد أعاله واإلجراءات الواجب اتباعها قبل التخطيط لزيارة
إمارة أبوظبي.

• Planned transportation drivers are to be informed to
take the tourists’ dedicated lane when entering the
Emirate - lane 1 (far right) at the Abu Dhabi - Dubai main
road border.

• إبالغ سائقي سيارات نقل السياح القادمين إلى أبوظبي بأخذ المسار المخصص
لهم عند دخول اإلمارة- المسار رقم 1 (أقصى اليمين) في الطريق الرئيسي على

الحدود بين أبوظبي ودبي.

 • Tourists to be assisted (if applicable) by having all
relevant documentation ready for inspection at entry
points.

• مساعدة السياح (إن أمكن) في تجهيز جميع الوثائق المطلوبة لعمليات التفتيش
عند نقاط الدخول.

• Call 8005353 for any questions and clarifications
required.

• االتصال بالرقم 8005353 بخصوص أي أسئلة واستفسارات مطلوبة.

In this regard, DCT Abu Dhabi is designating a border
office dedicated to tourists, to ensure seamless entry to
the emirate by addressing any challenges that may arise.
Kindly await its activation announcement through our
usual communication channels.  

يرجى التكرم بالعلم أن دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي تعمل حالياً على انشاء
مكتب لخدمات السياح على الحدود بين أبوظبي ودبي، وذلك للمساعدة على
معالجة أي صعوبات محتملة وضمان سهولة وسرعة دخولهم إلى اإلمارة. ومن

المقرر إعالن بدء تشغيل المكتب الجديد قريباً عبر قنوات التواصل الرسمية. 

Thanking you for your kind cooperation. نشكر لكم حسن تعاونكم.

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

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