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

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

 

Circular No. 1/2023 تعميم رقم 1/2023

Subject: Event Licensing System المـوضوع: نظام ترخيص الفعاليات

Greetings, تحية طيبة وبعد،

Pursuant to Law No 8 of  2018 establ ishing the
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT
Abu Dhabi) with a mandate to develop the tourism
industry in the Emirate of Abu Dhabi, and upon the
Executive Council’s Chairman Resolution No. 54/2016
on the event licensing system in Abu Dhabi, and upon
DCT Abu Dhabi’s Chairman Resolution No. 11/2019
relating to the application mechanism of the event
licensing system in the Emirate of Abu Dhabi through the
tasks assigned to DCT Abu Dhabi; 

بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة – بناءً على القانون رقم (8) لسنة 2018 
أبوظبي وما نص عليه بشأن المهام واالختصاصات لتحقيق التنمية السياحية
إلمارة أبوظبي، وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016
بشأن نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي، وقرار رئيس دائرة الثقافة
والسياحة رقم (11) لسنة 2019 بشأن آلية تطبيق نظام ترخيص الفعاليات في

إمارة أبوظبي وذلك من خالل القيام بالمهام الموكلة للدائرة؛ 

Reference is made to previously issued circulars
regarding the events licensing process. Kindly note that
all event organizers and venue owners must adhere to
the UAE’s customs, traditions, and heritage which must
be respected. Avoid any activity that is of a racist or
extremist nature, or that disturbs public order and morals
in the country, and in case of signing any contract
between both parties, ensure clearly in all contracts
signed, with all venues assigned for different types of
events, that the responsibility will be handled by the
event applicant.

عطفاً على التعاميم السابقة بشأن آلية إصدار تراخيص الفعاليات نود التنبيه إلى
ضرورة التزام جميع منظمي الفعاليات ومالك القاعات باختالف أنواعها باحترام
العادات والتقاليد والموروث الشعبي للدولة واالبتعاد عن المشاركة بأي نشاط في
الفعالية يكون ذا طابع عنصري أو متطرف أو يشكل جريمة أو يخل بالنظام
واآلداب العامة في الدولة، وفي حال وجود أية عقود بين األطراف لنفس الغرض،
يتوجب تضمين نفس البند حرفياً في أية عقود الستخدام المواقع المعتمدة في إقامة
أية فعاليات بمختلف األنواع، مع العلم بأن المسؤولية في تنفيذ المذكور تقع على

عاتق مقدم الطلب. 

Please note that the above mentioned establishments
will be checked by DCT Abu Dhabi's inspectors to verify
compliance with these instructions. 

يرجى العلم بأنه سيتم تفتيش المنشآت المذكورة أعاله من قبل مفتشي دائرة الثقافة
والسياحة – أبوظبي للتحقق من االلتزام بتطبيق كافة هذه اإلجراءات. 

We hope that you will abide by what we have mentioned
to avoid any legal measures that will be taken against
offenders according to the legislation in force. 

آملين منكم التقيد بما أشرنا إليه تفادياً لإلجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن
المخالفين وفق التشريعات النافذة. 

 

 

 

 

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

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