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Hotel Establishments’ General Managers السادة/ مدراء المنشآت الفندقية المحترمون

 

Circular No. 3/2022 تعميم رقم 3/2022

Subject: Cabinet decision on updating employment
procedures in hotel establishments of four stars and
above

المـوضوع: قرار مجلس الوزراء بشان تحديث اجراءات التوظيف في المنشأت
الفندقية من فنة اربع نجوم وما فوق

Greetings, تحية طيبة وبعد،

The mandate contained in Cabinet Resolution No.
( 2 7 / 1 0 )  f o r  t h e  y e a r  2 0 2 1 ,  r e g a r d i n g  h o t e l
establishments classif ied as 4 stars and above,
stipulates that it will no longer be required to obtain a
permit from the Ministry of Human Resources and
Emiratization before bringing in or employing any worker
to work for any employer and instead will be subject to
the conditions and controls stipulated in Federal Decree-
Law No. 29 of 2021 regarding the entry and residence
of foreigners and its executive regulations. Please note
that the change will be implemented on February 2,
2022.

تنفيذاً للتكليف الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (27م/10و) لسنة 2021،
بشأن المنشآت الفندقية والمصنفة من فئة 4 نجوم فما فوق، يرجى العلم بأنه لن
يتطلب بعد اآلن الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل
استقدام أو تشغيل أي عامل للعمل لدى أي صاحب عمل وسيخضع للشروط
لسنة 2021 والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 
في شأن دخول وإقامة األجانب والئحته التنفيذية.  وسيتم البدء بتطبيق المذكور

بتاريخ 02 فبراير 2022.

Therefore, for any action related to hotel establishments
classified in a category of 4 stars or above, kindly
contact the Federal Authority for Identity and Nationality,
Customs and Port Security to obtain the service,
according to the procedures in place for them.

نجوم فما وعليه، فإنه ألي إجراء يتعلق بالمنشآت الفندقية والمصنفة من فئة 4 
فوق يتوجب مراجعة الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

للحصول على الخدمة، وذلك حسب اإلجراءات المعمول بها لديهم.

 Thank you for your cooperation. شاكرين 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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