
 

Messrs. All Tourism Establishment General
Managers, Event Organizers,

،السادة/ مدراء المنشآت السياحية، منظمي الفعاليات، مالك القاعات

Venue Owners, Floating and Tourist Restaurants المطاعم السياحية والعائمة  المحترمين

Circular No. 4/2021 تعميم رقم 4/2021

Subject: UAE PASS Registration المـوضوع: التسجيل في الهوية الرقمية

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, please be informed
that our events licensing service will be launched on the
TAMM portal, which has been assigned for all online
services in the Emirate. All users of the event licensing
system are requested to register for the UAE Pass and
o b t a i n  a  u s e r n a m e  t h r o u g h  t h e  l i n k :
https://selfcare.uaepass.ae  

بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة – لسنة 2018  بناءً على القانون رقم 8 
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
بشأن آلية تطبيق نظام ترخيص والسياحة - أبوظبي رقم (11) لسنة 2019 

الفعاليات في إمارة أبو ظبي وذلك من خالل القيام بالمهام الموكلة للدائرة؛

 

نحيطكم علماً بأنه سيتم إطالق خدماتنا اإللكترونية لنظام ترخيص الفعاليات عبر
بوابة تم المعتمدة في اإلمارة للخدمات اإللكترونية، وسيتوجب على جميع

مستخدمي النظام التأكد من التسجيل في الهوية الرقمية والحصول على اسم
مستخدم وذلك من خالل الرابط أدناه: 

https://selfcare.uaepass.ae 

Therefore,  p lease ensure regis ter ing la test  by
30/01/2021 in order to be eligible for all services in the
system. For any inquiries, please contact the UAE Pass
technical support team on the below:

وعليه، يرجى التكرم بالتأكد من التسجيل قبل تاريخ 2021/01/30  كموعد
أقصى ليتسنى لكم الحصول على الخدمات المختلفة ذات الصلة في النظام، وفي
حالة وجود أية استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق الدعم الفني للهوية الرقمية

كما يلي:

Contact number: 600 560 000

E-mail: support@uaepass.ae  

رقم التواصل : 000 560 600

support@uaepass.ae : البريد اإللكتروني

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

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