
 13/06/2021  

Hotel Establishment's General Managers, Event
Organizers, Venue Owners, Tourist & Floating
Restaurants

السادة/ مدراء المنشآت الفندقية، منظمو الفعاليات، مالك القاعات، المطاعم
السياحية والعائمة المحترمين

 

Circular No. 18/2021 تعميم رقم 18/2021

Subject: Adoption of Emirates ID as Official Document المـوضوع: اعتماد بطاقة الهوية اإلماراتية كوثيقة رسمية

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) of
2016 on the event licensing system in Abu Dhabi, and
upon DCT Abu Dhabi’s Chairman Resolution no. (11) of
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 note that the Emirates ID card will now be used
as an official document to obtain the necessary permits
for speakers and entertainers in the Events Licensing
System in the emirate with immediate effect as per the
following categories:

1. Citizens of the United Arab Emirates.

2. Citizens of Gulf Cooperation Council countries who
have identity cards issued in the UAE.

3. Residents of the UAE.

 
Kindly ensure to attach a valid copy of the Emirates ID
card (both sides) along with a personal photo of either
the speaker or entertainer.
 
For further enquiries, please contact the following
numbers:
 
 
Abu Dhabi Contact Centre – 800 555
Events Licensing Team – 02 599 5332
 
Or use the following email address:
eventslic@dctabudhabi.ae
 
 
For technical support, please contact the following:
eSupport@dctabudhabi.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
والسياحة رقم (11) لسنة 2019 بشأن آلية تطبيق نظام ترخيص الفعاليات في

إمارة أبوظبي وذلك من خالل القيام بالمهام الموكلة للدائرة؛

 
 
 
 
 

م اعتماد بطاقة الهوية اإلماراتية كوثيقة معتمدة لتقديم نحيطكم علماً بأنه ت
التصاريح الالزمة للمتحدثين والفنانين في نظام ترخيص الفعاليات اإللكتروني في

إمارة أبوظبي، وذلك حسب الفئات المذكورة أدناه:
 
 

1. مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

2. مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم بطاقات هوية صادرة من
الدولة.

3. المقيمين في الدولة.

 

يرجى التأكد من إرفاق نسخة صالحة من البطاقة (من الجهتين) مع صورة
شخصية سواءً للمتحدث أو الفنان.

 
 

 للمزيد من االستفسارات يمكنكم التواصل على األرقام التالية:
 
 
 

مركز اتصال حكومة أبوظبي- 555 800
فريق عمل الفعاليات - 5332 599 02

 
أو من خالل البريد اإللكتروني التالي: 
eventslic@dctabudhabi.ae

 
 للدعم الفني يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي:

eSupport@dctabudhabi.ae
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Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

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