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Event organisers in Abu Dhabi Emirate السادة/ منظمي الفعاليات في إمارة أبوظبي المحترمون

 

Circular No. 4/2023 تعميم رقم 4/2023

Subject: Exemption from Tourism Fees on Tickets المـوضوع: اإلعفاء من نسبة بدالت تذاكر الفعاليات

Greetings, تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, and based on Law
No. (8) of 2018, establishing the Department of Culture
and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) with an
overal l  mandate to develop and elevate qual i ty
standards of the tourism industry to achieve tourism
development in the Emirate of Abu Dhabi, and the
Executive Counci l  Resolut ion No. (54) of 2018,
regarding event licensing in Abu Dhabi Emirate,  and
Chairman of DCT Abu Dhabi decision No. (18) of 2023,
concerning extending the exemption from the fees for
issuing, distributing and marketing tickets in accordance
with the Events Licensing System in the Emirate of Abu
Dhabi;

باإلشارة إلى الموضوع أعاله، واستناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن
لمهام ا يه بشأن  لسياحة - أبوظبي وما نص عل قافة وا ث ل ا ئرة  إنشاء دا
واالختصاصات لتحقيق التنمية السياحية إلمارة أبوظبي، وذلك من خالل القيام
بالمهام الموكلة للدائرة؛ وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2018
بشأن نظام ترخيص الفعاليات فيإمارة أبوظبي، وقرار رئيس دائرة الثقافة
والسياحة – أبوظبي رقم (18) لسنة 2023  بشأن تمديد اإلعفاء من بدل صرف

وتوزيع وتسويق التذاكر وفق نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي؛

For further support to the investment environment in the
Emirate of Abu Dhabi, it has been decided to exempt
event organisers from the tourism fee of 10% on tickets
sold.

ودعماً لبيئة االستثمار في إمارة أبوظبي، فقد تقرر إعفاء منظمي الفعاليات من
نسبة بدالت تذاكر الفعاليات %10 على التذاكر المباعة.

It is mandatory for event organisers to obtain event
licenses in accordance with the regulations specified for
this purpose. Additionally, they are obliged to declare the
revenues generated f rom these events,  submit
supporting financial statements, and cooperate with
revenue auditors or individuals designated by DCT Abu
Dhabi to validate the accuracy of their declarations. 

ويلتزم منظمي الفعاليات بترخيص الفعاليات وفق اإلجراءات المنظمة بهذا الشأن،
وبالتصريح عن إيرادات الفعاليات، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون

مع مدققي اإليرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة اإلقرارات.

We hope that you will abide with the above- mentioned
to avoid the penal procedures and fines that will be taken
in relation to the violators.

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

For further enquiries, kindly contact us via e-mail at
receivables@dctabudhabi.ae.

كتروني د اإلل بري ل ا ا عبر  ن ت يمكنكم مراسل د من االستفسارات،  لمزي ل
.receivables@dctabudhabi.ae

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

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

 

 Circular No. 4/2023 1 of 2  

P.O.Box 94000, Abu Dhabi, United Arab Emirates dctabudhabi.ae ص.ب.94000، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

t. +971 2 4440444        f. +971 2 4440400 Visitabudhabi.ae هاتف. 4440444 2 971+        فاكس.4440400 2 971+



 

 

 Circular No. 4/2023 2 of 2  

P.O.Box 94000, Abu Dhabi, United Arab Emirates dctabudhabi.ae ص.ب.94000، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

t. +971 2 4440444        f. +971 2 4440400 Visitabudhabi.ae هاتف. 4440444 2 971+        فاكس.4440400 2 971+


