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To: All Customers of DTCM and its Affiliates  

Greeting from DTCM 

Subject: Reducing government procedures for doing business by 30% 

Department of Tourism and Commerce Marketing extends its greetings and wishes 

you all the best. Starting from 18 September 2021, the directive of reducing 

government procedures as per the below: 

Licenses: 

1. Reducing documentation requirements in case of using “Invest in Dubai” platform for 

licensing. 

2. Registering in “Invest in Dubai” platform will be sufficient to issue immediate trade 

license. 

3. Enabling the hotel classification based on trade license issued by the "free zone" 

authority.  

Tourist activities and permits: 

1. Enable the subscription process in the stakeholder’s database (artist, speaker, 

tour guide, desert safari driver, and safari vehicle); it is sufficient to submit their 

updated data, without the need to provide the previously submitted data.  

2. Enable venues to issue permits directly subject to hotel approval.

Classification: 

1. Integrating the Receive Guests letter with Tourism Dirham and the digital

platform. 

2. Reduced hotel and holiday home classification requirements by 35% as per the 

standards of the digital platform.  

Electronic Systems: 

1. Provide an API with all e-services of Dubai Tourism; Guest registration system 

via a "contactless" process for hotels, holiday homes and e-tickets. 

2. Providing an e-wallet for transactions as an alternative to bank guarantees

The department will hold awareness workshops, update the user guide, and FAQ for 

the tourism sectors, for more information, please contact DTCM Call Centre on below 

contact channels: E-mail info@dubaitourism.ae  Telephone number: 600555559 

Sincerely Yours, 

لسادة/عمالء دائرة السياحة والتسويق التجاري ومؤسساتها المحترمينا

 تحية طيبة وبعد،

 .%30  تخفيض اشتراطات ممارسات األعمال بنسبة الموضوع:

بدايةةةة تكةةةديرة ااسةةةة  التةةةي اة واليتةةةبيت اليهةةة من اطيةةةك تحي تكةةة  وتق ي تكةةة  لرةةةة بةةةدوا  اليب يةةةت 

، تةةة ت ذيةةف ت ذةةيا اتةةيةاط ت  ق مسةة ت ا عقةة   2021-سةةبيقبة-18اعيبةة مام  ةةر تةة  ي   .وال هةة  

 الي لية: 

 التراخيص: 

خذا اتيةاط ت اليةةخي  االقتةي داتح اتةك القعة يية القعيقةد  نةا ال لة   ايلريةو ةا  .1

 نا ا   إصدام الةخصة نا بةن  ج "اسيثقة نا ابا".

االكيذ ء ب ليتهيل نا بةن  ج "اسيثقة نا ابا" يصدام الةخصة اليه  ية الذب ية.  .2

  ""الق طقة الحة    تقرير تص يف الق شأ  الذ دقية للةخصة اليه  ية الص ام   ر سلطة  .3

 .

األنشطة السياحية والتصاريح: 

تةةةد التةةةي ا ، تقرةةةير ةليةةةة االتةةةيةاة نةةةا ق عةةةد  بي نةةة ت الشةةةةك ء االذ ةةة  ، القيحةةةد ، القة  .1

سةة ست ماةةلت التةةذ من الصةةحةاوية، و ةكبةةة التةةذ منحق االكيذةة ء بيقةةدية بي نةة تكة القحد ةةة، 

 وعد  الح جة ياخ   البي ن ت القيب ة  س بق .

 .تقرير القةا ت  ر إصدام اليص  يح  ب تة ق  تريطة  با قة الق شأ  الذ دقية .2

التصنيف: 

ا ةةةةج تةةةةك ا  اسةةةةيقب   ال ةةةةيالء  ةةةةد اليتةةةةهيل نةةةةا نلةةةة   الةةةةدم ة التةةةةي ا  ونلةةةة   الةةةةرب  .1

 ايلريةو ا. 

اتةةك   %35ب تةةبة و بيةةبت العطةةلت  خذةةا  يطلبةة ت تصةة يف الق شةةقت الذ دقيةةة تةةة  .2

 القع يية القعيقد  نا ال ل   ايلريةو ا. 

األنظمة اإللكترونية: 

ح  د جقيد ا نلقة ايلريةونية الي بعة لدبا للتي اةق نل   تتهيل APIتب ية ةلية الرب  ا .1

كة  ال يالء عر طريت "ةلية عد  اليل س" للق شقت الذ دقية وبيبت العطلت، واليفا

 ايلريةونية. 

تب ية  حلذة ا د االكيةو ا للقع  لت كبديل للضق ن ت الب رية   .2

بعقد ومش تد يبية و تحديث اليل القتي د  ، وا سئلة الشة سعة للقط عة ت التةي اية، و الداسة  سيقب  

 :الي ليةة للقزيةد  ةر القعلب ة ت بكةفا ال صةبى يةجةا اليباصةل  ةد  ةكةي االتصة   عالةص ق ةبات االتصة  

 tourism.aeinfo@dubai : البريد ايلريةو ا 600555559  تف مقة: 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،

Ahmad Khalifa AlFalasi 

CEO Support Services and Investment 

 أحمد خليفة الفالسي

 مدير تنفيذي الخدمات المؤسسية واالستثمار
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