
 DTCM/OUT/2020/0000532 المرجع:

 24/04/2020 التاريخ:

To: All Hotel Establishments in Dubai. 

After greetings, 

Subject: Restaurants Services are allowed inside the hotel 

Establishments with an occupancy rate of 30% 

Department of Tourism and Commerce Marketing is pleased 

to wish you a blessed month of Ramadan we wish everyone 

the best of health and wellness, reference to Circular No. 

2020/0000500 on 03/23/2020 providing food and beverage 

services inside hotel establishments for guests only. Restaurants 

are now allowed to serve guests from outside starting on 

Saturday, April 25, 2020, whilst reducing seating arrangement 

to be 30% of occupancy ceiling and maintaining 2 meters 

apart between tables.  

In addition, Dubai Tourism requires full compliance with all 

precautionary measures issued by Dubai Government 

Departments available on web site: 

www.dubaitourism.gov.ae/en/dxbCovid-19 

Dubai Tourism will continuously evaluate the situation in 

coordination with the health authorities. We appreciate your 

cooperation and value your efforts as major partners aimed at 

serving the public interest and protecting health and safety of 

society. 

For more information in this regards, please contact DTCM Call 

Centre on below channels: 

Email info@dubaitourism.ae     

Tel: 600555559 

Sincerely Yours,, 

إلى: السادة/ أصحاب المنشآت الفندقية في إمارة دبي..   المحترمين 

   ،وبعد،تحية طيبة 

لمنشةآت الفندقيةة السماح للمطاعم بمزاولةة أعمالاةا دا ة  ا الموضوع:

  %30بنسبة إشغال 

بداية تهديكم دائرة السياحة والتسويق التجاري أطيب تحياتها وتمنياتها 

، ويسرها أن تهنئكم بحلول شهر رمضان لكم بدوام التوفيق والنجاح

 إلى التعميم رقم باإلشارة ، نين للجميع دوام الصحة والعافيةالمبارك متم

بشأن تقديم خدمة األطعمة  23/03/2020بتاريخ 2020/0000500

سماح تقرر الوالمشروبات داخل المنشآت الفندقية للنزالء فقط، 

بمزاولة أعمالاا من  الل استقبال العمالء من  ارج الفندق للمطاعم 

أهمية تقلي  أماكن مع  2020 ابري  52 الموافقالسبت يوم بدأ من 

من مساحة اإلشغال  %30بة الجلوس في المطاعم والمقاهي الى نس

 مع مراعاة ترك مسافة مترين بين طاولة وأ رى.

االحترازية  التعاميم بجميع الكام  وتحيط الدائرة عنايتكم بالتقيد

 دبي والمتاحة في موقعنا االلكتروني: حكومة دوائر من الصادرة

www.dubaitourism.gov.ae/ar/dxbCovid-19 

 جد وذلكالوضع المست مستمر بتقييم دبي للسياحة بشكل تقوموس

 هودكمج ونثمن الدائم تعاونكم نقدر إنناالصحية،  مع السلطات بالتنسيق

.معالمجت وصحة سالمة وحماية العام الصالح لخدمة رئيسين كشركاء  

مركز التواص  مع  باذا الخصوص يرجىللمزيد من المعلومات و

 التالية: قنوات االتصالاالتصال على 

 info@dubaitourism.aeالبريد اإللكتروني 

 600555559: هاتف رقم

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

Ahmad Khalifa AlFalasi 

CEO Support Services and Investment 

Digitally 

signed by 
 التوقيع

  اإللكتروني

ي ليفة الفالسأحمد   

مارمدير تنفيذي الخدمات المؤسسية واالستث  
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