Hatta Center Services List - قائمة خدمات البلدية في مركز حتا
الخدمات

اإلدارات

Services

Departments

دفع رسوم خدمات البلدية

إدارة اإليرادات العامة

Payment of municipality services fees

General Revenues Department

طلب بدل فاقد إليصال الدفع

اإلدارة المالية

Request to get Payment Receipt (Loss of payment receipt cases)

Finance Department

طلب تصريح تخطيطي

طلب تصريح إشغال مؤقت ألرض

إدارة التخطيط التنفيذي

طلب تخصيص أراضي للمرافق والخدمات العامة
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طلب تقرير مساحي موقعي
Request for Survey Site Report

إدارة المساحة

تجديد خرائط بلدية دبي/طلب إصدار

Survey Department

Request to issue/Renew Dubai Municipality plans
طلب تجديد إقامة موظف

طلب شهادة راتب

2

Executive Planning Department

Request for land allocation-public services/facilities

Request renewal of the residence of an employee

1
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Request for planning permits

Request for Permission for temporary usage

م

إدارة الموارد البشرية

6

7
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Human Resources Department
9

Request for salary certificate
إضافات في مبنى أو مباني/طلب ترخيص تعديالت
تقديم نهائي

10

Request to Permit modifications/additions for buildings - (Final)
اعتماد أعمال الرصف ضمن حرم الطريق/طلب تصريح

11

Request for Permit to carryout pavements interlook
طلب ترخيص أعمال صيانة

12

Request for Maintenance permit
مقاول بعد صدور الرخصة/ طلب تغيير استشاري

13

Request for change of consultant / contractor after issuing the license
طلب رخصة أعمال ديكور بسيطة
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Request a license for simple decorative works
طلب تجديد رخصة بناء
Request for Renewal of Building Permit
طلب ترخيص أعمال صبغ
Request a license for dye works
طلب استثناءات
Request exceptions
طلب تصريح الزراعة ضمن حرم الطريق
Request to permit landscaping work within road corridor

إدارة تراخيص المباني

15

Building Permits Department
16
17

18

طلب تصريح إقامة خيام مؤقتة

19

Request for a Permit for setting up temporary tents
طلب االستفسار عن مخالفات المباني وتسديد الغرامات
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Request to inquire about building violations and fines payment
تقرير رخصة تجارية
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Report of Trade license
طلب بطاقة عضوية للحدائق الكبرى في دبي

22

Request for Dubai Public Parks Membership Card
طلب بدل فاقد بطاقة عضوية للحدائق الكبرى في دبي

إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية

Request for a membership card loss for Dubai Public parks

Department of Public Parks Recreational
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& Facilities
طلب بطاقة عضوية الستخدام أحواض السباحة في حديقة مشرف

24

Request membership card to use the swimming pools in Musharraf Park
طلب تنفيذ االجراءات الرقابية والوقائية على المؤسسات الغذائية
Request for report of the Implementation of control and preventive measures and procedures on
food establishments

إدارة سالمة الغذاء
Food Safety Department

) مجلس حتا- خدمة حجز (قاعة حتا
Reservation Service ( Hatta Hall - Hatta Majlis)

مركز حتا
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Hatta Center
) لمن يهمه األمر- الجنسية واإلقامة- المكتب الزراعي- الرسائل (ديوا
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Letters (Dawa - Agricultural Office - Nationality and Residency - To whom it concerns)
خدمات مؤسسة محمد بن
( خارطة-  إضافة-  صيانة-)طلب منحة مسكن جاهز

راشد لإلسكان

Request for grant of( ready housing - maintenance - addendum- map)

Mohammed Bin Rashid Housing Est Services

خدمة إيجاري

خدمات دائرة األراضي واألمالك

EJARI Service

Services of the Land Department

www.dm.gov.ae
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