
الطوارخدمات مركز 
Al Towar Center Services

بلدية دبي
Dubai municipality

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

 Request for Copy of Approved Engineeringطلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة1
Drawings

طلب تصحيح مخالفات المبا�ي القائمة2
Apply for Correction of Existing Building 

Violations

www.dm.gov.ae:  الموقع االلكترو�ي لبلدية دبي 

OPEN DATA / بیانات مفتوحة

https://www.dm.gov.ae/ar/Pages/Default.aspx


هيئة كهرباء ومياه دبي
Dubai Electricity and Water Authority

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

1
طلب تشغيل الكهرباء والمياه 

Request for Activation of Electricity/ Water 
(Move-in) 

2
طلب إيقاف الكهرباء والمياه 

Request for De-activation of Electricity/ Water 
(Move-out)

3
طلب تحويل الكهرباء والمياه 

Request for Transfer of Electricity/ Water 
(Move-to) 

4
Getting Electricity Supply for Tentsطلب الحصول ع�ى إمداد الكهرباء للخيم 

5
كهرباء-طلب االستجابة للبالغات الفنية 

Request for Attending Technical Notifications -
Electricity 

6
مياه -طلب االستجابة للبالغات الفنية 

Request for Attending Technical Notifications -
Water 

 Bill Paymentخدمة دفع الفواتير 7

 Request for Refundطلب استرداد مبالغ مستحقة 8

 Request for Clearance Certificateطلب شهادة المخالصة 9
A3+C15:C9+13طلب تحديث البيانات 10

طلب اصدار أو استبدال بطاقة الشاحن األخضر 11
للمركبات الكهربائية 

Request for Issuing/ Replacing EV Green 
Charge Card 

طلب ايقاف بطاقة الشاحن األخضر للمركبات 12
الكهربائية 

Request for Deactivation EV Green Charger 
Card 

13
المياه / طلب التحقق من االستهالك الكهرباء

Request for Consumption Verification -
Electricity/ Water

معالم (تسجيل المشاريع وتقديم المخططات العامة 14
) دبي

Request for Projects Registration & Master 
Plan Submission (Ma’lem Dubai)

15
مياه / كهرباء–طلب شهادة عدم الممانعة للبناء 

Request for Building No Objection Certificate-
Electricity/ Water

16
مياه/ كهرباء–طلب شهادة عدم الممانعة للهدم 

Request for Demolishing No Objection 
Certificate - Electricity

17
طلب شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية 

Request for Infrastructure Projects No 
Objection Certificate  

طلب شهادة عدم الممانعة لتوصيالت الطاقة 18
الشمسية للمبا�ي 

Request for Solar Connection No Objection 
Certificate  

  Getting Electricity Connectionsالحصول ع�ى توصيالت الكهرباء 19

20
  Getting Electricity Fit-out Connectionsالحصول ع�ى توصيالت الكهرباء ألغراض التشطيب

21
  Request for Electricity Network Modificationطلب تعديل في شبكة الكهرباء 

22
  Getting Solar Connectionsالحصول ع�ى توصيالت الطاقة الشمسية للمبا�ي

  Getting Water Connectionsالحصول ع�ى التوصيالت المياه 23

Request for Water Network Modificationتعديل شبكة المياه 24

www.dewa.gov.ae:  الموقع االلكترو�ي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
OPEN DATA / بیانات مفتوحة

http://www.dewa.gov.ae/


هيئة الطرق والمواصالت
Roads and Transport Authority

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

parking serviceتصاريح المواقف1

-parking serviceاماراتي –طلب إصدار تصريح موقف طالب 2 emirati students
people of determination /elderly parking cardاصدار تصايح اصحاب الهمم وكبار المواطنين3

إصدار رخصة قيادة جديدة بموجب استبدال 4
Apply for a New Driving License Based on Exchanging 

Licenses
 Apply for Adding a new categoryإضافة أصناف جديده5

 Apply for renewing a driver licenseطلب تجديد رخصة القيادة6

Apply for Replacing a Lost/Damaged Driving Licenseطلب إصدار بدل فاقد أو تالف رخصة القيادة7

Issue Driver Experience Certificateطلب إصدار شهادة خبرة للسائقين8

تحويل رخصة9
Apply for transferring a driving license issued from Dubai 

to other emirates

سواقين/ االمريهمةشهادة لمن 10
Apply for issuing a certificate letter, (to whom it may 

concern)

11
رسالة عدم ممانعه

Apply for No Objection Certificate to transfer a traffic file 
from Dubai toanother emirate or the opposite

 Transferring Vehicle ownershipنقل ملكية مركبة 12

Issue Vehicle Possession Certificateحيازة مركبة13

 Issue export certificate)بدون لوحات تصدير ( تسفير مركبة للخارج 14
Transfer certificateتحويل مركبة داخ�ي15

Replace Lost or Damaged Vehicle Registration Cardتالف/إصدار ملكية بدل فاقد16

Possession Certificate lost / damagedبدل تالف وفاقد/ إصدار شهادة حيازة17

Issue Vehicle Non ownership certificateعدم امتالك مركبة/ إصدار شهادة امتالك 18

Issue Insurance Refund Certificateشهادة اعادة تأمين 19

Update Vehicle Registration Informationتعديل بيانات ملكية20
Issue Tourist certificateشهادة سياحة21

Return From Tourism Certificateشهادة عودة من سياحة22

23
طلب شراء مباشر لرقم لوحة مميز مخصص للمزاد

Apply for Purchase a Distinguished auction Plate Number 
within(Direct sale without auction) 

Transfer ownership of a Distinguished Plate Numberتنازل عن رقم مميز24

25
Auctions insuranceطلب استرجاع مبلغ التأمين المودع بالمزاد

طلب االشتراك في المزاد العلني واإللكترو�ي ألرقام 26
Participate in Plate Number Auctionsاللوحات

:  الموقع االلكترو�ي لهيئة الطرق و المواصالت  www.rta.ae

OPEN DATA / بیانات مفتوحة

http://www.rta.ae/


الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
Federal Authority For Identity And Citizenship

DNRD-اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب 

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

– Work Entry Permitبدل تالف / اصدار اذن دخول عمل 1 for foreigner investor or 
partner

 Work Entry Permit -Ministry of Laborشريك او مستثمر أجنبي-إصدار إذن دخول عمل 2

- Work Entry Permit)وزارة عمل / ( اصدار اذن دخول عمل 3 replacement

Issuing a temporary work permitبدل فاقد / اصدار اذن دخول عمل 4

- Issuance of  mission Entry Permitاصدار اذن دخول عمل لقطاع العام 5 90 days

 Work Entry Permit for Domestic Helpersيوم90اصدار اذن دخول عمل لمهمة لدة 6
Categories to  GCC National sponsor  

7
للفئات المساعدة ومن في -اصدار اذن دخول عمل 

حكمهم ع�ى كفالة مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي 

Work Entry Permit for Domestic Helpers 
Categories resident sponsor

8
للفئات المساعدة ومن في -اصدار اذن دخول عمل 

)مقيم ( حكمهم لكفيل 
Work Entry Permit for Domestic Helpers 

Categories to a UAE national

9
للفئات المساعدة ومن في -اصدار اذن دخول عمل 

)   مواطن ( حكمهم لكفيل 

Issuance of Work Entry Permits – For Domestic 
Helper Category and their similar for UAE 

female nationals

10
للفئات المساعدة ومن في -اصدار اذن دخول عمل 

حكمهم للمواطنات 
Work Entry Permit for Domestic Helpers 

Categories to a UAE national single

11
للفئات المساعدة ومن في -اصدار اذن دخول عمل 

حكمهم لللمواطنين الغير متزوجين
Issuance of Work Entry Permits - for resident 

family

– Issuance of Residence Entry Permitsفئة اسرة مقيم -اصدار اذن دخول اقامة 12 for 
relatives of UAE national (Wife, Sons)

13
-الزوجة ( لفئة اقارب مواطن -اصدار اذن دخول اقامة 
Cancellation of the Entry Permits) الوالدين -االبناء 

 Cancellation the Entry Permits that were issuedإلغاءاذونات الدخول  14
via the virtual department (Online System)

15
الغاء صالحية اذونات الدخول الصادرة عن طريق االدارة 

االفتراضية 
( نظام الــ  on - line ) 

Print the original online Entry Permit

16
طباعة النسخة االصلية من اذن الدخول الصادرة عن 

طريق االدارة
( االفتراضية نظام الــ  on - line ) 

Follow up deficiencies of  Online System  Entry 
Permits

17
متابعة نواقص طلبات اذونات الدخول المقدمة عبر نظام 

( الــ  on - line ) Single long Visit Entry Permit - Entertainment

- Single Short Visit Entry Permitيوم ) 90( طويلة لمدة ) افراد ( اصدار اذن دخول زيارة 18 Entertainment

 Issuing Visit Entry Permit for government andيوم ) 30( طويلة لمدة ) افراد ( اصدار اذن دخول زيارة 19
private companies

20
الشركات ( يوم لمكفولي 30اصدار اذن زيارة قصيرة لمدة 
(Entry Permit Renewal

OPEN DATA / بیانات مفتوحة



DNRD-اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب 

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

21
( يوم 90مهمة لمدة -تمديد صالحية اذن دخول عمل 
) وزارة العمل 

Request for renewal the validity of the Entry 
Permits

retrieve the reguired dataاصدار عقد العمل للفئات المساعدة 22

 print outتسجيل بالغات فقدان جوازات سفر 23

 old Entry Permit cancellationاصدار الكشوفات 24

Modifying a resident statusتعديل البيانات في قسيمة اإلقامة25

Temoraryتعديل وضع26 Closure -Entry Permit and Residency 

 leave Permit for loss passportاسترجاع الضمان المالي 27

28
( إصدار تصريح مغادرة بعد إلغاء اإلقامة أو إذن الدخول 

new born leave Permit)عند دفع الغرامة والتمديد

leave Permit issuance Application feesإصدار تصريح مغادرة  لحديثي الوالدة 29

- Residence cancellationالغاء اقامة عمل اإلدارة العامة لالقامة وشؤون االجانب30 outside country

Work Residence cancellationالغاء اقامة شخص خارج الدولة 31

Residence cancellation without sponsorshipالغاء اقامة عمل  32

-Residence cancellationالغاء أقامة الكفيل بدون المكفولين33 partner / investor

-Residence cancellation) مستثمر , لشريك ( الغاء إقامة 34 Family

 transfer  sponsorshipالغاء اقامة عائلة35

طلب نقل كفالة36
Sponsorship Transfer and Residence Fixation  –
(For an employee’s family from other emirate to 

Dubai)

 Transfer of a residence permit for someone)شريك أو مستثمر (-نقل وتثبيت إقامة 37
working in the Government sector 

38
الفئات المساعدة ومن في حكمههم لكفيل-تثبيت إقامة 

Residence Permit for new passportمواطن

39
شطب (تثبيت إقامة بسبب إصدار جواز سفر جديد 

Residence Permit for loss pasport)مرافقين in side country

 Residence Permit for investor or partner’s familyتثبيت إقامة بسبب فقدان جواز السفر داخل الدولة فقط40
members

 Residence Permit for a foreign family residing in)عائلة مستثمر أو شريك (-تثبيت إقامة عائالت 41
the country

Residence Permit for UAE national)عائلة أجنبي  مقيم بالدولة (-تثبيت إقامة عائالت 42

 Residence Permit for Domestic Helper Category ofتثبيت إقامة عائلة المواطن43
resident sponsor

44
للفئات المساعدة ومن في حكمهم -تثبيت إقامة عمل 

لكفيل مقيم
Work  Residence Permit of Puplic sector and 

private sector employees 
OPEN DATA / بیانات مفتوحة



DNRD-اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب 

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

45
من القطاع العام إلى قطاع عم (تثبيت إقامة نقل كفالة  

)آخر 
(Born within the state - born abroad)add 

accompanying 

 Renewal of Residence Permit for Domesticتجديد إقامة عمل46
Helper Category of UAE or GCC nationals

 Renewal of a Residence Permit for Domesticتجديد إقامة عمل الفئات المساعدة لكفيل مواطن 47
Helper Category of diplomatic bodies

48
تجديد إقامة عمل الفئات المساعدة لكفيولين الهيئات 

الدبلوماسية
Renewal of a Residence Permit service helpers 

category to resident sponsor

49
الفئات المساعدة ومن في حكمهم -تجديد إقامة عمل

Renewal of Commercial in dataلكفيل مقيم 

 modification / add to Establishment cardتالف/ اصدار بطاقة منشاة بدل فاقد 50

Establishment card Renewalالتدقيق الداخ�ي ع�ى المعامالت51

إدارة الجنسية و جوازات سفر المواطنين 
Department Of Citizenship (Citizens)

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

Renewal of an electronic passportطلب تجديد جواز سفر إلكترو�ي1

Issuance of an electronic passport for newbornsطلب إصدار جواز سفر إلكترو�ي لحديثي الوالدة 2

 Issuance of an electronic passport to the foreignعيةطلب إصدار جواز سفر إلكترو�ي للزوجة األجنبية بالتب3
wife by virtue of the following

Cancellation of the deaths of citizenطلب شطب وفاة4

www.ica.gov.ae:  الموقع االلكترو�ي للهيئة االتحادية للهوية والجنسية 

OPEN DATA / بیانات مفتوحة

http://www.ica.gov.ae/


االجتماعيةالعامة للمعاشات والتأمينات الهيئة 
General Pension And Social Security Authority

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

Reply to Customers Inquiriesالمتعاملينإستفساراتالرد ع�ى 1

 Calculate End of Service benefit and Pensionاحتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي2
Salary 

 Update Pensioner and Beneficiary Detailsتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين3
(Yearly Declaration)

Issue ‘To Whom It May Concern’ Letterإصدار شهادة لمن يهمه األمر4

www.gpssa.gov.ae:  االجتماعية الموقع االلكترو�ي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

اوبتكساكسيكتيف 
Executive Optics

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

فحص النظر من أجل الحصول  ع�ى رخصة جديدة أو 1
Eye Test for RTA Dubai Driver's Licenseالمنتهيهتجديد الرخصة 

فحص النظر من أجل النظارات الطبية والعدسات 2
الالصقة

Eye Test for prescription glasses/contact 
lenses

3
Selling contact lensesبيع العدسات الالصقة  الملونة والطبية

4
Selling Frames and Sunglassesبيع النظارات الطبية والشمسية 

OPEN DATA / بیانات مفتوحة

http://www.gpssa.gov.ae/


)إيجاري(الخدمات العقارية أمين 
Real Estate Services Trustees (Ejari)   

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

New Ejari Registrationتسجيل ايجاري جديد1

Ejari Renewalتجديد ايجاري2

Ejari Cancelationالغاء ايجاري3

To Whom It May Concern letterرسالة لمن يهمه األمر4

 Issuing Land Department Affection Plan)أرض/فيال/وحدة (إصدار خارطة دائرة األراضي واألمالك 5
(Unit/Villa/Land)

Request of Ownership Modificationإجراء تعديل بيانات ملكية6

7
أرض ، وحدة ، فيال ، بناية ، بيت ( خدمات تقييم عقار 

عربي ، مزرعة ، مستودع، سكن عمال ، فندق، ارض 
)مخصصة القامة مشروع عقاري

Property Valuation services (Land, unit, villa, 
building, Arabian house, farm, warehouse, labor 
camp, hotel, Land for real estate development 

project)

Property Annexationضم عقار8

Property Cut Offفصل عقار9

Heirs Ownershipتسجيل ملكية الورثة10

OPEN DATA / بیانات مفتوحة



الهجرة للطباعةمكتب 
Immigration Typing Center 

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

UAE Identity ( ID )الهوية االمارتية1

medicalالكشف الطبي2

Letters (Office Immigration)رسائل مكتب الهجرة3

Letters (Dubai Municipality)رسائل بلدية دبي4

RTALetters (RTA)رسائل5

Letters to the Ministry of Laborرسائل وزارة العمل6

Photocopyingتصوير مستندات7

Services (Amer)خدمات آمر8

Health insurance servicesخدمات التأمين الصحي9

10
رسائل استرحام الى جميع مؤسسات

الدولة
Letters of mercy and amnesty to 

state institutions
Online services Immigrationخدمات اونالين سستم الهجرة1115

12
 eخدمة اونالين

vision.eformللشركات
Online services e vision.eform

for company

OPEN DATA / بیانات مفتوحة



اتصاالت
Etisalat

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

Business Landlineالهاتف األرضي للشركات1

 Postpaidخط الهاتف المحمول بالنظام الشهري2

Prepaidخط الهاتف المحمول المدفوع مقدما3

IVRخدمة رسائل تغيير الرقم4

Call Waitingخدمة انتظار المكالمات5

Call Forwardingخدمة تحويل المكالمات6

Code Control Barringخدمة قفل االصفار7

Caller ID Serviceخدمة اظهار رقم المتصل8

Internal Shiftنقل موقع الخدمة داخليا9

External Shiftنقل موفع الخدمة خارجيا10

Star Packageخدمات النجمة11

Add Conferenceخدمة المحادثة الجماعية12

PABXخدمة نظام البداالت13

Subscriber Transferخدمة تحويل االشتراك14

Change Passwordتغيير كلمة السر15

Change Product (DEL,FAX,ISDN)تغيير الخدمات األرضية16

 ,Change Produce (Residence)شخصي و شركات(تغيير نوعية العميل 17
Business)

International Off Peak Serviceخدمة المكالمات الدولية المخفضة18

Customer Request Tossخدمة ايقاف الخدمة مؤقتا19

Cessationخدمة قطع الخظ نهائيا20

OPEN DATA / بیانات مفتوحة



اتصاالت
Etisalat

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

Reconnectionخدمة إعادة الخدمة21

Prepaid Landline Renewalتاخدمة تجديد الهاتف األرضي المدفوع مؤق22

Technician Visitزيارة الفني23

 Visitor lineخط الهاتف المحمول للزوار24

SMSخدمة الرسائل القصيرة25

MMSخدمة الرسائل بالوسائط المتعددة26

3.5G Packagesباقات االنترنت للجيل الثالث27

iPhoneأجهزة أي فون28

Black Berry Packagesباقات البالك بيري29

- Twaamخدمة التوام30 Multi Sim 

International Roamingخدمة التجوال الدولي31

Greetuneخدمة النغمة32

Missed Call Notificationخدمة االخطار بالمكالمات33

Mobile Business Dataخط البيانات المحمولة للشركات34

Upgrade/Downgrade Packagesترفيع و تنزيل الباقات35

Favorite Country Planخدمة الدولة المفضلة36

Card Replacementخدمة استبدال الشريحة37

38
ما تغيير خط الهاتف المحمول المدفوع مقد

Migration Wasel to GSMالى نظام الفاتورة الشهري

 Elife Triple playخدمة االي اليف الثالثية39

- Business Quick startخدمة االنترنت األرضي للشركات40 internet 

بیانات مفتوحة / Domain Name OPEN DATAخدمة المواقع االلكترونية41



اتصاالت
Etisalat

اسم الخدمة باللغة اإلنجليزيةاسم الخدمة باللغة العربية

Change User Nameتغيير اسم المستخدم42

Change Passwordتغيير كلمة السر43

Educationl Packageباقات التعليم44

e-Life Double Playخدمة االي اليف الثنائية45

Bill Paymentخدمة سداد الفواتير46

Handling Customer Complainsخدمة استالم شكاوي المتعاملين47

 Dubai Police Pkg'sخدمة باقات شرطة دبي48

- GHQ Pkg'sخدمة باقات القوات المسلحة49 Humat Al Watan 

Re Registrationخدمة إعادة تحديث البيانات50 - Mobile products 

 Clearance certificateخدمة توفير رسائل براءة الذمة51

 Payment Agreementsتوفير اتفاقية تسويات الدفع52

Devicesبيع أجهزة الهاتف المتحرك53

Accessoriesبيع إكسسوارات الهاتف المتحرك54

www.etisalat.ae:  الموقع االلكترو�ي التصاالت 

OPEN DATA / بیانات مفتوحة

http://www.etisalat.ae/
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