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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،
 

 التحول نحو حكومة ذكيةالموضوع: 
  

فباالشدددارم  لدددض الموضدددوع معدددال ،  يهدددديكم مركدددل دبدددل للسدددلط المتعدددددم منيدددك التحيددداق متمنددديء لكدددم دوام الت ددددم والعندددا  
م ـاكدـولرا  حــس الـس مجلـة رئيـس الدولـللتوجيهاق السامية مء صاحك السمو الشيخ محمد بء راشد آل مكتوم نائك رئي تنفيذا  و
للسدلط رور مركدل دبدل ـل سدـء دواعدـفإنده لمدحكومدة ذكيدة،  لـارم دبدـا  هللا"، وتتويجدا  لهدذ  الجهدود الراميدة لجعدل  مدـل "رعدـدب

كمدا   ةخددماق  لكترونيديصدرها المركل هدل  التراخيص والرسائل والشهاداق التلمء يؤكد لسعادتكم مء جميط معامالق  المتعددم
 مء االاستخدام رمل وذلك باالنترنق عبر  ثائقهذ  الوالتح ق مء يمكنكم 

 
توفير مفضل الخدماق الحكوميدة بدإجرا اق فل سبيل  والدوائر التل ت ط تحق مظلة حكومة دبل بتناسق وتكامل مط جميط الهيئاقو

التدل سديوفرها الوثدائق الرقميدة سعادتكم قبدول  مء نرجو، سهلة ومبسنة وكفا م عالية وشفافية تلبل احتياجاق وتوقعاق المتعامليء
 مء خالل ثالث خنواق مبينه ادنا :  استخدام مدام المصادقة علض االنترنقومعضائنا، 

 
  م   لض محد موظفيك مستند: سي وم معضائنا بتوفير الخنوم األولض 
 :الخنورم الثانية: الدخول علض الرابنwww.dmcc.ae/document_verification 

  رملالدخال فل مدنض الشاشة إل يظهر، حيث رمل التح ق كما هو مبيء فل مسفل الوثي ة دخال و
 علض الفور وسيتم تصديق كافة المعلوماق يظهر المستند علض الشاشة الخنوم الثالثة: س 

 

 اإلرشادي: فيديو الرض شرين المبيء مدنا  لع الرابنويمكنكم الدخول علض 
http://www.youtube.com/watch?v=o9bMxa_bryM&feature=youtu.be ،سدددددددتفيد الشدددددددركاق حيدددددددث ست

" ذاكدرم فدال "لسعادتكم االمء  وتجدوء مرفق  المتنلباق، مط الحفاظ علض معلض المعاييرهذ  تبسين بمنظماتنا قيام  األعضا  عند
 سنة حول كيفية استخدام النظام  وم مبدولعرض الفيديو اإلرشادي  و ذا للم االمر يسعدنا توفير 

 
 رؤية حكومة دبل الذكية  تح يق مهداف المتواصل بغية دعمكم علض سعادتكم ونشكر

 
 :علض االتصال مركل خالل مء معنا التواصل يرجض، العامة ستفساراقوللمليد مء اال
 عبدر مو( اإلمداراق خدار  مدء) (9714+) 4549600 مو( المتحددم العربيدة اإلمداراق داخدل مء المجانل الرقم)  3622 800

 customercare@dmcc.ae اإللكترونل: البريد
 

 ،،، وتفضلوا ب بول فائق الت دير واإلحترام
 

 
 جوتام ساشيتال

  التنفيذي  الرئيس
 هيئة مركل دبل للسلط المتعددم
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