
معيار اللطف واالحترام
ما تتوقعه منا:

التعامل بكل لطف واحترام  •
شرح كل ا�جراءات والتجاوب مع أية مالحظات  •

ما نتوقعه منك:
التعامل بكل كياسة واحترام مع موظفينا  •

الثبات واالستمرارية
ما تتوقعه منا:

العمل على تقديم خدمات متميزة  •
توفير المعلومات الالزمة والوثائق المطلوبة  •

ما نتوقعه منك:
مراجعة الوثائق واتباع التعليمات  •

الوضوح
ما تتوقعه منا:

توفير المعلومات بكل شفافية ووضوح  •
عرض السياسات العامة بطريقة سهلة ومبسطة في موقعنا على ا�نترنت  •

ما نتوقعه منك:
إبالغنا كل المعلومات واالستفسارات ليسهل علينا التعامل مع موضوعك  •

الخصوصية
ما تتوقعه منا:

التعامل بسرية فيما يخص معلوماتكم  •

ما نتوقعه منك:
دقة وصحة المعلومات المقدمة لنا  •

تقديم الخدمات
ما تتوقعه منا:

العمل على تلبية معايير الخدمة المعلنة  •
نبسط االجراءات والسياسات  •

ما نتوقعه منك:
االستفادة من الوسائل المتاحة الجديدة التي اختارتها الهيئة في تقديم خدماتها لكم   •

الجاهزية من حيث توفير الوثائق المطلوبة  •

المساعدة
ما تتوقعه منا:

تقديم المساعدة في أي مسألة تتعلق بالهيئة  •

ما نتوقعه منك:
إدراك أننا قد النكون قادرين على مساعدتك في حال عدم تواجد الشخص المناسب أو المعلومات المناسبة  •

الشكاوى
ما تتوقعه منا:

نتقبل شكواكم عبر االتصال بالهاتف 8009090 أو عن طريق الموقع ا�لكتروني www.rta.ae أو عن طريق البريد   •
إلى العنوان التالي: هيئة الطرق والمواصالت، ص ب 118899 دبي، ا�مارات العربية المتحدة

التحقيق في الشكوى والرد عليها بأسرع ما يمكن  •
دراسة مالبسات الشكوى واتخاذ القرار المناسب بشأنها  •

ما نتوقعه منك:
تقديم الشكاوى من خالل القناوات المذكورة أعاله أو من خالل مسؤولي مراكز خدمة العمالء المتواجدين بالمركز  •

Courtesy & Respect
What you can expect from us:
• Courteous and respectful dealing with customers
• Explaining all procedures and responding to all feedbacks

What we expect from you:
• Courteous and respectful dealing with employees

Stability & Sustainability
What you can expect from us:
• Delivering excellent services
• Providing the required information and documents

What we expect from you:
• Reviewing documents and adhering to instructions

Transparency 
What you can expect from us:
• Providing transparent and clear information
• Posting policies in a simplified manner on our website

What we expect from you:
• Reporting all information and inquiries to enable us process your cases

Privacy 
What you can expect from us:
• Handling your details in a confidential environment

What we expect from you:
• Providing us with accurate and correct details 

Delivering Services
What you can expect from us:
• Meeting the declared standards of service
• Adopting simplified procedures and processes

What we expect from you:
• Utilizing the newly available methods selected by the RTA for delivering services to you
• Readiness, in terms of delivering the required documents

Assistance 
What you can expect from us:
• Rendering assistance in any issue related to the RTA

What we expect from you:
• Realizing that we might not be able to offer help in case the appropriate person or information is not available

Complaints  
What you can expect from us:
• Receiving your complaints through dialing 8009090, visiting the website www.rta.ae, or communi-

cating via the e-mail address below or by mailing your complaint to: Roads & Transport Authority 
PO Box 118899 Dubai, United Arab Emirates

• Investigating the complaint and responding to it as soon as possible
• Studying the prevailing circumstances of the complaint and taking the appropriate decisions 

accordingly

What we expect from you:
• Submitting complaints through the above mentioned official channels or through the supervisors 

of Customer Service Centers at the Center

Name

H.E. Mattar Mohammed Al Tayer Chairman of the Board & Executive Director of RTA

Maitha Mohammed Bin Adai CEO of Traffic and Roads Agency

Adnan Ahmed Alhammadi CEO of Rail Agency

Essa Abdul Rahman Al Dossari CEO of Public Transport Agency

Mohammad Obaid Al Mulla CEO of Marine Agency

Ahmed Bahrozian CEO of Licensing Agency

AbdulMohsin Ibrahim Younes CEO of Strategy & Corporate Governance

Abdulla Ali Al Madani Acting CEO of Corporate Technical Support Services

Yousif Ahmed Jawad Al Reda Acting CEO of Corporate Administrative Support Services

Abdul Aziz Malik CEO Dubai Taxi
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