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Request to join Abu Dhabi Government Network (ADNET)
طلب االنضمام لشبكة حكومة أبوظبي

Request secure internet connectivity
طلب اتصال آمن باالنترنت 

Request for domain name registration (.gov.ae)
(gov.ae.) طلب التسجيل تحت اسم نطاق االنترنت

Request for secured digital certi�cates (SSL)
(SSL) طلب شهادات رقمية آمنة

Request to join on TAMM Contact Centre
طلب االنضمام لمركز اتصال تم

Request to adding digital services on TAMM
طلب إضافة الخدمات الرقمية على منصة تم 

Request to develop a website on TAMM
طلب تطوير موقع إلكتروني على تم

Request to use Government Service Portfolio System
طلب استخدام نظام محفظة الخدمات الحكومية

Request to bene�t from Cisco agreement
طلب االستفادة من أنظمة "سيسكو"

Request to bene�t from Microsoft enterprise agreement
طلب االستفادة من اتفاقية تراخيص مايكروسوفت

Request to bene�t from Oracle license agreement
طلب االستفادة من اتفاقية تراخيص أوراكل

Request aerial and satellite imagery data services through on-demand service
طلب توفير الصور الجوية والفضائية من خالل خدمة الطلبات حسب الحاجة 

Request for Geospatial data sharing
طلب تبادل البيانات المكانية

Request consultancy support service for Geospatial Projects
طلب تقديم الدعم االستشاري لألعمال الجيومكانية

Request for data sharing through 'whole of government'
طلب تبادل البيانات عبر منصة "الحكومة المتكاملة"

Request for integration with information systems
طلب التكامل مع أنظمة المعلومات

Request to host data on the open data platform
طلب استضافة بيانات على منصة البيانات المفتوحة

Request Esri software
طلب برمجيات ازري



 ،MPLS يتيح هذا الممكن للجهة  إمكانية االتصال بشبكة حكومة أبوظبي –  شبكة
مما يتيح لها الوصول إلى خدمات الشبكة واالندماج  مع أنظمة المعلومات الحكومية.

This enabler provides the entities with 
connectivity to the Abu Dhabi Government Network (ADNET)- MPLS network, 

which will allow them access to network services and integrate 
with cross-government information systems. 

ADDA-AEC-001

Request to join
Abu Dhabi Government

Network (ADNET)

طلب االنضمام
لشبكة حكومة أبوظبي

Shared Government Services Sector  | قطاع الخدمات الحكومية المشتركة



يتيح هذا الممكن  الجهات الحكومية من الوصول والربط باإلنترنت بشكل
.(ADNET) آمن ومرن وموثوق من خالل شبكة حكومة أبوظبي

This enabler provides secured access to the Internet
through the Abu Dhabi Government Network (ADNET).

ADDA-AEC-002

Request secure
internet connectivity

طلب اتصال آمن باالنترنت

Shared Government Services Sector  | قطاع الخدمات الحكومية المشتركة



يتيح هذا الممكن للجهات الحكومية الرئيسية  في إمارة أبوظبي بتسجيل نطاق 
المواقع الكترونية تحت اسم نطاق االنترنت الموحد: (gov.ae).  كما يمكن استخدام 

هذا النطاق للبريد االلكتروني أو االتصال فيما بين الجهات الحكومية. 

This enabler o�ers Domain Names Registration Services for Internet
Websites of Abu Dhabi Government Entities under the uni�ed

domain.gov.ae, as well as the use of the email exchange.

ADDA-AEC-003

Request for domain name
registration (.gov.ae)

طلب التسجيل تحت
 اسم نطاق االنترنت

.gov.ae

(.gov.ae)

Shared Government Services Sector  | قطاع الخدمات الحكومية المشتركة



ADDA-AEC-004

Request for secured
digital certi�cates (SSL)

 طلب شهادات
رقمية آمنة

This enabler provides Secured Digital Certi�cates to ensure a secured 
connection of the entities' domains through the secured protocol HTTPS.

توفير الشهادات الرقمية اآلمنه لجميع الجهات الحكومية الرئيسية في أبوظبي لضمان تواصل 
.(H¶PS) آمن السماء النطاقات المعتمدة باستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن

 (SSL)

Shared Government Services Sector  | قطاع الخدمات الحكومية المشتركة



تمكين الجهات الحكومية من االنضمام  لمركز االتصال 
الموحد لحكومة أبوظبي. ويمكن المركز الجهات من استالم الشكاوى، 
البالغات، االقتراحات وطلبات المعلومات من جميع أطياف المجتمع داخل 

الدولة وخارجها ضمن اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها.

ADDA-AEC-005

Request to join on
TAMM Contact Centre

طلب االنضمام لمركز اتصال تم

This enabler provides onboarded government entities that joined the uni�ed 
and shared contact center with the tools and processes needed to receive 
cases reported by the public, such as complaints, incidents, suggestions, 

requests for information, requests for services, and suggestions.

Operations and Maintenance Sector | قطاع العمليات والصيانة



ADDA-AEC-006

Request to adding digital
 services on TAMM

طلب إضافة الخدمات
 الرقمية على منصة تم

This enabler enables the government entities to develops the front end 
for Abu Dhabi Government entities' service, integrate with their back 

end, and publish these services on TAMM channels.

يتيح هذا الممكن تطوير الواجهة األمامية لخدمات الجهات الحكومية مع تكامل الواجهة 
الخلفية ونشر هذه الخدمات على قنوات تم.

Operations and Maintenance Sector | قطاع العمليات والصيانة



ADDA-AEC-007

Request to develop a
website on TAMM

طلب تطوير موقع
إلكتروني على تم

This enabler enables the government entities to develops their website 
on TAMM channels. Government entities will be trained to update their 

website and contents using the TAMM platform.

يسمح هذا الممكن للجهة الحكومية إمكانية تطوير موقعها االلكتروني على قنوات تم. ويتم 
تدريب الجهات الحكومية على تحديث مواقعها اإللكترونية ومحتوياتها باستخدام منصة تم.

Operations and Maintenance Sector | قطاع العمليات والصيانة



ADDA-AEC-008

Request to use Government
Service Portfolio System

طلب استخدام نظام محفظة
الخدمات الحكومية

This enabler enables the government entities to use the uni�ed 
government services portfolio system based on the approved Abu Dhabi 

government service de�nition.

يسمح هذا الممكن  للجهات الحكومية باستخدام نظام محفظة الخدمات الحكومية الموحد بناًء 
على التعريف المعتمد للخدمة الحكومية في أبوظبي.

Operations and Maintenance Sector | قطاع العمليات والصيانة



ADDA-AEC-009

Request to bene�t from
Microsoft enterprise agreement

طلب االستفادة من اتفاقية
تراخيص مايكروسوفت

This enabler enables Abu Dhabi government entities to be part of the 
Microsoft Enterprise Agreement, where they will be able to bene�t from 

strategic discounts for Microsoft licenses as well as drive in a reduction in 
administrative expenses (maintenance, training on Microsoft software).

تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من االنضمام إلى االتفاقية بين حكومة أبوظبي 
وشركة مايكروسوفت. وتستفيد الجهات المنضمة إلى هذه االتفاقية من الحصول على أسعار 

ضة عند شراء التراخيص مستقبًال، وتقليل المصاريف اإلدارية (أي الصيانة، التدريب على برامج  مخف®
مايكروسوفت).  

Strategic Planning Sector | قطاع التخطيط االستراتيجي



ADDA-AEC-010

Request to bene�t
from Cisco agreement

طلب االستفادة من
أنظمة سيسكو

Strategic Planning Sector | قطاع التخطيط االستراتيجي

It enables Abu Dhabi government entities to join the Cisco Framework 
Agreement, which will allow them to avail of a 60 percent discount when 

purchasing Cisco products, as well as other value-added applications such 
as technical reviews and technical workshops.

تمكين الجهات الحكومية  في إمارة أبوظبي من االنضمام إلى اتفاقية اإلطار مع "سيسكو" 
للحصول على خصومات بنسبة %60 عند شراء منتجات "سيسكو"،  باإلضافة إلى ممكنات أخرى 

ذات قيمة مضافة مثل المراجعات التقنية، وورش العمل الفنية. 



ADDA-AEC-011

Request to bene�t from
Oracle license agreement

طلب االستفادة من
اتفاقية تراخيص أوراكل

It enables Abu Dhabi government entities to join the framework agreement 
with Oracle to bene�t from a 75 percent reduction in prices when 

purchasing Oracle licenses and access to technical assistance facilities. 
The agreement also regulates the transfer of software assets among the 

participating parties.

تمكين  الجهات الحكومية  في إمارة أبوظبي من االنضمام إلى اتفاقية اإلطار مع أوراكل من أجل 
ضة بنسبة %75 عند شراء تراخيص أوراكل ،والحصول على ممكنات  االستفادة من األسعار المخف®
المساعدة الفنية. وتنظم هذه االتفاقية أيضًا حقوق نقل أصول البرمجيات بين الجهات المشاركة. 

Strategic Planning Sector | قطاع التخطيط االستراتيجي



ADDA-AEC-012

Request Esri software

طلب برمجيات ازري

This enabler authorizes Abu Dhabi government entities to bene�t from a 
variety of services under the Esri License Agreement, where entities can 

bene�t from the following enablers to use Esri Software License, software 
maintenance, technical support, training courses, Workshops, Conference, 

and consultancy support.

تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من االستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات بموجب 
اتفاقية ترخيص ايزري. حيث يمكن للجهات االستفادة من الممكنات التالية: استخدام ترخيص 

برامج ايزري وصيانة البرامج ودورات التدريب على الدعم الفني وورش العمل والمؤتمرات والدعم 
االستشاري.

Technology & Policy Sector | قطاع التكنولوجيا والسياسات



ADDA-AEC-013 طلب توفير الصور الجوية
والفضائية من خالل خدمة

 الطلبات حسب الحاجة

This enabler authorizes the government entity to request On-Demand 
satellite imagery for a speci�c area-of-interest with a speci�c update 

frequency.

تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من طلب صور جوية وفضائية لمنطقة محددة محط 
االهتمام مع وتيرة معينة للتحديث. 

Request aerial and satellite imagery
data services through on-demand service

Technology & Policy Sector | قطاع التكنولوجيا والسياسات



ADDA-AEC-014 طلب تبادل البيانات المكانية

This enabler authorizes the government entity to bene�t exchange 
Geospatial Data sharing between data custodian and government entity 

consumers, Integrate government web services and applications with 
updated and trusted map services, exploring metadata, and access to 

general map viewer (GMV).

تمكين الجهة الحكومية من االستفادة من تبادل البيانات المكانية بين حافظ البيانات 
والمستهلكين من الجهات. كما تمكن الجهة من دمج الخدمات الحكومية وتطبيقاتها مع 

خدمات الخرائط المحدثة والموثوقة، واستكشاف البيانات الوصفية، والوصول إلى عارض 
الخرائط العامة.

Request for Geospatial data sharing

Technology & Policy Sector | قطاع التكنولوجيا والسياسات



ADDA-AEC-015 طلب تقديم الدعم
االستشاري لألعمال الجيومكانية

This enabler allows the government entity to participate in specialized 
working groups in cooperation with the concerned entities, attend awareness 

workshops on knowledge transfer and capacity building in Geospatial 
Information System 'GIS', aligning geospatial projects, and accessing 

consultative support to enable spatially based services and applications.

تمكين الجهات الحكومية من المشاركة في مجموعات عمل تخصصية بالتعاون مع الجهات المعنية 
وحضور ورش عمل توعوية لنقل المعرفة، وبناء القدرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية 

والوصول إلى الدعم االستشاري لتمكين القاعدة المكانية للخدمات و التطبيقات.

Request consultancy support
service for Geospatial Projects

Technology & Policy Sector | قطاع التكنولوجيا والسياسات



ADDA-AEC-016

Request for data sharing 
through ‘whole of government’

طلب  تبادل البيانات
عبر منصة "الحكومة المتكاملة"

This enabler allows the government entities to exchange information 
across the 'whole of government' platform, which contains data and 

digital documents provided by other entities that enable all parties to 
digitally link and exchange data through secured channels.

تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات عبر منصة "الحكومة المتكاملة" التي تحتوي 
على بيانات ووثائق تزّودها الجهات والتي من شأنها تمكين جميع األطراف من إجراء عملية الربط 

وتبادل البيانات بشكل رقمي عبر قنوات آمنة.

Technology & Policy Sector | قطاع التكنولوجيا والسياسات



ADDA-AEC-017

Request for integration
with information systems

طلب التكامل مع
أنظمة المعلومات 

This enabler allows the government entities to integrate their information 
systems across the' whole of government' platform via secured channels.

تمكين الجهات الحكومية من تكامل أنظمة المعلومات الخاصة بها عبر منصة "الحكومة 
المتكاملة" من خالل قنوات آمنة.

Technology & Policy Sector | قطاع التكنولوجيا والسياسات



ADDA-AEC-018

Request to host data on
the open data platform

طلب استضافة بيانات على
منصة البيانات المفتوحة

The Open Data Platform is the access to Abu Dhabi Open Data. It allows 
the users such as Academics, Investors & Researchers to bene�t from the 
available open data of the emirate of Abu Dhabi. The platform contains 
data and documents provided by the entities, allowing all users to view 

and perform integration with the available open data through the 
available data APIs.

توفير البيانات المفتوحة إلمارة أبوظبي عبر منصة "أبوظبي للبيانات المفتوحة" التي تحتوي على 
بيانات ووثائق تزّودها الجهات لجميع المستخدمين من فئة المستثمرين واألكاديمين 

والمطورين والباحثين لتمكين االطالع على البيانات المتاحة. كما يتيح هذا الممكن إجراء عملية 
."API" الربط ومشاركة البيانات المفتوحة بشكل رقمي عن طريق واجهة التطبيق

Technology & Policy Sector | قطاع التكنولوجيا والسياسات



For requests and queries, you may contact the 
Abu Dhabi Digital Authority – Government Relations Department through 

telephone: 026961133 or email: Government.Relations@adda.gov.ae

لطلب الممكنات ولالستفسارات، يمكنك االتصال على
 هيئة أبوظبي الرقمية – إدارة العالقات الحكومية عبر

 Government.Relations@adda.gov.ae:الهاتف: 026961133 أو البريد االلكتروني 


