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كلمة سعادة /سعي 
د
محمد الطاير  –العضو
المنتدب الرئيس التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي 
تلتــزمهيئـةكهربــاءوميــاهدبـيبتحقيـقرؤيـةصاحـبالســموالشــيخمحمـدبـنراشـدآلمكتو 
م
–نائ ـبرئي ـسالدول ـةرئي ـسمجل ـسالــوزراءحاك ـمدب ـيرعــاهالل ـه–وذل ـكم ـنخــالتقدي ـم
خدمــاتوف ـقأعل ـىالمســتوياتالعالمي ـةلجمي ـعالقاطني ـنف ـيإمــارةدب ـي.وتقــومالهيئ ـة
ـرادوجهــاتتجاريـة
بتقديـمخدمــاتالكهربــاءوالميــاهلمـايزيـدعلــى770,000متعامـلمـنأفـ ٍ
وصناعي ـةوباق ـيالقطاعــاتاألخــرىبإمــارةدب ـي .وإنن ـانهــدفإل ـىتحقي ـقأعل ـىمســتوى
التطــورالدائـموالمســتمرلتحقيـق
لســعادةالمتعامليــن،وبنــاءجسـرمتيـنمـنالثقـةمـنخــال ّ
أهدافن ـا .ويأت ـي ذل ـك تماشــياً م ـع خط ـط الهيئ ـة الرامي ـة إل ـى تبســيط وتســهيل اإلجــراءات
وتطبي ـقأفض ـلالممارســاتم ـنأج ـلتحســيننوعي ـةالخدمــاتالمقدم ـةلكاف ـةالمتعامليــن،
وتحقي ـقرؤي ـةالهيئ ـةالت ـيتســعىلتكــونمؤسس ـة
وتعتب ـر هــذه الرؤي ـة الدعام ـة األساســية الت ـي ترتك ـز عليه ـا الهيئــة ،وه ـي القــوة المحرك ـ ة
والدافع ـة له ـا ف ـي ســعيها نح ـو الريــادة ،و تحفزه ـا كذل ـك لتقدي ـم خدمــات متميــزة بأعل ـى
المعايي ـر تضف ـي معايي ـر عالي ـة طــوال مســيرتها  

الطاير

د
د محم 
سعاد ة /سعي 

العضوالمنتدبالرئيسالتنفيذيلهيئةكهرباءومياه دبي

الــمــقـــدمـــة

نشــكرلكــموقتكــمالثميــنفــيقــراءةكتيــب دليــل الخدمــات المقــدممــنهيئــةكهربــاءوميــاهدبــي.صمــم
هــذهالكتيــبلتزويــدمتعاملــيالهيئــةبالمعلومــاتالتــييحتاجونهــالضمــانإتمــاموإنجــازمعامالتهــم
وطلباتهــم واإلجابــة عــن استفســاراتهم ومتابعتهــا بأقصــى ســرعة ممكنــة وبمــا يلتقــي مــع طموحــات
المتعامليــن
يعــرضهــذاالدليــلمجموعــةمــنالخدمــاتالتــيتقدمهــاهيئــةكهربــاءوميــاهدبــي،والتــيتشــملالعديــد
مــنقنــواتالدفــعالمقدمــةلراحــةالمتعامليــن،كمــايعــرضمعلومــاتقيمــةحــولالوســائلالتــييمكــن
اتباعهــاللتقليــلمــناســتهالكالمــاءوالكهربــاء،وتوفيــرالوقــتواألمــوال.ونتعهــدأيضــاً بتحقيــقالســعادة
لكــمولألجيــال القادمــة

رؤيتنا

مؤسسةمستدامةمبتكرةعلىمستوى عالمي

رسـ ــالـ ــتن ـ ـا

نلتــزمبتحقيــقالســعادةلكافــةالمعنييــنوتعزيــزرؤيــةدبــيمــنخــالتقديــمخدمــاتمســتدامةللكهربــاء
والميــاهوفــقمســتوىعالمــيمــناالعتماديــةوالكفــاءةوالســامةضمــنبيئــةمحفــزةلالبتــكار،بــكادر
فعالــة،داعميــنلديمومــةالمــوارد
مؤهــلوشــراكات ّ

ش ـ ـعـ ــارن ـ ـا
ألجيالناالقادمة

ق ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــا

•سعادةالمعنيين
•االستدامة
•االبتكار
•التميز
•الحوكمةالرشيدة

مؤسســة مســتدامة مبتَ ِكــرة علــى مســتوى عالمــي
النـــمو المـسـتـــدام

استدامة
ثالثيــة األبعاد

الخارطة
االستراتيجية
للهيئة
2021

تعتمــد الهيئــة الجيــل الثالــث مــن نظــام بطاقــات قيــاس األداء المتــوازن الــذي يوفــر اّ ليــة منظمــة
لترجمــة وتطبيــق الخطــة االســتراتيجية مــن خــال ترجمــة مجموعــة مــن الشــرائح االســتراتيجية التــي
تمثــل التوجهــات االســتراتيجية العليــا للهيئــة (.)Strategic Themes

المعنيون

TBL02:
دعم التنمية المستدامة في دبي
S01:
إمدادات كهرباء ومياه بدرجة
عالية من االعتمادية والكفاءة
التميــز فــي العمليات
والخدمــات الذكية

IP04:
خدمات متعاملين
على مستوى عالمي

العمليات
الداخلية

تتكــون كل شــريحة اســتراتيجية مــن مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية موزعــة علــى المناظيــر
(منْ ظــور ثالثــي األبعــادَ ،منْ ظورالمعنييــنَ ،منْ ظــور العمليــات الداخليــةَ ،منْ ظــور
االســتراتيجية القياســية َ
الدعــم والتعلــم والنمــو).
توضــح الخارطــة االســتراتيجية العالقــة الســببية (هرميــة البنــاء) بيــن األهــداف االســتراتيجية للهيئــة
وكيفيــة الربــط المنطقــي بيــن هــذه األهــداف التــي تشــكل التسلســل المنطقــي لتحقيــق أهــداف
اســتراتيجية الهيئــة.

الدعــم والتعلم
والنمو
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TBL01:
تعزيز كفاءة اإلنفاق والعائدات واالستثمارات
TBL03:
خفض البصمة البيئية
S03:
ممارسات أعمال
ذاتمسؤولية مجتمعية

S02:
إسعاد
المعنيين

االبتكار
االستراتيجي

المشــاركة والتعاون
مــع المعنيين

IP12:
محفظة استثمارية
متنوعة
IP07:
اتصال داخلي
وخارجي متكامل
بمستوى عالمي

IP11:
مزيج طاقة متنوع
ومستدام

IP03:
معايير عالمية لممارسات الصحة
والسالمة والبيئة

IP10:
فعالة للطلب
إدارة ّ

IP02:
معايير عالمية لإلدارة
والحوكمة

IP06:
تنفيذ أفضل الممارسات
لمشاركة كافة الفئات المعنية

IP09:
تمكين المدينة
الذكية

IP01:
إدارة األصول وفق أعلى
المعايير العالمية من التوافرية
واالعتمادية والكفاءة

IP05:
إطار عملي متكامل للمسؤولية
المجتمعية المؤسسية

IP08:
فعال
بحث وتطوير ّ
وحلول وتقنيات مبتكرة

SLG01:
استقطاب
الكفاءات
والمحافظة
عليها

قــدرات مؤسســية ذات كفــاءة عاليــة وثقافة مؤسســية
ســعيدة تدعــم الهويــة الوطنية
SLG02:
مهارات وخبرات
الكوادر بإدارة
معرفة فعالة

SLG03:
تقنية ذكية
متكاملة لدعم
األعمال

SLG04:
طاقة إيجابية
وبيئة عمل
سعيدة

SLG05:
توطين فعال
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لـ ــنيلرضـ ــاكمورســمالســعادةعـ ــلى وجوهكم

فــيإطــارســعيناإلشــراكمتعاملينــاوالتشــاورمعهــمحــولأفضــلالممارســاتفــيمجــالالخدمــاتالتــينقدمهــا
لهــم،تــمتطويــرميثــاقســعادةالمتعامليــنبهــدفترجمــةالمبــادئوالقيــمالتــيتســتندعليهــااســتراتيجيتناوتحديــد
معاييــرومالمــحالخدمــاتالتــييتوقعهــامتعاملينــا،باإلضافــةإلــىتعزيــزجوانــبمشــاركتهمللوصــولمعــاً إلىأعلى
درجــاتالتميــزفــي الخدمــة.
تحــرصهيئــةكهربــاءوميــاهدبــيعلــىتوفيــرخدمــاتمتميــزةتحقــقســعادةالمتعامليــنوتفــوقتوقعاتهــم،وذلــك
مــنخــالتبنيهــاميثــاقخدمــةالمتعامليــنالــذيأطلقــهصاحــبالســموالشــيخمحمــدبــنراشــدآلمكتــوم،نائــب
رئيــسالدولــة،رئيــسمجلــسالــوزراء،حاكــمدبــيرعــاهاللــه،والــذيينــصعلــى مــا يلــي:

التزامنــاتجاهكــم

• سنتعاملمعكمباهتمامواحترام وبشاشة
• ستحظونبخدمةمتميزة وعادلة

مـــيــثـــاق
سعــادة
المتعـامليـن

• سنتعاملمعاحتياجاتكمبمهنيةونبذلأقصىمابوسعنا لتلبيتها

•	ســنقدمخدماتنــامــنخــالفريــقعمــلمتعــاونيتمتــعبالمعرفــة،ويتفهــماحتياجاتكــم،ويســتطيعاإلجابــةعلــى
استفســاراتكم
• سنوفرلكممتطلباتكلخدمةومواعيد إنجازها

• سنستجيبلطلباتكمفيالوقتالمناسبودون تأخير

• سنقلصعدداإلجراءاتلنوفرلكمخدمةسريعة وسلسة
• سنؤمنلكممعلوماتدقيقةوإجراءاتخدمة سليمة

•	ســنعملعلــىتوفيــرالعديــدمــنالخدمــاتعبــرطــرقمتنوعــةوالعديــدمــنقنــواتالدفــعفــياألوقــاتالتــي
تناســبكم

• سنرحببآرائكمواقتراحاتكملنتشاركمعكمفي تطوير خدماتنا
• سوفنضمنلكمخصوصيةالمعلومات والبيانات الخاصة بكم

مــانرجــوهمنكــملتوفيــرخدمــةمتميــزةلكــم

• تقديرجهودموظفينافيخدمتكمبالتعاملمعهمباحترام متبادل
• توفيرالبياناتالثبوتية

• تجهيزالبياناتالمطلوبةمسبقاً إلتمام المعاملة

• إعالمنابأسرعوقتممكنفيحالوجودخطأأوتعديل في البيانات

• إبالغنابأيتغييرفيالمعلوماتالشخصيةأوالظروفالمتعلقةبإتمام الخدمة

• الردعلىاستفساراتفريقخدمةالمتعاملينلخدمتكمبشكلأفضلوفيالوقت المحدد

يمكنكمالتواصلمعنامباشرةعبرالقنوات التالية:
الهاتف
البريداإللكتروني
البريد

مراكزسعادةالمتعاملين
بوابة االقتراحات اإللكترونية
الموحدة لحكومة دبي
بوابة الشكاوى اإللكترونية
الموحدة لحكومة دبي
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مركزرعايةالمتعاملين(24/7) 046019999 
customercare@dewa.gov.ae
ص.ب ،564دبي،اإلماراتالعربية المتحدة
للمزيدمنالمعلوماتعنأوقاتومواقعمراكزالهيئة،يرجى زيارة
www.dewa.gov.ae
https://esuggest.dubai.gov.ae
https://ecomplain.dubai.gov.ae
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خـــدمـــات
الـــكـــهـــربـــاء

خدمة التوصيالت
الجديدة

خدمة التوصيالت الجديدة – كهرباء
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة

الوثائق المطلوبة

هذه الخدمة تساعد المقاولين واالستشاريين المسجلين بالهيئة في الحصول
على التوصيالت الجديدة /المؤقتة /زيادة الطاقة الكهربائية للمشاريع
المختلفة .يمكن تقديم طلب الحصول على خدمات الكهرباء عن طريق نظام
النافذة الواحدة بالموقع اإللكتروني للهيئة

•

فرعية

•

مقاول

•
•
•
•

الرسم التخطيطي (ويشمل مخطط البناء وتمديدات الكهرباء  -الضغط)

•

•
•

الحصول على ترخيص البناء الصادر من بلدية دبي – الجهة المعنية
(متطلب أساسي)

•

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

مستند تطبيق اشتراطات المباني الخضراء (بصيغة )PDF

يجب على المتعامل استكمال عملية تسجيل بيانات المالك

•

16

المواقع المقترحة لعدادات الكهرباء الرئيسية والفرعية

.4

اختيار شهادة عدم الممانعة لغرض البناء والخاصة بالمالك المعني بطلب
التوصيل
تعبئة الحقول اإللزامية وإرفاق المستندات المطلوبة بحسب
نوع الطلب ()1

.6

في حال الموافقة على المخططات الفنية من قبل الهيئة ،سوف يستلم
المتعامل تكلفة التوصيل وستتم إتاحة خيار إشعار الهيئة بجاهزية الموقع
لمد الكابالت وكذلك القيام بالفحص الفني للمحطات الكهربائية الفرعية
(إن وجدت) والتوصيالت الداخلية للجهد المنخفض ضمن نافذة المتابعة

.8

يقوم مهندس الهيئة بالفحص الفني للتوصيالت الداخلية بحسب تاريخ
جاهزية الموقع المدخل من قبل المتعامل للتأكد من مطابقة التوصيالت
مع متطلبات واشتراطات الهيئة

.7

الحصول على شهادة عدم الممانعة لغرض البناء

تقديم شهادة إنجاز المبنى من بلدية دبي  /الجهة المعنية كشرط
أساسي لتوصيل الكهرباء

.3

تحديد نوع الطلب ونوع التوصيل (توصيل دائم  /طلب زيادة الطاقة /
توصيل مؤقت  /توصيل مؤقت لغرض البناء)

.2

اختيار المالك إلنشاء طلب التوصيل للمشروع الخاص به

.5

استشاري
تصريح البناء/شهادة عدم ممانعة

•

متطلبات تقديم الخدمة

إجرائية

.1

إدخال رقم الهوية الوطنية  /اإلضبارة  /رقم الرخصة التجارية
والمستخدمة في تسجيل أصحاب المشاريع ثم ضغط زر البحث

.9

بعد استيفاء مبلغ تكلفة التوصيل ،سيتم إصدار أمر العمل لمد الكابالت
بحسب تاريخ جاهزية الموقع المدخل من قبل المتعامل.

بعد استكمال عملية الفحص الفني بنجاح وتقديم المستندات المطلوبة،
تقوم الهيئة بتركيب العداد وتشغيل التيار الكهربائي

أو قات تقديم الخدمة

على مدار الساعة – عبر الموقع اإللكتروني للهيئة

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني للهيئة www.dewa.gov.ae

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد
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خدمة التوصيالت
الجديدة

اعتماد مخططات الجهد المنخفض:
•

األحمال من  1-150كيلووات 1 :يوم عمل.

•

األحمال من  3001-5000كيلووات 12 :يوم عمل.

•
•

األحمال من  151-3000كيلووات 7 :أيام عمل.

األحمال من  5001كيلووات فأكثر 17 :يوم عمل.

إصدار تكلفة التوصيل:
•

األحمال من  1إلى  150كيلووات 1 :يوم عمل.

•

األحمال من  400كيلووات فأكثر 9 :أيام عمل.

•
مدة انجاز الخدمة

األحمال من  151إلى  400كيلووات 5 :أيام عمل.

الفحص الفني لتوصيالت الجهد المنخفض:
•
•

األحمــال مــن  150 – 1كيلــووات 2 :يــوم عمــل مــن التاريــخ المحــدد مــن قبــل
المقــاول الكهربائــي المخــول بالمشــروع.
األحمــال أكثــر مــن  150كيلــووات 3 :أيــام عمــل مــن التاريــخ المحــدد مــن قبــل
المقــاول الكهربائــي المخــول بالمشــروع.

اعتماد موقع وحجم المحطة الكهربائية (إن وجدت):
•

 4أيام عمل

الفحص الفني للمحطات الكهربائية (إن وجدت):

باقة الخدمة
محدودية الخدمة

•

 2أيــام عمــل مــن التاريــخ المحــدد مــن قبــل المقــاول الكهربائــي المخــول
بالمشــروع

•

صالحية تكلفة التوصيل :سنة واحدة من تاريخ اإلصدار

•

يقوم النظام بإنشاء رقم الطلب E-xxxxxx

ال يوجد

•
•

المالحظات

•

تقدم هذه الخدمة للمقاولين واالستشاريين المسجلين في الهيئة
يمكن استخدام رقم المرجع لمتابعة حالة الطلب عبر الخدمات اإللكترونية
للهيئــة
يمكــن للمقــاول اتبــاع اإلجــراءات أعــاه لطلــب زيــادة الطاقــة الكهربائيــة /
التوصيــات المؤقتــة

ملحوظــة هامــة :ال يتطلــب الدفــع المســبق لتكلفــة التوصيــل وذلــك لمشــاريع
مبــادرة “النامــوس” (مشــروع ســكني  /توصيــل جديــد  /لألحمــال  150كيلــووات
وأقــل  /موصــل مــن مصــدر كهربائــي قائــم)
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خدمات توصيل
الطاقة الشمســية

خدمات توصيل الطاقة الشمسية
الوصف

ضمــن اســتراتيجية الهيئــة فــي مجــال تعزيــز الطاقــة المســتدامة ،تقــدم الهيئــة
لمتعامليهــا خدمــة ربــط مولّ ــدات الطاقــة الشمســية الموجــودة فــي المبانــي
والمنــازل بشــبكة الهيئــة ،وذلــك بهــدف تنظيــم عمليــة إنتــاج الطاقــة واســتفادة
المتعامــل مــن فائــض االنتــاج مــن خــال تحويلــه علــى شــبكة الهيئــة
•

فرعية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•
•

مقاول

الوثائق المطلوبة

نموذج الطلب المتوفر بموقع الهيئة www.dewa.gov.ae

هيكلية الخدمة ونوعها

متطلبات تقديم الخدمة

•

إجرائية

استشاري

•

الحصــول علــى شــهادة عــدم ممانعــة والتــي تعــد متطلبــاً أساســياً العتمــاد
المخططــات وتركيــب األلــواح الشمســية

•

إرســال الطلــب عبــر البريــد اإللكترونــي @CS.InspectionActivation
 dewa.gov.aeمــع إرفــاق المســتندات المطلوبــة

•

تحميل وتعبئة نموذج الطلب

نظام الطاقة الشمسية  -شهادة عدم الممانعة:

يتعيــن علــى المقاوليــن واالستشــاريين الحصــول علــى شــهادة عــدم ممانعــة
لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية كشــرط مســبق للموافقــة علــى التصاميــم
وعمليــات البناء/التركيــب .ويمكــن لالستشــاريين والمقاوليــن المعتمديــن لــدى
الهيئــة فــي مجــال الطاقــة الشمســية تقديــم طلــب الحصــول علــى شــهادة عــدم
الممانعــة لربــط مولّ ــدات الطاقــة الشمســية بشــبكة التوزيــع التابعــة للهيئــة.
 .1سجل دخولك في بوابة االستشاريين والمقاولين
.2

اختيار “شهادة عدم الممانعة” ()DRRG Solar NOC

نظام الطاقة الشمسية  -الموافقة على التصميم
إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

لربــط مولّ ــدات الطاقــة الشمســية بشــبكة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،يجــب
الحصــول علــى موافقــة مســبقة علــى تصميــم المولّ ــدات قبــل المباشــرة فــي
تنفيــذ أعمــال البناء/التركيــب .ويمكــن لالستشــاريين والمقاوليــن المعتمديــن لــدى
الهيئــة فــي مجــال الطاقــة الشمســية تقديــم طلــب الحصــول علــى الموافقــة
علــى التصميــم ورســوم الربــط.

نظام الطاقة الشمسية  -الفحص الفني والربط

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

يمكــن لالستشــاريين والمقاوليــن المعتمديــن لــدى الهيئــة فــي مجــال الطاقــة
الشمســية ،متابعــة مراحــل الموافقــة علــى التصميــم ،وســداد رســوم الربــط،
وإعــام الهيئــة بجاهزيتهــم إلجــراء المعاينــة والفحــص الفنــي ،حتــى يتمكنــوا مــن
ربــط مولّ ــدات الطاقــة الشمســية بشــبكة التوزيــع التابعــة للهيئــة.

يرجــى مالحظــة أن خدمــة تقديــم طلبــات فحــص ومتابعــة مراحــل الموافقــة علــى
أنظمــة الطاقــة الشمســية إلكترونيــاً  ،ال تــزال قيــد التطويــر .ولحيــن التمكّ ــن مــن
معالجــة الطلبــات إلكترونيــاً  ،يرجــى اتبــاع الخطــوات التاليــة:
•
•

تحميل وتعبئة نموذج الطلب

إرسال الطلب عبر البريد اإللكتروني @CS.InspectionActivation
 dewa.gov.aeمع إرفاق المستندات المطلوبة.

أو قات تقديم الخدمة

على مدار الساعة – عبر الموقع اإللكتروني للهيئة

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

الرسوم

المؤسسات الشريكة

قنوات تقديم الخدمة

مجانية

ال يوجد

الموقع اإللكتروني للهيئة

www.dewa.gov.ae

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

نموذج طلب توصيل الطاقة الشمسية
https://www.dewa.gov.ae/~/media/Solar-Inspection
application_form.ashx?la=ar-AE

باقة الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة

محدودية الخدمة

 56يوم عمل

•
•

شــهادة خبيــر معتمــد فــي أنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة مــن
“هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي”

صالحيــة شــهادة عــدم الممانعــة لتوصيــل الطاقــة الشمســية  6أشــهر مــن
تاريــخ اإلصــدار

يرجــى مالحظــة أن نمــاذج تقديــم طلبــات الحصــول علــى الموافقــة علــى التصميم
إلكترونيــاً عبــر الموقــع اإللكترونــي ال تــزال قيــد التطويــر .وإلــى حيــن التمكّ ــن مــن
معالجــة الطلبــات اإللكترونيــة علــى الموقــع ،يرجــى اتّ بــاع الخطــوات أدنــاه:
•

تحميل نموذج الطلب( :تحميل النموذج المؤقت)

•

إرســال الطلــب عبــر البريــد اإللكترونــي CS.DesignApproval@dewa.
 gov.aeمــع إرفــاق المســتندات المطلوبــة.

•

20

تعبئة النموذج
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التوصيالت
الكهربائيــة الموقتة

التوصيالت الكهربائية المؤقتة
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة
الوثائق المطلوبة

متطلبات تقديم الخدمة

توفيــر التوصيــات الكهرائيــة المؤقتــة لمناســبات الزفــاف والعــزاء لموطنــي دولــة
اإلمــارات فقــط

•

مواطن سكني
•

شهادة عدم ممانعة من هيئة الطرق والمواصالت

•

رقم حساب المتعامل

•

عدد األيام

•

•
•

شهادة عدم الممانعة من اإلدارة العامة للدفاع المدني بالنسبة للخيام

.1
.3

تمديد الكيبل وتفعيل الخدمة

إجراءات وخطوات الحصول
على الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

 24ساعة

الرسوم

يتم تحديد رسوم الخدمة وفقا مايلي:
 .1حجم وطول الكيبل
 .2عدد األيام
 .3حمل االستهالك

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى
المؤسسات الشريكة

هيئة الطرق والمواصالت ،االدارة العامة للدفاع المدني

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

•

تقديم الطلب فورا في حاالت العزاء.

•
•

تقديم الطلب قبل  4أيام في حاالت الزفاف.
رسوم الخدمة غير مستردة.

دفع الرسوم بعد زيارة الفريق الفني للموقع

ال يوجد

•

مراكز سعادة المتعاملين

•

تطبيق الهيئة الذكي

•

المالحظات

•

مدة التوصيالت المؤقتة ال تتجاوز  7أيام.

بيانات المقاول واالحمال الكهربائية المطلوبة

تقديم الطلب للحصول على الخدمة

•

محدودية الخدمة

ال يوجد

باقة الخدمة

ال يوجد

تفاصيل مقدم الطلب (االتصال  /المخول)

.2

قنوات تقديم الخدمة

22

اجتماعية

مدة انجاز الخدمة

 4ساعات بعد دفع رسوم الخدمة

الموقع اإللكتروني

مركز رعاية المتعاملين

نموذج تقديم الطلب

23

الخدمات الفنية

الخدمات الفنية  -نقل العدادات  /المحوالت  /الكابالت
الوصف

يمكــن للمقاوليــن المســجلين بالهيئــة الحصــول علــى الخدمــات الفنيــة التــي
تتضمــن نقــل العــدادات  /المحــوالت  /الكابــات وذلــك عــن طريــق تقديــم طلــب
خدمــات البنيــة التحتيــة عبــر الموقــع اإللكترونــي للهيئــة www.dewa.gov.ae

هيكلية الخدمة ونوعها

•
•

فرعية
إجرائية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•
•

مقاول
استشاري

•
•

أحدث خارطة صادرة من بلدية دبي أو من السلطة/الجهة المعنية.
جــداول توزيــع األحمــال المعتمــدة والجهــد الموصــل والحــد األعلــى للجهــد
الكهربائــي المطلــوب.
صورة جواز المالك/صورة الهوية الوطنية
آخر فاتورة استهالك صادرة من الهيئة
شــهادة بــراءة الذمــة مــن إدارة خدمــات الفواتيــر بالهيئــة (لطلبــات إلغــاء
المحطــات الفرعيــة فقــط)
مخطط األرض الذي يوضح التوصيالت الحالية والتغييرات المقترحة

الوثائق المطلوبة

•
•
•
•
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إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

تقديــم طلــب التســجيل بالخدمــات اإللكترونيــة للهيئــة عبــر الموقــع اإللكترونــي
للهيئــة www.dewa.gov.ae

أوقات تقديم الخدمة

على مدار الساعة – عبر الموقع اإللكتروني للهيئة

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني www.dewa.gov.ae

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة

 9أيام عمل إلصدار التكلفة التقديرية

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

صالحية التكلفة الصادرة 6 :أشهر من تاريخ اإلصدار
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معالجة البالغات
الفنية

معالجة البالغات الفنية
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

تقدم هذه الخدمة لجميع فئات المتعاملين للبالغات الفنية المتعلقة بانقطاع
أو وجود خلل فني في التيار الكهربائي

•
•

فرعية
إجرائية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•
•
•
•
•
•

متطلبات تقديم الخدمة

.1
.2
.3

الوثائق المطلوبة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

سكني
تجاري
صناعي
حكومي
مقاول
استشاري

ال يوجد

.1
.2

الرسوم

رقم حساب المتعامل
الموقع
أنوع البالغ أو الخدمة

اسم الخدمة

1

تبديل صهيرة (فيوز) أحادية

3

تبديل صهيرة (فيوز) الجهد المنخفض من المحطة

4
5
6
7
8
9

14

16

فتح واغالق المحطة الفرعية بناء عى طلب
المتعامل

19

تبديل الصهيرة (فيوز) المحترقة

تبديل صهيرة (فيوز) الجهد المنخفض من لوحة
توزيع فرعي

تبديل صهيرة السلك في لوحة التوزيع

تبديل عداد كهربائي نظام احادي الطور/الوجه –
جميع التصنيفات

تبديل عداد كهربائي نظام ثالثي الطور/الوجه –
( 30-90امبير)

تبديل عداد كهربائي نظام ثالثي الطور/الوجه –
(اعلى من  30-90امبير)

تبديل عداد ذكي؛  10-90امبير؛ احادي
الطور/الوجه ؛  2واط

20

معدل
 /خدمة

21

)(AED

165

130

150
145
130
260
330
435
765

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى
المؤسسات الشريكة

قنوات تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
مدة انجاز الخدمة
باقة الخدمة

محدودية الخدمة

المالحظات
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15

إصالح السلك المعدني المغذي

تبديل محول التيار

إعادة ضبط المفتاح الكهربائي

18

 24ساعة

2

13

تبديل محول التيار كيلوواط ساعة؛ نوع
ET 411 MZ:V=3X2

17

تقديم بالغ مركز رعاية المتعاملين على رقم 991
تطبيق الهيئة الذكي

رقم

11

تبديل عداد ذكي؛  5امبير؛جهد منخفض -محول
التيار  4واط

12

”رسوم مالية بحسب نوع الخدمة “ مرفق ملحق بكشف الرسوم

الرسوم

10

تبديل عداد ذكي؛  20-120امبير؛ ثالثي الطور/
الوجه ؛ 4واط

فحص لوحة المفاتيح الكهربائية بناء على طلب
المتعامل

فصل التيار الكهربائي بناء على طلب العميل
(محول تيار خاص)

إعادة التيار الكهربائي بعد االنتهاء من االعمال
الخاصة (محول تيار مشترك)

فصل التيار الكهربائي بناء على طلب العميل
(الخدمة المشتركة)

إعادة التيار الكهربائي بعد االنتهاء من االعمال
)الخاصة (محول تيار خاص

1190
1365
520
480
130

130
95
130
95
95
95
95

ال يوجد
هيئة الطرق والمواصالت ،بلدية دبي ،شرطة دبي واتصاالت
•
•
•
•

مراكز سعادة المتعاملين
الموقع اإللكتروني
تطبيق الهيئة الذكي
مركز رعاية المتعاملين

ال يوجد
•

•

ساعتان بالنسبة للحاالت البسيطة

 4ساعات للبالغات الرئيسية (تعرض الكابل الرئيسي للعطل)

ال يوجد

ال يوجد

•

تنصح الهيئة المتعاملين بإجراء صيانة دورية لجميع التمديدات الداخلية.
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خــدمــات
الــمــيــاه

الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة

توصيل المياه للمشاريع الجديدة
•

فرعية

•

مقاول

•

صورة عن جواز السفر أوالهوية

•

رخصة بناء  /شهادة إنجاز من بلدية دبي

•
•

إجرائية

الوثائق المطلوبة
متطلبات تقديم الخدمة

تقديم الطلب اإللكترونيا

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

شهادة عدم ممانعة للبناء في الهيئة

تقديم الطلب ألكترونيا مع أرفاق الوثائق المطلوبة

•	دراســة الطلــب مــن قبــل الهيئــة والقيــام بالزيــارة الميدانيــة وإصــدار التكلفــة
وإرســالها بالبريــد اإللكترونــي
•
•

هيكلية الخدمة ونوعها

استشاري

•

•

الوصف

دفع التكلفة من خالل أي من قنوات الدفع المعتمدة

تقوم الهيئة بتوصيل المياه خالل  3أيام عمل بعد الدفع

فئات المتعاملين
المستهدفة

•
•

فرعية
إجرائية

•

سكني

•

صناعي

•
•
•
•

الوثائق المطلوبة

تجاري

حكومي
مقأو ل

استشاري

ال يوجد
•

العنوان

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

•

تقديم الشكوى عبر الهاتف أو الكترونياً أو من خالل مركز االتصال

•

أرسال الفنيين للمعاينة وإجراء الالزم

 24ساعه يوميا  7أيام أسبوعياً

متطلبات تقديم الخدمة

•
•

رقم حساب المتعامل
أستالم الشكوى من قبل الهيئة وتسجيلها على النظام

أوقات تقديم الخدمة

على مدار الساعة – عبر الموقع اإللكتروني للهيئة ً

الرسوم

(تعتمد على كمية المياه المطلوبة  ,المواد  ,االنابيب والعدادات المطلوبة)

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوم

فــي حــال ثبــت أن ســبب الكســر حــادث يتــم تغريــم المتســبب بالكلفــة بنــاء علــى
مرســوم خــاص

قنوات تقديم الخدمة

موقع الهيئة اإللكتروني www.dewa.gov.ae

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

نموذج توصيل مياه جديد

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

هيئة الطرق والمواصالت ،بلدية دبي ،شرطة دبي ،اتصاالت

مدة انجاز الخدمة

 3أيام عمل

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

تقديــم الطلــب مــن خــال الموقــع اإللكترونــي ويجــب علــى مقــدم الطلــب دفــع
التكلفــة خــال مــدة أقصاهــا ســنة وإال ســوف ُيلغــى الطلــب

قنوات تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
مدة انجاز الخدمة
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خدمــة تصليــح الكســور فــي الشــبكة وحــل الشــكاوى الفنيــة المتلعقــة بالميــاه
للمتعامليــن

خدمة
الصيانــة  -مياه

خدمة التوصيالت
الجديــدة  -مياه

خدمة التوصيالت الجديدة  -مياه

خدمة الصيانة  -مياه

•

•
•

أغالق الشكوى على النظام

الموقع إلكترونية للهيئة www.dewa.gov.ae

مركز رعياة المتعالمين

ال يوجد
•
•

ساعتين للبالغات العادية

أربع ساعات لكسور الشبكات

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد
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الخدمات
الفنيــة  -مياه

الخدمات الفنية  -مياه
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة
الوثائق المطلوبة
متطلبات تقديم الخدمة

تقديم استشارات وإصدار موافقات على شبكات مياه تابعة للمطوريين
•

فرعية

•

مقاول

•

خرائط الشبكات المقترحة كاملة

•

رسالة من المقاول أو االستشاري لطلب االستشارة وإصدار الموافقة

•
•
•

.1
إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

استشاري
دراسة الحاجة اليومية للمشروع من المياه

توجيه رسالة للهيئة لطلب االستشارة مع المرفقات المطلوبة

.2

الحصول على موعد مع اإلدارة المختصة

.4

إجراء التعديالت من قبل االستشاري إذا لزم

.3
.5
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إجرائية

دراسة الطلبات من قبل الهيئة وتقديم االستشارة مع التوصيات
استالم الموافقة

أوقات تقديم الخدمة

 07:30ص –  02:30م (إدارة مشاريع توزيع المياه) مركز القوز

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

مركز سعادة المتعاملين – القوز ( -إدارة مشاريع توزيع المياه)

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة

 3أيام عمل

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد
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خدمات المتعاملين
والفوترة

االنتقال الى
عقار جديد

االنتقال الى عقار جديد
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

فئات المتعاملين
المستهدفة

تفعيل إمداد الكهرباء والمياه للعقار الجديد
•

فرعية

•

سكني

•

صناعي

•
•
•
•
•

الوثائق المطلوبة

إجرائية
تجاري

حكومي
عقد االيجار (ايجاري) سارياً لمدة شهر واحد على األقل
بطاقة الهوية

•	الرخصــة التجاريــة (لفئــات المتعامليــن :التجــاري والصناعــي) مــع ضــرورة
وجــود ختــم الشــركة والتوقيــع علــى عقــد اإليجــار والطلــب

•	للمســتثمرين والمتعامليــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ,يمكــن إبــراز
ـدال مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة
صــورة الجــواز أو بطاقــة الهويــة الموحــدة بـ ً
تقديم جميع الوثائق المطلوبة ودفع مبلغ التأمين كما يلي:

متطلبات تقديم الخدمة

•
•

المؤسسات الشريكة

 2000درهم للشقق (العقارات السكنية)

قنوات تقديم الخدمة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

مدة انجاز الخدمة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

•
•

الحصول على رقم إشعار الطلب 121

•
•
•

أوقات تقديم الخدمة
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دفع مبلغ التأمين ورسوم تشغيل الخدمة
تفعيل الخدمة خالل  24ساعة

•

يرجى االطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم ()93-92

•

 100درهم لتفعيل عدادات الكهرباء والمياه “العدادات الصغيرة”

•

 30درهم رسوم تسجيل

•

•

تطبيق الهيئة الذكي

•

شركات إدارة العقارات
الموقع اإللكتروني

مراكز الطباعة المعتمدة لدى دائرة األاراضي واألمالك

نموذج طلب االنتقال إلى عقار جديد
•	يتــم تفعيــل إمــدادات الكهربــاء والميــاه فــي غضــون  24ســاعة مــن دفــع
مبلــغ التأميــن

•
•

زمن االنتظار في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

زمن تقديم طلب الخدمة في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد
•	يجــب أن تكــون الفاتــورة النهائيــة للمســتأجر الســابق للعقــار مدفوعــة كليــاً
قبــل الشــروع فــي طلــب هــذه الخدمــة

للعقارات غير السكنية ,يتم احتساب مبلغ التأمين بناءاً على استهالك العقار
تقديم الطلب

•

مراكز سعادة المتعاملين

•

•

 4000درهم للفيال (العقارات السكنية)
تعبئة نموذج الطلب

•

مراكز الطباعة المعتمدة لدى دائرة األاراضي واألمالك

المالحظات

•	يرجــى مــن المتعامليــن االتصــال بمركــز رعايــة المتعامليــن  -قســم الطــوارىء
علــى رقــم  991فــي حــال عــدم الحصــول علــى الخدمــة خــال الوقــت
المحــدد ( 24ســاعة) بعــد دفــع مبلــغ التأميــن
•

على جميع المالك دفع مبلغ التأمين للعقارات الخاضعة للصيانة

•	علــى المــاك المواطنيــن تزويــد الهيئــة بكتــاب تعهــد يفيــد تحملــه
لالســتهالك الشــهري للعــدادات الرئيســية

على مدار الساعة عن طريق التطبيق الذكي والموقع اإللكتروني

 300درهم لتفعيل عدادات الكهرباء والمياه الكبيرة “العدادات الكبيرة”

الرسوم

•

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد
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االنتقال
من العقار

االنتقال من العقار
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة

خدمة قطع إمداد الكهرباء والمياه للعقار
•

فرعية

•

سكني

•
•
•
•

•

الوثائق المطلوبة

متطلبات تقديم الخدمة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

الرسوم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى
المؤسسات الشريكة

قنوات تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
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•

إجرائية
تجاري

صناعي

مدة انجاز الخدمة

•

•

دفع قيمة الفاتورة النهائية

•	تقديــم طلــب خدمــة الفاتــورة النهائيــة يتضمــن تحديــد تاريــخ إخــاء العقــار
ورقــم الهاتــف
.1

تقديم طلب الفاتورة النهائية

.3

قطع خدمات الكهرباء والمياه

.5

دفع قيمة الفاتورة

إعادة ضمان مبلغ التأمين ستتم بعد تسوية الفاتورة النهائية كالتالي:

•	اســتالم مبلــغ التأميــن لفئــة الســكني فقــط فــي حــال أن المبلــغ أقــل مــن 4
االف درهــم مــن خــال مراكــز ســعادة المتعامليــن
•	إذا كانــت قيمــة التأميــن أكثــر مــن  4االف درهــم اســتالم مبلــغ التأميــن عــن
طريــق حوالــة بنكيــة خــال  3أيــام عمــل مــن تاريــخ الفاتــورة النهائيــة أو عــن
طريــق شــيك بنكــي خــال  7أيــام عمــل

بطاقة الهوية اإلماراتية لصاحب الحساب السكني

رسالة رسمية موقعة ومختومة لفئة التجاري والصناعي

زمن االنتظار في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

•	زمن تقديم طلب الخدمة في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

حكومي

•	خطــاب تفويــض فــي حالــة طلــب الفاتــورة النهائيــة مــن قبل ممثــل المتعامل
لفئــة الســكني

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

	.2إســتالم رقــم إشــعار عــن طريــق البريــد اإللكترونــي والرســائل النصيــة لمتابعــة
الطلــب
.4
.6

أوقات تقديم الخدمة

•	ســيتم ارســال الفاتــورة النهائيــة مــن خــال البريــد اإللكترونــي والرســائل
النصيــة خــال  36ســاعة مــن تقديــم طلــب قطــع الخدمــة.

•

إصدار الفاتورة النهائية

إسترداد مبلغ التأمين “إن وجد”

يرجى اإلطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم ()93-92

•	على مدار الساعة عن طريق التطبيق الذكي والموقع اإللكتروني
 50درهم لكل عداد  20 +درهم رسوم المعرفة

ال يوجد
ال يوجد

•

مراكز سعادة المتعاملين

•

تطبيق الهيئة الذكي

•
•

الموقع اإللكتروني

دائرة األراضي واألمالك

نموذج طلب الفاتورة النهائية
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خدمة دفع
الفواتير

خدمة دفع الفواتير
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

فئات المتعاملين
المستهدفة

الوثائق المطلوبة

خدمة سداد فواتير الكهرباء والمياه الشهرية

•

فرعية

•

سكني

•
•
•
•
•
•

تجاري

صناعي

حكومي

مقاول

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

•
•

ال يوجد

يرجى االطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم ()93-92
على مدار الساعة عن طريق التطبيق الذكي والموقع اإللكتروني

ال يوجد
•

اتصاالت

•

بريد اإلمارات

ايبكو واينوك

•	البنــوك “مرفــق قائمــة البنــوك التــي تقــدم خدمــة دفــع فواتيــر الهيئــة”
صفحــة رقــم 98
•

منصة دبي الذكية

•

الموقع اإللكتروني

•

قنوات تقديم الخدمة

محدودية الخدمة

ال يوجد

قيمة الفاتورة فقط

•
المؤسسات الشريكة

باقة الخدمة

•

 0:01:45دقيقة وقت االنتظار في مراكز الهيئة لسعادة المتعاملين

•	 0:01:45دقيقــة وقــت تقديــم الخدمــة فــي مراكــز الهيئــة لســعادة
ا لمتعا مليــن

ال يوجد

استخدام إحدى قنوات تقديم الخدمة للدفع

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

مدة انجاز الخدمة

•

فورية لقنوات الدفع اإللكترونية والذكية

استشاري

متطلبات تقديم الخدمة

الرسوم

•
•
•
•
•
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إجرائية

امتالك رقم الحساب للدفع

أوقات تقديم الخدمة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مراكز سعادة المتعاملين
تطبيق الهيئة
البنوك

محطات ايبكو واينوك
بريد االمارات
()M-Pay
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الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

تقــدم هــذه الخدمــة للمتعامليــن المســجلين فــي خدمــة توصيــل الطاقــة
الشمســية إلجــراء مقاصــة بيــن االســتهالك واإلنتــاج
•

فرعية

•

سكني

•
•

إجرائية
تجاري

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

الوثائق المطلوبة

ال يوجد

•

صناعي

حكومي

متطلبات تقديم الخدمة

أن يكون مسجل في خدمة توصيل الطاقة الشمسية

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

•	فــي حــال كان الرصيــد دائــن يتــم إضافــة وحــدات كهربائيــة (كيلــو واط) لرصيــد
المتعامــل المســتقبلي

أوقات تقديم الخدمة

شهرياً

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ترتبط هذه الخدمة مع خدمة توصيل الطاقة الشمسية وخدمة دفع الفواتير

الرسوم

المؤسسات الشريكة
قنوات تقديم الخدمة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
مدة انجاز الخدمة

•	تصــل الفواتيــر الخضــراء للمتعامليــن المســجلين فــي خدمــة توصيــل الطاقــة
ا لشمســية

•	فــي حــال زيــادة االســتهالك عــن رصيــد الوحــدات يتــم دفــع المســتحقات مــن
قبــل المتعامــل وفــق نظــم التعرفــة المعتمــدة فــي الهيئــة

ال توجد رسوم

لالطالع على قائمة المقاولين المعتمدين يرجى الرجوع الى:
http://mobile.dewa.gov.ae/new/stpages/en/s,asdubai/
customer.aspx

عن طريق نظام الهيئة
ال يوجد
شهرياً

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة

الوثائق المطلوبة

•

فرعية

•

سكني

•

صناعي

•
•
•

متطلبات تقديم الخدمة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة
أوقات تقديم الخدمة
الرسوم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

المؤسسات الشريكة

إجرائية
تجاري

حكومي

.1

بطاقة الهوية اإلماراتية أو صورة عن جواز السفر

.3

تسوية الفاتورة النهائية (في حالة المستأجر فقط)

.2
.4

رقم العقار/رقم حساب المتعامل

دفع المتأخرات على العقار في حاله المالك

	.1تســوية الفاتــورة النهائيــة فــي حالــه المســتأجر أو دفــع المتأخــرات علــى
العقــار فــي حالــه المالــك
.2

دفع رسوم الخدمة

	.1فــي حالــه المســتأجر :يجــب التقديــم علــى الفاتــورة النهائيــة وتســويتها وفــي
حالــة المالــك :يجــب دفــع المتأخــرات علــى العقــار
.2

دفع رسوم الخدمة

•

يرجى االطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم ()93-92

.3
•

الحصول على الشهادة

على مدار الساعة عن طريق التطبيق الذكي والموقع اإللكتروني

 50درهم

تسوية الفاتورة النهائية ( خدمة االنتقال من العقار)
ال يوجد
•

مراكز سعادة المتعاملين

•

تطبيق الهيئة الذكي

قنوات تقديم الخدمة

•

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة
باقة الخدمة

محدودية الخدمة

42

شــهادة يتــم إصدارهــا للمتعامــل بنــاء علــى طلبــه تثبــت أنــه دفــع كل المســتحقات
المترتبــة علــى العقــار الخــاص بــه

شهادة لمن
يهمه األمر

خدمة مقاصة الفواتير

خدمة مقاصة الفواتير لمستخدمي خدمة توصيل الطاقة الشمسية

شهادة لمن يهمه األمر

الموقع اإللكتروني

•	 3أيــام عمــل يتــم إرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي فــي حــال تقديمهــا إلكترونيــاً
أو عــن طريــق التطبيــق الذكــي
•	فورا في مركز سعادة المتعاملين
•

 0:04:00دقيقة زمن تقديم الخدمة في مركز سعادة المتعاملين

الفاتورة النهائية مع شهادة براءة الذمة

صالحية الشهادة شهر واحد من تاريخ إصدارها
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الشــاحن االخضر
“ تســجيل “

الشاحن االخضر “ تسجيل “
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة

الوثائق المطلوبة

إمــداد الســيارات الكهربائيــة بالشــاحن األخضــر الصديقــة للبيئــة واصــدار فواتيــر
شــهرية لــه

•

فرعية

•

سكني

•
•
•
•

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

•
•

رخصة القيادة

•
•

محدودية الخدمة

ال توجد باقة

ال يوجد

حكومي

الرخصة التجارية لفئة التجاري والصناعي
ملكية السيارة
رقم الشاصي

•	زيــارة مركــز ســعادة المتعامليــن وتعبئــة طلــب التســجيل مــع تقديــم جميــع
الوثاقئــق المطلوبــة
•

دفع مبلغ التأمين

•

تسجيل البيانات في النظام

•

استالم البطاقة

•	زيــارة مركــز ســعادة المتعامليــن وتعبئــة طلــب التســجيل مــع تقديــم جميــع
الوثاقئــق المطلوبــة
•

دفع مبلغ التأمين

أوقات تقديم الخدمة

يرجى االطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم 93-92

الرسوم

 500درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

مراكز سعادة المتعاملين

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
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تجاري

باقة الخدمة

•

زمن تقديم طلب الخدمة في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

•

صناعي

جواز سفر أو بطاقة الهوية (لألفراد)

•
متطلبات تقديم الخدمة

إجرائية

مدة انجاز الخدمة

•

فورا

زمن االنتظار في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

•

نموذج طلب تسجيل
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الفاتــورة النهائيــة لخدمة
الشاحن األخضر

الفاتورة النهائية لخدمة الشاحن األخضر
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

فئات المتعاملين
المستهدفة

الوثائق المطلوبة

إنهــاء خدمــات تزويــد الســيارات الكهربائيــة بالشــاحن األخضــر وإصــدار الفاتــورة
النهائيــة لهــا
•

فرعية

•

سكني

•

صناعي

•
•
•

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

حكومي

•

بطاقة الشاحن األخضر

•

زيارة مركز سعادة المتعاملين من قبل مالك الحساب أو مندوب عنه

•

زيارة مركز سعادة المتعاملين من قبل مالك الحساب أو مندوب عنه

•

إصدار الفاتورة النهائية

•

دفع قيمة الفاتورة

•

مدة انجاز الخدمة

•	ســيتم إرســال الفاتــورة النهائيــة مــن خــال البريــد اإللكترونــي والرســائل
النصيــة خــال  36ســاعة مــن تقديــم طلــب قطــع الخدمــة
•

زمن االنتظار في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

•	زمن تقديم طلب الخدمة في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة
باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

رقم الحساب

دفع الفاتورة النهائية

•	إســتالم رقــم إشــعار عــن طريــق البريــد اإللكترونــي والرســائل النصيــة لمتابعــة
الطلــب
•
•
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تجاري

•	جــواز ســفر أو بطاقــة الهويــة ( لألفــراد ) وفــي حــال الشــركات (رســالة
مختو مــة )
•

متطلبات تقديم الخدمة

إجرائية

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

إغالق الحساب

استرداد مبلغ التأمين “إن وجد”

أوقات تقديم الخدمة

يرجى االطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم 93-92

الرسوم

قيمة الفاتورة النهائية فقط

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

مراكز سعادة المتعاملين
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االستفسار عن االستهالك
المرتفع و  /أو المنخفض

االستفسار عن االستهالك المرتفع و  /أو المنخفض
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

فئات المتعاملين
المستهدفة

الوثائق المطلوبة
متطلبات تقديم الخدمة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

أوقات تقديم الخدمة

الرسوم

تقــدم هــذه الخدمــة لفئــات المتعامليــن الراغبيــن باالستفســار عــن الفواتيــر
الخاصــة بهــم عنــد مالحظــة ارتفــاع أو انخفــاض مفاجــىء فــي االســتهالك.
•

فرعية

•

سكني

•

صناعي

•
•
•
•
•

قنوات تقديم الخدمة

تجاري

حكومي

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

•	التواصــل مــن خــال إحــدى قنــوات تقديــم الخدمــة وتقديــم طلــب
لالستفســار عــن االســتهالك المرتفــع  /المنخفــض.

•

مدة انجاز الخدمة

الموقع اإللكتروني

تطبيق الهيئة الذكي

مركز رعاية المتعاملين

ال يوجد
•

بطاقة الهوية في حالة حضور مالك الحساب شخصياً

رسالة تفويض في حال حضور ممثل عن صاحب الحساب

•
•

إجرائية

بيان رقم الحساب

•

سيتم الرد على االستفسار خالل  7أيام عمل.

 0:04:00دقيقة وقت االنتظار في مراكز الهيئة لسعادة المتعاملين

•	 0:04:00دقيقــة وقــت تقديــم الخدمــة فــي مراكــز الهيئــة لســعادة
ا لمتعا مليــن

باقة الخدمة

ال يوجد باقة خدمات

المالحظات

مــن أجــل التحقــق مــن دقــة العــداد ،إذا لــزم األمــر ،ســيتم اختبــار العــداد فــي هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي فــي المختبــر وســيتم تركيــب عــداد جديــد لضمــان اســتمرارية
الخدمــة

•	الحصــول علــى رقــم مرجــع مــن خــال البريــد اإللكترونــي والرســالة النصيــة
لمراجعــة وضــع وحالــة الطلــب.
•

الرد على االستفسار من خالل البريد اإللكتروني وصندوق البريد

•

يرجى االطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم 93-92

•

على مدار الساعة عن طريق التطبيق الذكي والموقع اإللكتروني

إذا تبيــن بعــد فحــص العــداد عــدم وجــود أي خلــل أو خطــأ فــي العــداد ،يتــم
احتســاب رســوم الفحــص لــكل عــداد علــى حــدى وتضــاف هــذه الرســوم إلــى
فاتــورة الشــهر التالــي كمــا يلــي :
•
•
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•

مراكز سعادة المتعاملين

 30درهماً للعدادات الصغيرة و 75درهماَ للعدادات الكبيرة

يتم منح  % 50خصم لحاملي بطاقة “ذخر” على رسوم الخدمة فقط.

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد
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تقــدم هــذه الخدمــة للمتعامليــن الذيــن يرغبــون باالستفســار عــن خدمــات
وإجــراءات خدمــة المتعامليــن والفوتــرة
•

فرعية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

سكني

•

صناعي

الوثائق المطلوبة

الهوية اإلماراتية

متطلبات تقديم الخدمة

توضيح طبيعة االستفسار

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

اســتخدام إحــدى قنــوات االتصــال “ الموقــع اإللكترونــي ،التطبيــق الذكــي،
مراكــز ســعادة المتعامليــن ،مركــز رعايــة المتعامليــن” للحصــول علــى االستفســار
المطلــوب

هيكلية الخدمة ونوعها

•
•
•

•

تجاري

حكومي

يرجى االطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم 93-92

أوقات تقديم الخدمة

•	علــى مــدار الســاعة عــن طريــق التطبيــق الذكــي والموقــع اإللكترونــي ومركــز
رعايــة المتعامليــن

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

•

مراكز سعادة المتعاملين

•

تطبيق الهيئة الذكي

•

•
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إجرائية

الموقع اإللكتروني

مركز رعاية المتعاملين

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة

فورياَ

الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة
الوثائق المطلوبة
متطلبات تقديم الخدمة
إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

تقــدم هــذه الخدمــة للمتعامليــن الذيــن يرغبــون باالستفســار عــن التعرفــة
والتوصيــات واالســتهالك
•
•
•
•
•
•

•
•

فرعية

معلوماتية ،إجرائية
سكني
تجاري

صناعي

حكومي

بطاقة الهوية في حالة حضور مالك الحساب شخصياً

رسالة تفويض في حال حضور ممثل عن صاحب الحساب

بيان رقم الحساب
•

التواصل من خالل إحدى قنوات تقديم الخدمة وإيضاح االستفسار المطلوب

•	الحصول على رقم مرجع من خالل البريد اإللكتروني والرسالة النصية لمراجعة
وضــع وحالــة الطلــب.
•

•

الرد على االستفسار من خالل البريد اإللكتروني وصندوق البريد

يرجى االطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم 93-92

أوقات تقديم الخدمة

•	علــى مــدار الســاعة عــن طريــق التطبيــق الذكــي والموقــع اإللكترونــي ومركــز
رعايــة المتعامليــن

الرسوم

ال يوجد

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

قنوات تقديم الخدمة

ال يوجد
•

مراكز سعادة المتعاملين

•

تطبيق الهيئة الذكي

•
•

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

خدمة االستفســار
عن الفواتير

االستفسارات
العامة

االستفسارات العامة
الوصف

خدمة االستفسار عن الفواتير

الموقع اإللكتروني

مركز رعاية المتعاملين

ال يوجد
سيتم الرد على االستفسار خالل  7أيام عمل

مدة انجاز الخدمة

 0:05:00دقيقة وقت االنتظار في مراكز الهيئة لسعادة المتعاملين

باقة الخدمة

ال يوجد

باقة الخدمة

ال يوجد باقة خدمات

محدودية الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

 0:04:00دقيقة وقت تقديم الخدمة في مراكز الهيئة لسعادة المتعاملين
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تحديــث بيانات
المتعاملين

تحديث بيانات المتعاملين
الوصف

تقــدم خدمــة تحديــث بيانــات المتعامليــن الموجــودة فــي نظــام الهيئــة مثــل
رقــم الهاتــف ،البريــد اإللكترونــي ،صنــدوق البريــد للمتعامليــن الســتالم الفواتيــر
الشــهرية واإلشــعارات علــى البيانــات المحدثــة
•

فرعية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

سكني

•

صناعي

الوثائق المطلوبة

•

بطاقة الهوية اإلماراتية لمالك الحساب

•

إبراز رقم الحساب

هيكلية الخدمة ونوعها

متطلبات تقديم الخدمة

•
•
•

•

إجرائية
تجاري

حكومي

حضور مالك الحساب أو تفويض خطي منه

الرسوم

× اإلجراءات عبر مراكز سعادة المتعاملين

.1تعبئــة نمــوذج الطلــب المحــدد بالمعلومــات المحدثــة وتقديمهــا فــي
مراكــز ســعادة المتعامليــن.

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

.2ســيتم الحصــول علــى رقــم مرجــع وارســاله مــن خــال البريــد اإللكترونــي
والرســالة النصيــة القصيــرة لمراجعــة وضــع وحالــة الطلــب.

 .3تحديث البيانات خالل  3أيام عمل

.2ســيتم الحصــول علــى رقــم مرجــع وارســاله مــن خــال البريــد اإللكترونــي
والرســالة النصيــة القصيــرة لمراجعــة وضــع وحالــة الطلــب.

مجانا لحاملي بطاقتي “ذخر وسند”

مجاناً عن طريق الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي للهيئة

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

•

مراكز سعادة المتعاملين

•

تطبيق الهيئة الذكي

•
•

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

مدة انجاز الخدمة

الموقع اإللكتروني

مركز رعاية المتعاملين

ال يوجد
•

يتم إنجاز الخدمة فوراً من خالل الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي

•	يتــم تحديــث بيانــات المتعامــل خــال  3أيــام عمــل بعــد اســتالم الطلــب مــن
المتعامــل فــي مراكــز ســعادة المتعامليــن

•

•

زمن االنتظار في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

زمن تقديم طلب الخدمة في مراكز سعادة المتعاملين  0:04:00دقيقة

باقة الخدمة

ال يوجد باقة خدمة

محدودية الخدمة

ال يوجد

× اإلجراءات عبر مركز رعاية المتعاملين

.1إرســال بريــد إلكترونــي لمركــز رعايــة المتعامليــن @castomercare
 dewa.gov.aeبالبيانــات الجديــدة

•
•

×اإلجراءات عبر الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي

	تتــم تعبئــة البيانــات المطلوبــة بالمعلومــات المطلوبــة ،وســيتم تحديــث
البيانــات مباشــرة.

•	 10دراهــم للطلبــات المقدمــة عــن طريــق مراكــز ســعادة المتعامليــن ومركــز
رعايــة المتعامليــن

المالحظات

فــي حــال وجــود أي استفســار عــن طلــب تحديــث البيانــات عــن طريــق موقــع
الهيئــة أو التطبيــق الذكــي للهيئــة علــى المتعامــل التواصــل بمركــز رعايــة
المتعامليــن علــى هاتــف رقــم  04 6019999أو مــن خــال التطبيــق الذكــي
والموقــع اإللكترونــي.

 .3تحديث البيانات خالل  3أيام عمل
أوقات تقديم الخدمة
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يرجى اإلطالع على قائمة مراكز سعادة المتعاملين صفحة رقم 93-92

علــى مــدار الســاعة مــن خــال الخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة ومركــز رعايــة
ا لمتعا مليــن

53

خدمات
استشارية
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الوصف

هيكلية الخدمة ونوعها

خدمــة اإلشــراف علــى الحفــر التجريبيــة فــى األماكــن القريبــة مــن خطــوط النقــل
 132/400ك ف
للتحقــق مــن البعــد عــن خطــوط النقــل  132/400ك ف ســواء كانــت كابــات
أرضيــه أوخطــوط النقــل الهوائــى
•

فرعية

•

حكومي

•

إجرائية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

الوثائق المطلوبة

شهادة عدم ممانعة للحفر التجريبية من هيئة كهرباء ومياه دبي.

متطلبات تقديم الخدمة

يتــم تعبئــة االســتمارة الخاصــة بالعمــل المطلــوب مــع كل الملحقــات المطلوبــة
مــن معلومــات ورســومات خاصــة بالعمــل المطلــوب ويتــم تقديمهــا

•

مقاول

استشاري

	.1تقديــم طلــب التحقــق مــن الحفــر التجريبيــة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي
 tp.tlm@dewa.gov.aeأو الفاكــس رقــم ..043229095
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إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

	.2تقديــم طلــب التحقــق مــن الحفــر التجريبيــة فــى األماكــن القريبــة مــن خطــوط
النقــل  132/400كيلوفولــت أو البعــد عــن خطــوط الضغــط العالــي إلــى
قســم الدوريــات فــي مجمــع الورســان – شــارع المدينــة األكاديميــة – دبــي
– هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي – أو هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي -الحضيبــة مكتــب
رقــم 02

أوقات تقديم الخدمة

 07:30ص –  02:30م (أيام العمل الرسمية)

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

مرتبطة بإجراءات إصدار شهادات عدم الممانعة لخطوط النقل

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

•	تقديــم طلــب التحقــق مــن الحفــر التجريبيــة فــى األماكــن القريبــة مــن خطــوط
النقــل  132/400كيلوفولــت أو البعــد عــن خطــوط الضغــط العالــي إلــى
قســم الدوريــات فــي مجمــع الورســان – شــارع المدينــة األكاديميــة – دبــي
•

هيئة كهرباء ومياه دبي – الحضيبة مكتب رقم 02

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ملء النماذج الخاصة بأعمال صيانة خطوط النقل.

مدة انجاز الخدمة

يومي عمل
َ

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

توفيــر مشــرف مقيــم بالموقــع أثنــاء وجــود أعمــال إنشــائية بالقــرب مــن خطــوط
النقــل ذات الضغــط العالــى  400/132ك.ف إلعطــاء التعليمــات والمالحظــات
أثنــاء العمــل
•
•
•

فرعية

إجرائية
حكومي

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

الوثائق المطلوبة

شهادة عدم ممانعة من هيئة كهرباء ومياه دبي.

متطلبات تقديم الخدمة

يتــم تعبئــة االســتمارة الخاصــة بالعمــل المطلــوب مــع كل الملحقــات المطلوبــة
مــن معلومــات ورســومات خاصــة بالعمــل المطلــوب ويتــم تقديمهــا

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

•

مقأو ل

استشاري

	.1تقديــم طلــب التحقــق توفيــر مشــرف مقيــم عــن طريــق البريــد اإللكترونــي
 tp.tlm@dewa.gov.aeأو الفاكــس رقــم ..043229095

	.2تقديــم توفيــر مشــرف مقيــم إلــى قســم الدوريــات فــي مجمــع الورســان –
شــارع المدينــة األكاديميــة – دبــي –هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي أو هيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي -الحضيبــة مكتــب رقــم 02

أوقات تقديم الخدمة

 07:30ص –  02:30م (أيام العمل الرسمية)

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

مرتبطة بإجراءات إصدار شهادات عدم الممانعة

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

مشرف مقيم

اإلشــراف على الموقع
للحفــر التجريبية

اإلشراف على الموقع للحفر التجريبية

مشرف مقيم

•	تقديــم طلــب التحقــق مــن الحفــر التجريبيــة فــى األماكــن القريبــة مــن خطــوط
النقــل  132/400كيلوفولــت أو البعــد عــن خطــوط الضغــط العالــي إلــى
قســم الدوريــات فــي مجمــع الورســان – شــارع المدينــة األكاديميــة – دبــي
•

هيئة كهرباء ومياه دبي –الحضيبة مكتب رقم 02

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ملء النماذج الخاصة بأعمال صيانة خطوط النقل.

مدة انجاز الخدمة

يومي عمل
َ

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد
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اختبــار زيت
المحول

اختبار زيت المحول
الوصف

إجــراء فحــص منتظــم لزيــوت محــوالت الكهربــاء تســاعد علــى مراقبــة حالــة الزيــت
المســتخدم لعــزل المحــوالت وغيرهــا مــن معــدات توزيــع الطاقــة
•

فرعية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

مقاول

الوثائق المطلوبة

ال يوجد

متطلبات تقديم الخدمة

يتــم تقديــم رســالة إلــي إدارة أصــول النقــل – مختبــر فحــص زيــوت المحــوالت موضح ـ ًا
فيهــا عــدد العينــات واالختبــارات المطلوبــة

هيكلية الخدمة ونوعها

•

مسلسل

إجرائية

5
6
7
8

الرسوم

•	تســليم عينــات الفحــص إلــي المختبــر طبق ـ ًا للمواصفــات القياســية ،مــع توضيــح
االختبــارات المطلوبــة وعــدد العينــات
•	احتساب قيمة الفحص من قبل المختبر

•	إرسال صورة اإليصال للمختبر من خالل البريد اإللكتروني أو زيارة المختبر

•	يتــم اســتالم التقاريــر مباشــرة مــن المختبــر فــي مبنــى الورســان أو إرســال نســخة
إلكترونيــة للتقاريــر إلــى العميــل مــن خــال البريــد اإللكترونــي بعــد التأكــد مــن ســداد
الرســوم المحــددة.

أوقات تقديم الخدمة

 07:30ص –  02:30م (أيام العمل الرسمية)

رسوم مالية

تفاصيل التعرفة ومدة تقديم الخدمةللعينة الواحدة
مسلسل

الرسوم

(الدرهم)
1

المحتوى المائى

320.00

ساعتين

3

الحموضة

480.00

 3ساعات

2

4
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وصف االختبار

رسوم
خدمة /
اختبار

مدة إنجاز
الخدمة /
للعينة الواحدة

جهد التعطل

حدة التوتر السطحى

310.00

425.00

 3ساعات

تحليل الفيوران

415.00

1,100.00

 3ايام

425.00

 3ساعات

اللون و المظهر

315.00

درجة الوميض

715.00

اللزوجة الحركية

 3ساعات
ساعتين

 3ساعات

10

استقرار االكسدة

4,455.00

12

اختبار الكبريت المسبب
للتاكل

2,915.00

 4ايام

درجة البلمرة

13

تحليل الغازات المذابة

15

عامل تبدد العازل الكهربى
ودرجة المقاومة النوعية
للتيار المستمر

14

•	دفــع رســوم الفحــص فــي مراكــز ســعادة المتعامليــن بالهيئــة والحصــول علــى
إيصــال الســداد.

محتوى المانع

(الدرهم)

شهر ونصف

11

•	تقديــم طلــب إلــى مختبــر فحــص زيــوت المحــوالت فــي مبنــى الهيئــة فــي مجمــع
الورســان – شــارع المدينــة األكاديميــة – دبــي ،أو مــن خــال البريــد اإللكترونــي
للمختبــر tamoillab@dewa.gov.ae

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

9

وصف االختبار

رسوم
خدمة /
اختبار

مدة إنجاز
الخدمة /
للعينة الواحدة

16

تحليل المثبطات

العد الكلى وحجم الجزيئات

2,645.00

 4ايام

1,885.00

يوم

655.00

 4ساعات

1,115.00

400.00

يوم

 3ساعات

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

مختبــر فحــص زيــوت المحــوالت فــي مبنــى الهيئــة فــي مجمــع
الورســان – شــارع المدينــة األكاديميــة – دبــي ،أومــن خــال البريــد اإللكترونــي للمختبــر
tamoillab@dewa.gov.ae

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
مدة انجاز الخدمة

طلب من العميل لتحليل زيت المحوالت
كما هومحدد في تفاصيل التعرفة ومدة تقديم الخدمة أعاله

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

 4ساعات
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خدمة
مراجعة الطاقة

خدمة مراجعة الطاقة
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

تقــدم الهيئــة للمتعامليــن خدمــة مراجعــة الطاقــة للمبانــي –مــن خــال مختصيهــا-
بــدون رســوم ،حيــث يتــم فحــص األجهــزة والمعــدات بالمبنــى وجمــع البيانــات
المختلفــة للوقــوف علــى فــرص الترشــيد ورفــع كفــاءة اســتخدام الكهربــاء والميــاه،
وكذلــك تقديــم تقريــر مراجعــة الطاقــة.
•

فرعية

•

حكومي

•

صناعي

•

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

الوثائق المطلوبة

ال يوجد

متطلبات تقديم الخدمة

تجاري

.1

اسم المتعامل /المؤسسة

.3

أرقام الحسابات (كهرباء ومياه)

.2
.4
.5
.6

.7
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إجرائية

نوع المبنى
العنوان

عدد المباني المستهدفة
الشخص المعني

بيانات االتصال (رقم الهاتف والبريد اإللكتروني).

.1

تقديم طلب الحصول على الخدمة عن طريق موقع الهيئة اإللكتروني

.3

بناء على طلبه.
يقوم فريق كفاءة الطاقة بزيارة مبنى المتعامل ً

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

.2

أوقات تقديم الخدمة

30:7ص – 2:30م من األحد إلى الخميس

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

موقع الهيئة اإللكتروني www.dewa.gov.ae

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

طلب االلكتروني

مدة انجاز الخدمة

 10أيام عمل لكل مبنى

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

تحديد موعد للزيارة الميدانبة
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ﺷﻬﺎدات
ﻋﺪم اﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ

ﺷـــــــــــﻬﺎدة

خدمات شهادات
عدم الممانعة

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

شــهادة عدم الممانعة
للمشــاريع العامة

شهادة عدم الممانعة للمشاريع العامة
الوصف

طلبــات شــهادات عــدم ممانعــة خاصــة بالمشــاريع العامــة  ،التــي يقدمهــا االستشــاري
لتصميــم المشــروع ويقدمهــا المقــاول قبــل البــدء بتنفيــذ المشــروع ؛ وذلــك للحصــول
علــى موافقــة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ؛ للعمــل فــي حــرم الطريــق أو المحرمــات
الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي.
•

فرعية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

سكني

•

مقاول

الوثائق المطلوبة

رخصة تجارية

هيكلية الخدمة ونوعها

•
•
•

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

حكومي
إستشاري

.1
.3

المخط العام للمشروع موضح ًا األعمال المقترحة مع اإلحداثيات

متطلبات تقديم الخدمة

.5

المخططات الموثقة من اإلدارات المختصة للموقع أو الحفر التجريبية

.7

بيانات اإلتصال للمقاول في حاالت الطوارئ

البرنامج الزمني المفصل لألعمال المقترحة

	.8الطريقــة المفصلــة لتنفيــذ العمــل بالقــرب مــن أو فــوق أو تحــت خدمــات هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي
.9

خارطة ملكية األرض (إن لزم األمر)

لمزيــد مــن المعلومــات عــن المتطلبــات الخاصــة لــكل مشــروع ،مفصلــة بحســب نــوع
المشــروع ،يرجــى الضغــط علــى الرابــط أدنــا للوصــول الــى الدليــل االرشــادي لتقديــم
طلبــات خدمــات شــهادات عــدم الممانعــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة https://crm.
dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

الى
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ثانيــا :االعمــال الواقعــة ضمــن المحرمــات الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
والمبانــي التابعــة لهــا:

أوقات تقديم الخدمة

علــى مــدار الســاعة – عبــر الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات والموقــع
اإللكترونــي للهيئــة

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

هيئة الطرق والمواصالت

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني لهيئة الطرق والمواصالت والموقع اإللكتروني للهيئة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة

 10أيام عمل
تكمــن محدوديــة الخدمــة عنــد إلغــاء الطلــب تلقائيــا مــن الموقــع اإللكترونــي
لهيئــة الطــرق والمواصــات فــي إحــدى الحالتيــن أدنــاه ؛ممــا ســيضطر المتعامــل
لتقديــم طلــب جديــد مشــيراً إلــى الرقــم المرجعــي للطلــب األول.

محدودية الخدمة

األمام

	.3لتقديــم الطلــب يدويــا يتوجــب علــى المتعامليــن الحصــول علــى رقــم مرجعــي
مــن الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات وإرفــاق الوثائــق
الالزمــة علــى البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

	.4طلبــات شــهادات عــدم الممانعــة التــي ال يتوجــب تقديمهــا عــن طريــق
النظــام اإللكترونــي لشــهادات عــدم الممانعــة الخــاص بهيئــة الطــرق
والمواصــات (مشــاريع متعلقــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي) يجــب تقديمهــا
مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

خارطة الموقع

	.4المخططــات التفصيليــة للمقاطــع العرضيــة لتوزيــع الخدمــات لألعمــال المقترحــة
بحســب مخططــات المقاطــع العرضيــة لحــرم الطريــق الخاصــة بهيئــة الطــرق
والمواصــات أو المخططــات الرئيســية المعتمــدة للمشــاريع التطويريــة.
.6

	.2لتقديــم الطلــب إلكترونيــا يجــب علــى المتعامليــن إرفــاق المتطلبــات بحســب
الدليــل اإلرشــادي لشــهادات عــدم الممانعــة

إجرائية

رسالة تقديم الطلب

.2

أوال :االعمال في حرم الطريق

	.1تقديــم طلــب شــهادة عــدم الممانعــة علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق
والمواصــات عــن طريــف الرابــط https://noc.rta.ae :

	.1فــي حــال فشــل المتعامــل فــي الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة
للطلبــات المقدمــة إلكترونيــا أو يدويــا خــال  60يومــاً مــن تقديــم
الطلب األول.
	.2فــي حــال فشــل المتعامــل فــي تقديــم نفــس الطلــب (الــذي قدمــه علــى
موقــع هيئــة الطــرق والمواصــات) علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي مــع الرقــم المرجعــي خــال  7أيــام عمــل.

مالحظات

–
 N
للحصــولعل ـىنســخةمــن الدليــلالتقدي ـملشــهاداتعــدمالممانعــة OC
 Submission Guidelineمــن خــال تحميلــه مــن موقــع الهيئــة اإللكترونــي:
www.dewa.gov.ae
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شــهادة عدم الممانعة
للتوصيــات المنزلية

شهادة عدم الممانعة للتوصيالت المنزلية
الوصف

طلبــات شــهادات عــدم ممانعــة الخاصــة بمشــاريع التوصيــات المنزليــة  ،التــي يقدمهــا
المقــاول قبــل بــدء تنفيــذ أعمــال ربــط التوصيــات المنزليــة بيــن المبنــى والشــبكة
الرئيســة للخدمــة ؛ للحصــول علــى موافقــة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ؛ للعمــل فــي
حــرم الطريــق أو المحرمــات الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي.
•

فرعية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

سكني

•

مقاول

الوثائق المطلوبة

رخصة تجارية

هيكلية الخدمة ونوعها

•
•
•

حكومي

.3

المخط العام للمشروع موضح ًا األعمال المقترحة مع اإلحداثيات

.5

المخططات الموثقة من اإلدارات المختصة للموقع أو الحفر التجريبية

.7

بيانات اإلتصال للمقاول في حاالت الطوارئ

البرنامج الزمني المفصل لألعمال المقترحة

	.8الطريقــة المفصلــة لتنفيــذ العمــل بالقــرب مــن أو فــوق أو تحــت خدمــات هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي
	.9خارطة ملكية األرض (إن لزم األمر)

لمزيــد مــن المعلومــات عــن المتطلبــات الخاصــة لــكل مشــروع ،مفصلــة بحســب
نــوع المشــروع ،يرجــى الضغــط علــى الرابــط أدنــا للوصــول الــى الدليــل االرشــادي
لتقديــم طلبــات خدمــات شــهادات عــدم الممانعــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

	.3لتقديــم الطلــب يدويــا يتوجــب علــى المتعامليــن الحصــول علــى رقــم مرجعــي
مــن الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات وإرفــاق الوثائــق
الالزمــة علــى البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

ثانيــا :االعمــال الواقعــة ضمــن المحرمــات الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
والمبانــي التابعــة لهــا:

	.4طلبــات شــهادات عــدم الممانعــة التــي ال يتوجــب تقديمهــا عــن طريــق
النظــام اإللكترونــي لشــهادات عــدم الممانعــة الخــاص بهيئــة الطــرق
والمواصــات (مشــاريع متعلقــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي) يجــب تقديمهــا
مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

خارطة الموقع

	.4المخططــات التفصيليــة للمقاطــع العرضيــة لتوزيــع الخدمــات لألعمــال المقترحــة
بحســب مخططــات المقاطــع العرضيــة لحــرم الطريــق الخاصــة بهيئــة الطــرق
والمواصــات أو المخططــات الرئيســية المعتمــدة للمشــاريع التطويريــة.

متطلبات تقديم الخدمة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

إستشاري

.1

.6

	.2لتقديــم الطلــب إلكترونيــا يجــب علــى المتعامليــن إرفــاق المتطلبــات بحســب
الدليــل اإلرشــادي لشــهادات عــدم الممانعــة

إجرائية

رسالة تقديم الطلب

.2

أوال :االعمال في حرم الطريق

	.1تقديــم طلــب شــهادة عــدم الممانعــة علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق
والمواصــات عــن طريــف الرابــط https://noc.rta.ae :

أوقات تقديم الخدمة

علــى مــدار الســاعة – عبــر الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات و الموقــع
اإللكترونــي للهيئة

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

قنوات تقديم الخدمة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
مدة انجاز الخدمة

هيئة الطرق والمواصالت

الموقع اإللكتروني لهيئة الطرق والمواصالت والموقع اإللكتروني للهيئة
ال يوجد
 5أيام عمل

تكمــن محدوديــة الخدمــة عنــد إلغــاء الطلــب تلقائيــا مــن الموقــع اإللكترونــي
لهيئــة الطــرق والمواصــات فــي إحــدى الحالتيــن أدنــاه ؛ممــا ســيضطر المتعامــل
لتقديــم طلــب جديــد مشــيراً إلــى الرقــم المرجعــي للطلــب األول.

محدودية الخدمة

	.1فــي حــال فشــل المتعامــل فــي الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة
للطلبــات المقدمــة إلكترونيــا أو يدويــا خــال  60يومــاً مــن تقديــم الطلــب
األول.

مالحظات

للحصــول عل ـى نســخة مــن الدليــل  التقدي ـم لشــهادات عــدم
 الممانعــة  – NOC Submission Guidelineمــن خــال تحميلــه
من موقع الهيئة اإللكتروني www.dewa.gov.ae :

	.2فــي حــال فشــل المتعامــل فــي تقديــم نفــس الطلــب (الــذي قدمــه علــى
موقــع هيئــة الطــرق والمواصــات) علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي مــع الرقــم المرجعــي خــال  7أيــام عمــل
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شــهادة عدم الممانعة
لمشاريع الطرق

شهادة عدم الممانعة لمشاريع الطرق
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

طلبــات شــهادات عــدم ممانعــة خاصــة بمشــاريع الطــرق  ،التــي يقدمهــا االستشــاري
لتصميــم المشــروع ويقدمهــا المقــاول قبــل البــدء بتنفيــذ المشــروع ؛ وذلــك للحصــول
علــى موافقــة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ؛ للعمــل فــي حــرم الطريــق أو المحرمــات
الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
•

فرعية

•

سكني

•

•

حكومي

فئات المتعاملين
المستهدفة
الوثائق المطلوبة

رخصة تجارية

•

مقاول

.1
.3

المخط العام للمشروع موضح ًا األعمال المقترحة مع اإلحداثيات

.5

المخططات الموثقة من اإلدارات المختصة للموقع أو الحفر التجريبية

.7

بيانات اإلتصال للمقاول في حاالت الطوارئ

البرنامج الزمني المفصل لألعمال المقترحة

	.8الطريقــة المفصلــة لتنفيــذ العمــل بالقــرب مــن أو فــوق أو تحــت خدمــات هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي
.9

خارطة ملكية األرض (إن لزم األمر)

لمزيــد مــن المعلومــات عــن المتطلبــات الخاصــة لــكل مشــروع ،مفصلــة بحســب
نــوع المشــروع ،يرجــى الضغــط علــى الرابــط أدنــا للوصــول الــى الدليــل االرشــادي
لتقديــم طلبــات خدمــات شــهادات عــدم الممانعــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

	.3لتقديــم الطلــب يدويــا يتوجــب علــى المتعامليــن الحصــول علــى رقــم مرجعــي
مــن الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات وإرفــاق الوثائــق
الالزمــة علــى البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

ثانيــا :االعمــال الواقعــة ضمــن المحرمــات الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
والمبانــي التابعــة لهــا:
	.4طلبــات شــهادات عــدم الممانعــة التــي ال يتوجــب تقديمهــا عــن طريــق
النظــام اإللكترونــي لشــهادات عــدم الممانعــة الخــاص بهيئــة الطــرق
والمواصــات (مشــاريع متعلقــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي) يجــب تقديمهــا
مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

خارطة الموقع

	.4المخططــات التفصيليــة للمقاطــع العرضيــة لتوزيــع الخدمــات لألعمــال المقترحــة
بحســب مخططــات المقاطــع العرضيــة لحــرم الطريــق الخاصــة بهيئــة الطــرق
والمواصــات أو المخططــات الرئيســية المعتمــدة للمشــاريع التطويريــة.
.6

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

إستشاري
رسالة تقديم الطلب

.2

	.2لتقديــم الطلــب إلكترونيــا يجــب علــى المتعاملين إرفاق المتطلبات بحســب الدليل
ـة
اإلرشــادي لشــهادات عــدم الممانعـ 

إجرائية

•

متطلبات تقديم الخدمة

أوال :االعمال في حرم الطريق

	.1تقديــم طلــب شــهادة عــدم الممانعــة علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق
والمواصــات عــن طريــف الرابــط https://noc.rta.ae :

أوقات تقديم الخدمة

علــى مــدار الســاعة – عبــر الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات و الموقــع
اإللكترونــي للهيئة

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى
المؤسسات الشريكة

ال يوجد
هيئة الطرق والمواصالت

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني لهيئة الطرق والمواصالت والموقع اإللكتروني للهيئة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة

 14يوم عمل

محدودية الخدمة

	.1فــي حــال فشــل المتعامــل فــي الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة
للطلبــات المقدمــة إلكترونيــا أو يدويــا خــال  60يومــاً مــن تقديــم الطلــب
األول.

مالحظات

للحصــولعل ـىنســخةمــن الدليــلالتقدي ـملشــهاداتعــدمالممانعــة–NOC
 Submission Guidelineمــن خــال تحميلــه مــن موقــع الهيئــة اإللكترونــي:

www.dewa.gov.ae

تكمــن محدوديــة الخدمــة عنــد إلغــاء الطلــب تلقائيــا مــن الموقــع اإللكترونــي
لهيئــة الطــرق والمواصــات فــي إحــدى الحالتيــن أدنــاه ؛ممــا ســيضطر المتعامــل
لتقديــم طلــب جديــد مشــيراً إلــى الرقــم المرجعــي للطلــب األول.

	.2فــي حــال فشــل المتعامــل فــي تقديــم نفــس الطلــب (الــذي قدمــه علــى
موقــع هيئــة الطــرق والمواصــات) علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي مــع الرقــم المرجعــي خــال  7أيــام عمــل.
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شــهادة عدم الممانعة
للشبكات

شهادة عدم الممانعة للشبكات
الوصف

طلبــات شــهادات عــدم ممانعــة خاصــة بمشــاريع شــبكات الخدمــات  ،التــي يقدمهــا
االستشــاري لتصميــم المشــروع ويقدمهــا المقــاول قبــل البــدء بتنفيــذ المشــروع ؛
وذلــك للحصــول علــى موافقــة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ؛ للعمــل فــي حــرم الطريــق أو
المحرمــات الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
•

فرعية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

سكني

•

مقاول

الوثائق المطلوبة

رخصة تجارية

هيكلية الخدمة ونوعها

•
•
•

حكومي

.3

المخط العام للمشروع موضح ًا األعمال المقترحة مع اإلحداثيات

.5

المخططات الموثقة من اإلدارات المختصة للموقع أو الحفر التجريبية

.7

بيانات اإلتصال للمقاول في حاالت الطوارئ

البرنامج الزمني المفصل لألعمال المقترحة

	.8الطريقــة المفصلــة لتنفيــذ العمــل بالقــرب مــن أو فــوق أو تحــت خدمــات هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي
9

خارطة ملكية األرض (إن لزم األمر)

لمزيــد مــن المعلومــات عــن المتطلبــات الخاصــة لــكل مشــروع ،مفصلــة بحســب
نــوع المشــروع ،يرجــى الضغــط علــى الرابــط أدنــا للوصــول الــى الدليــل االرشــادي
لتقديــم طلبــات خدمــات شــهادات عــدم الممانعــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

	.3لتقديــم الطلــب يدويــا يتوجــب علــى المتعامليــن الحصــول علــى رقــم مرجعــي
مــن الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات وإرفــاق الوثائــق
الالزمــة علــى البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

ثانيــا :االعمــال الواقعــة ضمــن المحرمــات الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
والمبانــي التابعــة لهــا:
	.4طلبــات شــهادات عــدم الممانعــة التــي ال يتوجــب تقديمهــا عــن طريــق
النظــام اإللكترونــي لشــهادات عــدم الممانعــة الخــاص بهيئــة الطــرق
والمواصــات (مشــاريع متعلقــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي) يجــب تقديمهــا
مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

خارطة الموقع

	.4المخططــات التفصيليــة للمقاطــع العرضيــة لتوزيــع الخدمــات لألعمــال المقترحــة
بحســب مخططــات المقاطــع العرضيــة لحــرم الطريــق الخاصــة بهيئــة الطــرق
والمواصــات أو المخططــات الرئيســية المعتمــدة للمشــاريع التطويريــة.

متطلبات تقديم الخدمة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

إستشاري

.1

.6

	.2لتقديــم الطلــب إلكترونيــا يجــب علــى المتعاملين إرفاق المتطلبات بحســب الدليل
ـة
اإلرشــادي لشــهادات عــدم الممانعـ 

إجرائية

رسالة تقديم الطلب

.2

أوال :االعمال في حرم الطريق

	.1تقديــم طلــب شــهادة عــدم الممانعــة علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق
والمواصــات عــن طريــف الرابــط https://noc.rta.ae :

أوقات تقديم الخدمة

علــى مــدار الســاعة – عبــر الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات و الموقــع
اإللكترونــي للهيئــة

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

الرسوم

المؤسسات الشريكة

قنوات تقديم الخدمة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
مدة انجاز الخدمة

مجانية

هيئة الطرق والمواصالت

الموقع اإللكتروني لهيئة الطرق والمواصالت والموقع اإللكتروني للهيئة
ال يوجد
 14يوم عمل

تكمــن محدوديــة الخدمــة عنــد إلغــاء الطلــب تلقائيــا مــن الموقــع اإللكترونــي
لهيئــة الطــرق والمواصــات فــي إحــدى الحالتيــن أدنــاه ؛ممــا ســيضطر المتعامــل
لتقديــم طلــب جديــد مشــيراً إلــى الرقــم المرجعــي للطلــب األول.

محدودية الخدمة

	.1فــي حــال فشــل المتعامــل فــي الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة
للطلبــات المقدمــة إلكترونيــا أو يدويــا خــال  60يومــاً مــن تقديــم الطلــب
األول.

مالحظات

للحصــولعل ـىنســخةمــن الدليــلالتقدي ـملشــهاداتعــدمالممانعــة–NOC
 Submission Guidelineمــن خــال تحميلــه مــن موقــع الهيئــة اإللكترونــي:

www.dewa.gov.ae

	.2فــي حــال فشــل المتعامــل فــي تقديــم نفــس الطلــب (الــذي قدمــه علــى
موقــع هيئــة الطــرق والمواصــات) علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي مــع الرقــم المرجعــي خــال  7أيــام عمــل.
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شهادة عدم
الممانعــة للحفر
التجريبية

شهادة عدم الممانعة للحفر التجريبية
الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

طلبــات شــهادات عــدم ممانعــة خاصــة بأعمــال الحفــر التجريبيــة قبــل البــدء بتنفيــذ
أعمــال المشــروع فــي الموقــع  ،التــي يقدمهــا المتعاملــون للحصــول علــى الموافقــة
والشــروط الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ؛ للعمــل فــي حــرم الطريــق أو المحرمــات
الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي.
•

فرعية

•

سكني

•

إستشاري

•

فئات المتعاملين
المستهدفة
الوثائق المطلوبة

رخصة تجارية

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

مقاول

.1

رسالة تقديم الطلب

.3

المخط العام للمشروع موضح ًا األعمال المقترحة مع اإلحداثيات

	.3لتقديــم الطلــب يدويــا يتوجــب علــى المتعامليــن الحصــول علــى رقــم مرجعــي
مــن الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات وإرفــاق الوثائــق
الالزمــة علــى البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

ثانيــا :االعمــال الواقعــة ضمــن المحرمــات الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
والمبانــي التابعــة لهــا:

	.4طلبــات شــهادات عــدم الممانعــة التــي ال يتوجــب تقديمهــا عــن طريــق النظــام
اإللكترونــي لشــهادات عــدم الممانعــة الخــاص بهيئــة الطــرق والمواصــات
(مشــاريع متعلقــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي) يجــب تقديمهــا مــن
خــال البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

خارطة الموقع

	.4المخططــات التفصيليــة للمقاطــع العرضيــة لتوزيــع الخدمــات لألعمــال المقترحــة
بحســب مخططــات المقاطــع العرضيــة لحــرم الطريــق الخاصــة بهيئــة الطــرق
والمواصــات أو المخططــات الرئيســية المعتمــدة للمشــاريع التطويريــة.

متطلبات تقديم الخدمة

	.2لتقديــم الطلــب إلكترونيــا يجــب علــى المتعاملين إرفاق المتطلبات بحســب الدليل
ـة
اإلرشــادي لشــهادات عــدم الممانعـ 

إجرائية

•

.2

أوال :االعمال في حرم الطريق

	.1تقديــم طلــب شــهادة عــدم الممانعــة علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق
والمواصــات عــن طريــف الرابــط https://noc.rta.ae :

أوقات تقديم الخدمة

علــى مــدار الســاعة – عبــر الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات و الموقــع
اإللكترونــي للهيئة

.5

المخططات الموثقة من اإلدارات المختصة للموقع أو الحفر التجريبية

الرسوم

مجانية

.7

بيانات اإلتصال للمقاول في حاالت الطوارئ

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

هيئة الطرق والمواصالت

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني لهيئة الطرق والمواصالت والموقع اإللكتروني للهيئة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة

 5أيام عمل

.6

البرنامج الزمني المفصل لألعمال المقترحة

	.8الطريقــة المفصلــة لتنفيــذ العمــل بالقــرب مــن أو فــوق أو تحــت خدمــات هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي

	.9خارطة ملكية األرض (إن لزم األمر)

لمزيــد مــن المعلومــات عــن المتطلبــات الخاصــة لــكل مشــروع ،مفصلــة بحســب
نــوع المشــروع ،يرجــى الضغــط علــى الرابــط أدنــا للوصــول الــى الدليــل االرشــادي
لتقديــم طلبــات خدمــات شــهادات عــدم الممانعــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

تكمــن محدوديــة الخدمــة عنــد إلغــاء الطلــب تلقائيــا مــن الموقــع اإللكترونــي
لهيئــة الطــرق والمواصــات فــي إحــدى الحالتيــن أدنــاه ؛ممــا ســيضطر المتعامــل
لتقديــم طلــب جديــد مشــيراً إلــى الرقــم المرجعــي للطلــب األول.
محدودية الخدمة

	.1فــي حــال فشــل المتعامــل فــي الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة
للطلبــات المقدمــة إلكترونيــا أو يدويــا خــال  60يومــاً مــن تقديــم الطلــب
األول.

مالحظات

للحصــولعل ـىنســخةمــن الدليــلالتقدي ـملشــهاداتعــدمالممانعــة–NOC
 Submission Guidelineمــن خــال تحميلــه مــن موقــع الهيئــة اإللكترونــي:

www.dewa.gov.ae

	.2فــي حــال فشــل المتعامــل فــي تقديــم نفــس الطلــب (الــذي قدمــه علــى
موقــع هيئــة الطــرق والمواصــات) علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي مــع الرقــم المرجعــي خــال  7أيــام عمــل.

هيئة كهرباء
ومياه دبي

72

73

شهادات عدم
الممانعة

شهاداتعدم الممانعة (طلبمعلومات عن البنية التحتية لشبكات الكهرباء)
الوصف

طلبــات شــهادات عــدم ممانعــة لمعلومــات خدمــات هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
الموجــودة والمســتقبلية وقيــد التنفيــذ فــي حــرم الطريــق أو محرمــات هيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي التــي قــد تتأثــر أو تؤثــر بنطــاق أعمــال المشــروع.
•

فرعية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

سكني

•

مقاول

الوثائق المطلوبة

رخصة تجارية

هيكلية الخدمة ونوعها

•
•
•

حكومي

.3

خارطة الموقع

	.5المخططــات التفصيليــة للمقاطــع العرضيــة لتوزيــع الخدمــات لألعمــال المقترحــة
بحســب مخططــات المقاطــع العرضيــة لحــرم الطريــق الخاصــة بهيئــة الطــرق
والمواصــات أو المخططــات الرئيســية المعتمــدة للمشــاريع التطويريــة.
.6

المخططات الموثقة من اإلدارات المختصة للموقع أو الحفر التجريبية

.8

بيانات اإلتصال للمقاول في حاالت الطوارئ

البرنامج الزمني المفصل لألعمال المقترحة

	.9الطريقــة المفصلــة لتنفيــذ العمــل بالقــرب مــن أو فــوق أو تحــت خدمــات هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي

•	خارطة ملكية األرض (إن لزم األمر)

لمزيــد مــن المعلومــات عــن المتطلبــات الخاصــة لــكل مشــروع ،مفصلــة بحســب
نــوع المشــروع ،يرجــى الضغــط علــى الرابــط أدنــا للوصــول الــى الدليــل االرشــادي
لتقديــم طلبــات خدمــات شــهادات عــدم الممانعــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

	.3لتقديــم الطلــب يدويــا يتوجــب علــى المتعامليــن الحصــول علــى رقــم مرجعــي
مــن الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات وإرفــاق الوثائــق
الالزمــة علــى البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

ثانيــا :األعمــال الواقعــة ضمــن المحرمــات الخاصــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
والمبانــي التابعــة لهــا:
	.4طلبــات شــهادات عــدم الممانعــة التــي ال يتوجــب تقديمهــا عــن طريــق
النظــام اإللكترونــي لشــهادات عــدم الممانعــة الخــاص بهيئــة الطــرق
والمواصــات (مشــاريع متعلقــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي) يجــب تقديمهــا
مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرابــط
https://crm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous

رسالة تقديم الطلب

	.4المخط العام للمشروع موضح ًا األعمال المقترحة مع اإلحداثيات

متطلبات تقديم الخدمة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

إستشاري

.1

.7

	.2لتقديــم الطلــب إلكترونيــا يجــب علــى المتعاملين إرفاق المتطلبات بحســب الدليل
ـة
اإلرشــادي لشــهادات عــدم الممانعـ 

إجرائية

رسالة تقديم الطلب

.2

أوال :االعمال في حرم الطريق

	.1تقديــم طلــب شــهادة عــدم الممانعــة علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق
والمواصــات عــن طريــف الرابــط https://noc.rta.ae :

أوقات تقديم الخدمة

علــى مــدار الســاعة – عبــر الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الطــرق والمواصــات والموقــع
اإللكترونــي للهيئــة

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

الرسوم

المؤسسات الشريكة

قنوات تقديم الخدمة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
مدة انجاز الخدمة

مجانية

هيئة الطرق والمواصالت

الموقع اإللكتروني لهيئة الطرق والمواصالت والموقع اإللكتروني للهيئة
ال يوجد
 5أيام عمل

تكمــن محدوديــة الخدمــة عنــد إلغــاء الطلــب تلقائيــا مــن الموقــع اإللكترونــي
لهيئــة الطــرق والمواصــات فــي إحــدى الحالتيــن أدنــاه ؛ممــا ســيضطر المتعامــل
لتقديــم طلــب جديــد مشــيراً إلــى الرقــم المرجعــي للطلــب األول.

محدودية الخدمة

•	فــي حــال فشــل المتعامــل فــي الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة
للطلبــات المقدمــة إلكترونيــا أو يدويــا خــال  60يومــاً مــن تقديــم الطلــب
األول.

مالحظات

للحصــولعل ـىنســخةمــن الدليــلالتقدي ـملشــهاداتعــدمالممانعــة–NOC
 Submission Guidelineمــن خــال تحميلــه مــن موقــع الهيئــة اإللكترونــي:

www.dewa.gov.ae

•	فــي حــال فشــل المتعامــل فــي تقديــم نفــس الطلــب (الــذي قدمــه علــى
موقــع هيئــة الطــرق والمواصــات) علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي مــع الرقــم المرجعــي خــال  7أيــام عمــل.
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الوصف
هيكلية الخدمة ونوعها

•

فرعية

•

مقاول

•

خارطة أرض

•

تفاصيل الحاجة اليومية للمياه

•

إجرائية

فئات المتعاملين
المستهدفة

•

الوثائق المطلوبة

•

متطلبات تقديم الخدمة

الطلب اإللكتروني مع الوثائق المطلوبة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

إستشاري

	.1تقديــم الطلــب إلكترونيــا مــن خــال موقــع الهيئــة اإللكترونــي أو مــن خــال
موقــع بلديــة دبــي اإللكترونــي المترابــط مــع الهيئــة
.2

أستالم الطلب

.4

اصدار شهادة عدم ممانعة للبناء

.3

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

بلدية دبي
•

فئات المتعاملين
المستهدفة

الوثائق المطلوبة

متطلبات تقديم الخدمة

مدة انجاز الخدمة

 3أيام عمل

محدودية الخدمة

ال يوجد

مالحظات

ال يوجد

•

خارطة األرض الصادرة من بلدية دبي أو من السلطة/الجهه المعنية.

•

•

إستشاري

مخطط األرض الذي يوضح موقع العداد

•	جــداول توزيــع األحمــال  /الجهــد الموصــل والحــد األعلــى للجهــد الكهربائــي
ا لمطلــو ب .
صورة جواز سفر المالك/صورة الهوية الوطنية للمالك

تقديــم طلــب التســجيل بالخدمــات اإللكترونيــة للهيئــة عبــر الموقــع اإللكترونــي للهيئــة
www.dewa.gov.ae

اختيــار “ االستشــاريون والمقاولــون” ثــم “الخدمــات” ثــم “شــهادة عــدم الممانعــة
للبناء”
	.1إدخــال رقــم الهويــة الوطنيــة  /اإلضبــارة  /رقــم الرخصــة التجاريــة
والمســتخدمة فــي تســجيل أصحــاب المشــاريع
.2

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

االنتقال إلى صفحة تسجيل مالك والبحث مع تحديد الفئة

	.3فــي حــال مــا إذا كان المالــك غيــر متوفــر بنظــام هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي،
فإنــه يجــب تســجيل مالــك عــن طريــق اختيــار “إنشــاء مالــك” ومــن ثــم تحديــث
البيانــات المطلوبــة.
	.4اختيــار نــوع اإلجــراء الــذي ترغــب باتخــاذه (إعــادة تقديم/تجديــد ،إلــخ ،)..ثــم
اختيــار نــوع التوصيــل المطلــوب
	.5تعبئــة الحقــول اإللزاميــة وإرفــاق المســتندات المطلوبــة مــن ثــم اضغــط زر
“تقديــم الطلــب” ()1

موقع الهيئة اإللكتروني

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

•

مقاول

•

إجرائية

تقديــم طلــب الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة لغــرض البنــاء عبــر الخدمــات
اإللكترونيــة بالموقــع اإللكترونــي للهيئــة.

موقع بلدية دبي اإللكتروني

نموذج شهادة عدم ممانعة للبناء

•

فرعية

•

دراسة الطلب وعمل التعديالت الالزمة إلصدار شهادة عدم الممانعة

أوقات تقديم الخدمة

•

هيكلية الخدمة ونوعها

خارطة توزيع شبكة المياة الداخلية

على مدار الساعة

قنوات تقديم الخدمة
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أصدار شهادة عدم ممانعة للبناء من أجل الحصول على رخصة البناء

الوصف

تقــدم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي للمقاوليــن واالستشــاريين خدمــة الحصــول علــى
شــهادات عــدم ممانعــة لغــرض البنــاء وذلــك مــن خــال الخدمــات اإللكترونيــة
المتوفــرة بالموقــع اإللكترونــي للهيئــة www.dewa.gov.ae

شــهادة عدم الممانعة
البنــاء  -كهرباء

قنوات دفع
الفواتير

شهادة عدم الممانعة للبناء -مياه

شهادة عدم الممانعة البناء  -كهرباء

.6

يقوم النظام بإنشاء رقم المرجع 111xxxx

	.7يمكــن اســتخدام رقــم المرجــع لمتابعــة حالــة طلبــك عبــر الخدمــات
اإللكترونيــة للهيئــة

ملحوظــة هامــة :فــي حــال تطلــب المشــروع إصــدار ترخيــص بنــاء ،يجــب تقديــم
طلــب شــهادة عــدم الممانعــة لغــرض البنــاء عــن طريــق النظــام اإللكترونــي
لتراخيــق البنــاء والتابــع لبلديــة دبــي

أوقات تقديم الخدمة

على مدار الساعة – عبر الموقع اإللكتروني للهيئة
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الرسوم

مجانية

الوصف

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

هيكلية الخدمة ونوعها

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني للهيئة www.dewa.gov.ae

فئات المتعاملين
المستهدفة

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة

 6أيام عمل

باقة الخدمة

ال يوجد
صالحية شهادة عدم الممانعة لغرض البناء:

محدودية الخدمة

78

•
•

سنتين لمناطق المشاريع العادية

الوثائق المطلوبة
متطلبات تقديم الخدمة

•

فرعية

•

مقاول

•

خارطة األرض

•
•

•

.2
إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

إجرائية
إستشاري

رخصة تجارية

الطلب اإللكتروني مع الوثائق المطلوبة
.1

سنة واحدة لمناطق المشاريع الكبرى Major Projects Area

•	يتــم إلغــاء الطلــب أوتوماتيكيــاً فــي حــال تــم ارجاعــه مــن قبــل الهيئــة ،ولــم
يتــم تقديمــه مــن قبــل المقاول/االستشــاري خــال  10أيــام عمــل

أصدار شهادة عدم ممانعة للمقاولين للهدم

شــهادات عدم الممانعة
للهــدم  -مياه

شــهاداة عدم الممانعة
)للبناء (كهرباء

شهادات عدم الممانعة للهدم  -مياه

تقديم الطلب إلكترونيا من خالل موقع الهيئة اإللكتروني.

التنسيق مع إدارة الفواتير لبيان المبالغ المستحقة على الحساب

	.3فــي حــال إســتحقاق أي مبالــغ يتــم الدفــع مــن خــال أي مــن قنــوات الدفــع
المعتمــدة لــدى الهيئــة
.4

إصدار الفاتورة النهائية من قبل إدارة الفواتير

.6

استالم الشهادة خالل  3أيام عمل

.5

إلغاء خط المياه

أوقات تقديم الخدمة

على مدار الساعة

الرسوم

مجانية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

موقع الهيئة اإللكتروني

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

نموذج شهادة عدم الممانعة هدم

مدة انجاز الخدمة

 3أيام عمل

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد
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شــهادة عدم الممانعة
لغــرض الهدم  -كهرباء

شهادة عدم الممانعة لغرض الهدم  -كهرباء
الوصف

تقــدم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي خدمــة شــهادة عــدم الممانعــة لغــرض الهــدم
للمقاوليــن المســجلين
•

فرعية

•

مقاول

•

صورة جواز سفر المالك

الوثائق المطلوبة

•

مخطط األرض الذي يوضح المنطقة المراد هدمها

متطلبات تقديم الخدمة

•	تقديــم طلــب التســجيل بالخدمــات اإللكترونيــة للهيئــة عبــر الموقــع اإللكترونــي
للهيئــة www.dewa.gov.ae

هيكلية الخدمة ونوعها
فئات المتعاملين
المستهدفة

•
•
•

إجرائية

إستشاري
خارطة األرض

•	بــراءة ذمــة مــن إدارة الفواتيــر بالهيئــة تفيــد بتســديد قيمــة الفاتــورة النهائيــة
للتوصيــل الخــاص بالمبنــى المــراد هدمــه

•

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى

ال يوجد

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

موقع الهيئة اإللكتروني

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة

 5أيام عمل

باقة الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

صالحية شهادة عدم الممانعة لغرض الهدم 6 :أشهر من تاريخ اإلصدار

نقل  /إزالة الكابالت والمعدات الموجودة بالموقع المراد هدمه

تقديــم طلــب الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة لغــرض الهــدم عبــر الخدمــات
اإللكترونيــة بالموقــع اإللكترونــي للهيئة.اختيــار “ االستشــاريون والمقاولــون” ثــم
“الخدمــات” ثــم “شــهادة عــدم الممانعــة للهــدم”
	.1إدخــال رقــم الهويــة الوطنيــة  /اإلضبــارة  /رقــم الرخصــة التجاريــة
والمســتخدمة فــي تســجيل أصحــاب المشــاريع
.2
إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

االنتقال إلى صفحة تسجيل مالك والبحث مع تحديد الفئة

	.3فــي حــال مــا إذا كان المالــك غيــر متوفــر بنظــام هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي،
فإنــه يجــب تســجيل مالــك عــن طريــق اختيــار “إنشــاء مالــك” ومــن ثــم تحديــث
البيانــات المطلوبــة.

	.4اختيــار نــوع اإلجــراء الــذي ترغــب باتخــاذه (تقديــم جديــد  /إعــادة تقديــم/
تجديــد ،إلــخ ،)..ثــم اختيــار نــوع التوصيــل المطلــوب
	.5تعبئــة الحقــول اإللزاميــة وإرفــاق المســتندات المطلوبــة مــن ثــم اضغــط زر
“تقديــم الطلــب” ()1
.6

يقوم النظام بإنشاء رقم الطلب 30xxxx

	.7يمكــن اســتخدام رقــم المرجــع لمتابعــة حالــة طلبــك عبــر الخدمــات
ا إل لكتر و نيــة

80

أوقات تقديم الخدمة

على مدار الساعة – عبر الموقع اإللكتروني للهيئة

الرسوم

مجانية

81

معلومات
هامة

تســجيل المقاولين
واالستشاريين

تسجيل المقاولين واالستشاريين
الوصف
هيكلية
الخدمة
ونوعها

فئات
المتعاملين
المستهدفة

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي هذه الخدمة للمقاولين واالستشاريين لالستفادة من الخدمات
اإللكترونية التي تقدمها الهيئة.
•

فرعية

•

مقاول

•

•

إجرائية

المتطلبات  /المستندات

مقاول – مدني

√

√

√

√

-

-

مقاول – كهرباء
(توصيالت
التجهيز
والتشطيب)

√

√

√

√

ال تقل
عن سنة
واحدة

قائمة بالموظفين
الفنيين بالشركة
(مع تصاريح
اإلقامة)

الوثائق
المطلوبة

إستشاري

مقاول الطاقة
الشمسية

االستشاريين:

√

√

√

√

المتطلبات  /المستندات

المؤهل
العلمي

الخبرة
العملية

متطلبات أخرى

استشاري-
عام (مدني /
معماري)

√

√

√

√

-

-

استشاري-كهرباء

√

√

√

√

ال تقل
عن سنة
واحدة

استشاري-
خدمات (جهات
حكومية -
مطورين)

√

√

√

√

-

شهادة تخويل/
رسالة لتمثيل
الجهة

4
سنوات

حضور الدورة
التدريبية لمقاولي
الطاقة الشمسية
التي تنظمها
الهيئة واجتياز
االختبار

الفئة

الوثائق
المطلوبة

نسخة من الرخصة
التجارية سارية
المفعول صادرة
من دائرة التنمية
االقتصادية  -دبي

نسخة من
جواز سفر
المهندس
المسؤول
مع صفحة
اإلقامة

نسخة من
شهادات
الخبرة

استشاري الطاقة
الشمسية

√

√

√

√

المقاولين:

مقاول –
كهرباء

84

إجراءات
وخطوات
الحصول على
الخدمة

أوقات تقديم
الخدمة

المتطلبات  /المستندات
الفئة

مقاول – هدم

نسخة من الرخصة
التجارية سارية
المفعول صادرة
من دائرة التنمية
االقتصادية  -دبي

نسخة من
جواز سفر
المهندس
المسؤول
مع صفحة
اإلقامة

نسخة من
شهادات
الخبرة

المؤهل
العلمي

الخبرة
العملية

متطلبات أخرى

√

√

√

√

ال تقل
عن سنة
واحدة

قائمة بالموظفين
الفنيين بالشركة
(مع تصاريح
اإلقامة)

الرسوم

√

على مدار الساعة – عبر الموقع اإللكتروني للهيئة
مجانية

ترابط الخدمة
مع خدمات
أخرى
المؤسسات
الشريكة

ال يوجد

قنوات تقديم
الخدمة

عبر الموقع اإللكتروني للهيئة

مدة انجاز
الخدمة

باقة الخدمة
محدودية
الخدمة

-

-

تقديم طلب التسجيل بالخدمات اإللكترونية للهيئة عبر الموقع اإللكتروني للهيئة www.
 dewa.gov.aeبحسب الفئات المذكورة

ال يوجد

النماذج
المستخدمة
في تقديم
الخدمة

√

√

√

ال تقل
عن 4
سنوات

** حضور الدورة
التدريبية لمقاولي
الطاقة الشمسية
التي تنظمها الهيئة
واجتياز االختبار
** قائمة
بالموظفين الفنيين
بالشركة (مع
تصاريح اإلقامة)

ال يوجد

 5أيام عمل
ال يوجد
ال يوجد
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أوقات الذروة في إمارة دبي


والتعرفة
الترشيد
معلومــات ونصائح ترشــيدي 
ة
عن الكهرباء والمياه

مواردن ـاالطبيعي ـةثمينــة ،ومســؤوليتنا توج ـبعلين ـاالحفــاظعل ـىهــذه
النع ـمالت ـيحبان ـابه ـاالل ـهســبحانهوتعال ـى .ف ـيم ـايل ـيبع ـضالنصائ ـح
البســيطة الت ـي يمكن ـك تطبيقه ـا لتســاعدك ف ـي تقلي ـل اســتهالكك
م ـنالكهربــاءوالميــاه،وبالتال ـيالمســاهمةف ـيالحفــاظعل ـىالبيئ ـةلن ـا
وألجيالن ـا القادم ـة.

ـاء،وخاصـةخــال
أوقــاتالــذروةبالنســبةالســتهالكالكهربــاءفـيإمــارةدبـيمـنالســاعة12ظهــراًوحتـى 5مسـ ً
شــهورالصي ـف(م ـنيوني ـوإل ـىســبتمبر ).للمســاهمةف ـيتوفي ـرالطاق ـةخــالتل ـكالفتــرة،وتخفي ـفالضغ ـ 
ط
علـىشــبكةالكهربــاء،حــاولإعــادةجدولـةاســتخداماألجهــزةالتـيتســتهلكقــدراًكبيــراًمـنالطاقـةمثـلغســالة
ـاء،وخاصـةخــالأشــهر
المالبـسواألطبــاق،والمكــواة،والفــرنالكهربائــي،وغيرهـاقبـل12ظهــراًأوبعـد 5مسـ ً
الصي ـف .تســتهلكأجهــزةالتكيي ـفقــدراًكبيــراًم ـنالطاقــة،لذل ـكق ـمبإطفائه ـاعن ـدمغادرت ـكالمنــزلأوعل ـى
ى28درج ـةمئوي ـة.
األق ـلارف ـعدرج ـةحــرارةالتكيي ـفإل ـ 

نصائح عامة:

• تأكدمنإطفاءاألضواءوإغالقأجهزةالتكييفعندمغادرة المنزل
•	اســتبدلالمصابيـحالعاديـةبمصابيـح“LED”أوالفلورســنتالموفــرةللطاقـةبقــدراإلمــكان،حيــث توفـرهــذ ه
المصابيـححوالـي%80مقارنـةبالمصابيـحالتقليديــة،وعمرهـااالفتراضـييزيـدعشــرة أضعــافعـنالمصابيــح
العاديــة
•	اضب ـطدرج ـةحــرارةتكيي ـفالهــواءعل ـى24درج ـةمئويــة،ف ـياألماك ـنالمشــغولة،وارفعه ـاإل ـى28درج ـة
مئوي ـة عن ـد مغــادرة المــكان.
•	تأك ـدم ـنإغــاقجمي ـعأبــوابونواف ـذالمنــزلبصــورةجيــدةعن ـدتشــغيلأجهــزةالتكييــف،م ـايجعله ـاأكثــر
فعالي ـة ف ـي اســتهالك الطاقــة 
•	انــزعمقبـسالكهربــاءعـنالحاسـباآللـيواألجهــزةاإللكترونيـةوأجهــزةالشــاحنعنـدعــدماســتعمالها ،حيـث
أنمعظ ـماألجهــزةاإللكتروني ـةتســتهلكقــدراًم ـنالطاق ـةحت ـىف ـيحــالاطفائه ـا .
•	أكثـرمـن%50مـنالميــاهالمســتخدمةفـيالمنــازليتـماســتهالكهافـيالحمامــات،حيـثتســتهلكالمراحيـض
نح ـو %27،والــدش نح ـو  %17،وصنابي ـر الميــاه  %8،وأحــواض االســتحمام  %2.لذلــك ،فــإن  اختصــار وق ـ 
ت
االســتحماملدقيق ـةأواثنتي ـنيمك ـنأنيوف ـرنح ـو150غالــونم ـنالميــاه شــهريا
•	اســتبدل مصاف ـي صنابي ـر الميــاه ،والغطــاء العلــوي للــدش بتركيبــات مخفض ـة للتدفــق ،فســعرها مناس ـب
وســهلة التركيــب ،وتقل ـل م ـن اســتهالك الميــاه 
•	اســتعمل غســالة المالب ـس عندم ـا تكــون ممتلئ ـة بالكام ـل لتوفي ـر الميــاه والكهربــاء .واضب ـط حج ـم الميــاه 
المناس ـب لكميــة المالبــس 
•	عنـدشــراءغســالةمالبــس،اختـرالغســالةالتـيتحمـلعالمـةنجمـةالطاقـة)(Energy Starالموفــرةللكهربــاء
والميــاه)
•	ق ـمبــريحديقت ـكف ـيالصبــاحالباك ـرأوالمســاءعندم ـاتكــوندرجــاتالحــرارةمنخفضــة،وذل ـكلتقلي ـلتبخــر
الميــاه .إذتص ـلنســبةالميــاهالمتبخــرةإل ـى%30عن ـدريالحدائ ـقوالمزروعــاتخــالســاعات الــذروة
• أفضلوقتللريقبلالثامنةصباحاًأوبعدالسادسة مساءا
•	تتمي ـزدول ـةاإلمــاراتبشمســهاالســاطعةمعظ ـمأيــامالســنة .لذلــك،حــاولاســتخدامالمصابي ـحالتــيتعم ـل
بالطاق ـةالشمســيةإلنــارةالحدائــق والســاحات
•	اســتخدمدلــواًم ـنالميــاهتحتــويعل ـىالصابــونلغس ـلســيارتك،أواســتخدمخرطــومالميــاهذيالفوه ـة
القابلــة للتعديــل 
•	راق ـبفاتــورةالميــاه،ففاتــورةالميــاهالمرتفع ـةبشــكلكبي ـرع ـنالمعتــاد،ق ـدتؤش ـرلوجــودتســربيج ـب
إصالح ـه .ولفح ـص العــداد ،يمكن ـك االتصــال بمرك ـز رعاي ـة المتعاملي ـن عل ـى الرق ـم 04 - 6019999
للحصولعلىدليلالترشيد،يرجىزيارةالموقعاإللكتروني www.dewa.gov.ae
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تفاصيل نظام التعرفة:

بــدأتهيئ ـةكهربــاءوميــاهدب ـيف ـيمــارس2008بتطبي ـقنظــامشــرائحاالســتهالكالــذييعتم ـدعل ـىحج ـ 
م
االســتهالكالحتســابالتعرفــة،م ـايســهمف ـيتحفي ـزالمتعاملي ـنعل ـىتبن ـيممارســاتالترشــيدوتجن ـبالهــدر.

وقـدأثبـتنظــامشــرائحالتعرفـةكفاءتـهفـيالعديـدمـنالــدولحــولالعالــم،وأســفرتطبيقـهعـننتائـجإيجابيـة
ف ـيترشــيداســتهالكالكهربــاءوالميــاه،والحفــاظعل ـىالمــواردالطبيعيــة،وحماي ـةالبيئ ـة.
تعرفة المياه

تعرفة الكهرباء

االستهالك الشهري /سكني 

فلس/
جالون

G

 6,000 - 0جالون*

3.5

G

Y

 12,000 - 6,001جالون*

4.0

Y

 4,000 - 2,001كيلو واط/ساعة

O

أكثرمن  12,000جالون*

4.6

O

 6,000 - 4,001كيلو واط/ساعة

فلس /جالون

G

االستهالك الشهري
صناعي وتجاري /
 10,000 - 0جالون*

3.5

Y

 20,000 - 10,001جالون*

4.0

O

أكثرمن  20,000جالون*

4.6

*جالون :جالونبريطاني

االستهالك الشهري /سكنيوالتجاري

فلس/
جالون

 2,000 - 0كيلو واط/ساعة

23
28
32

R

االستهالك الشهري /سكني 

G

 20,000 - 0جالون*

Y

أكثرمن  20,000جالون*
*جالون :جالون بريطاني

االستهالك الشهري
صناعي وتجاري /

فلس/
جالون

G

 10,000 - 0كيلو واط/ساعة

23

Y

أكثر من  10,000كيلو واط/ساعة

28

ه (للمواطنين)
تعرفة الميا 

فلس/
جالون

أكثر من  6,000كيلو واط/ساعة

38

تعرفة الكهربا ء (للمواطنين)
االستهالك الشهري /سكني ومزارع

فلس /
ك.و.س

معفى

G

 2,000 - 0كيلو واط/ساعة

7.5

1.5

Y

 4,000 - 2,001كيلو واط/ساعة

9.0

O

 6,000 - 4,001كيلو واط/ساعة

10.5

R

أكثر من  6,000كيلو واط/ساعة

12.5

*يتـماحتســابرسـمإضافـيللوقــودبنــاءعلـىاالســتهالكالشــهريللكهربــاء(فلـس/ك.و.س )وعلـىاالســتهال 
ك
الشــهري للميــاه( فلس/جالــون )طبقــاً لمعــدل الزيــادة أو نقصــان أســعار الوقــود المــوردة لمحطــات التوليــد
http://www.dewa.gov.ae/arabic/tariff/tariffdetails.aspx
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الخدمة والتفاعل
مع الهيئة
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مراكز سعادة
المتعاملين

92

العنوان

المركز الرئيسي

شارع الشيخ راشد
-بالقرب من مركز وافي

رقم
مكاني

احداثيات
الموقع

مراكز سعادة المتعاملين

31295
91238

Latitude:
25.226737
Longitude:
55.323109

السبت إلى الخميس 7:30
ص حتى  8:00م

31079
91073

مركز الحضيبة

منطقة الحضيبة -شارع
الميناء

26946
93094

Latitude:
25.244201
Longitude:
55.2817118

مركز برج نهار

شارع عمر بن الخطاب
منطقة المطينه -برجنهار

30424
96434

Latitude:
25.2747267
Longitude:
55.3159153

مركزالوصل

شارع الشيخ زايد
منطقة الوصل -خلفمركز مزايا

24905
88202

Latitude:
25.1997767
Longitude:
55.2623141

مركز أم رمول

شارع ند الحمر ،منطقة
أم رمول ،بجانب مركز
صيانة فولكس واجن

36435
90875

Latitude:
25.2252861
Longitude:
55.3762972

مركز عيال ناصر

ديرة -منطقة عيال
ناصر ،شارع رقم 27
-بالقرب من سوق نايف

29404
96358

Latitude:
25.275304
Longitude:
55.303161

مركز الهيئة
المستدام -القوز

منطقة القوز -شارع
رقم - 6بالقرب من
محطة الدفاع المدني
-خلف وكالة نيسان

21860
83177

Latitude:
25.2252861
Longitude:
55.3762972

مركز ديسكفري
جاردنز

جبل علي -منطقة
ديسكفري جاردنز
عمارة زين - 8بجانبفندق تشيلسي

11480
71518

Latitude:
25.0474252
Longitude:
55.1314035

مركز منطقة جبل
علي الصناعية

منطقه جبل علي
الصناعيه ( )1مخرج 22

08727
65926

Latitude:
24.996577
Longitude:
55.1049891

األحد إلى الخميس 7:30
ص حتى  8:00م

السبت  7:30ص حتى
 2:00م

السبت إلى الخميس 7:30
ص حتى  8:00م
السبت إلى الخميس 7:30
ص حتى  8:00م
األحد إلى الخميس 7:30
ص حتى  8:00م

السبت  7:30ص حتى
 2:00م

األحد إلى الخميس 7:30
ص حتى  8:00م
األحد إلى الخميس 7:30
ص
حتى  8:00م
السبت  7:30ص حتى
 2:00م

األحد إلى الخميس 7:30
ص حتى  8:00م
األحد إلى الخميس 9:00
ص حتى  3:30م

شارع الشيخ زايد
-منطقة المنارة

21322
83423

مراكز سعادة المتعاملين
مركز خدمات المتعاملين
بمركز بلدية دبي (المنارة)

37378
95050

:Latitude
25.2629239
:Longitude
55.3849661

مركز خدمات المتعاملين
باإلدارة العامة لإلقامة
وشؤون األجانب -المركز
الرئيسي

منطقة الجافلية -شارع
الشيخ خليفه بن زايد
مكانى

27916
91948

مركز خدمات المتعاملين
باإلدارة العامة لإلقامة
وشؤون األجانب -جبل علي

اإلدارة العامة لإلقامة
وشؤون األجانب -جبل
علي -بوابة رقم - 3مخرج
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Latitude:
25.1561131
Longitude:
55.2273595

06771
67270

مركز حتا

منطقة حتا

11712
44096

مركز خدمات المتعاملين
بمركز بلدية دبي (الطوار)

الطوار 2

الخدمات المتوفرة في جميع مراكز
سعادة المتعاملين

Latitude:
25.0080534
Longitude:
55.0856531
Latitude:
24.809165
Longitude:
56.126168

األحد إلى الخميس
 6:30ص
حتى  2:00م

الخدمات المتوفرة
في المراكز

مراكز سعادة
المتعاملين

مراكز سعادة المتعاملين 

تزخــر مراكــز ســعادة المتعامليــن فــي هيئــة كهربــاء وميــاة دبــي بمجموعــة مــن الكــوادر المؤهلــة التــي تســعى الــى
تلبيــة احتياجاتكــم واالجابــة عــن كافــة تســاؤالتكم ،كمــا تتميــز مراكــز هيئــة كهربــاء وميــاة دبــي بمرافقهــا الفاخــرة،
وخدماتهــا وتســهيالتها الخاصــة بكبــار الســن وذوي اإلعاقــة ،وتوفــر خدمــات حكوميــة وخدمــة صــف الســيارات
لتوفــر أقصــى درجــات الراحــة لكــم.

العنوان

رقم
مكاني

احداثيات
الموقع
Latitude:
24.809165
Longitude:
56.126168

أوقات العمل

األحد إلى الخميس
 7:30ص
حتى  8:00م
السبت  7:30ص
حتى  2:00م

األحد إلى الخميس
 7:30ص
حتى  2:00م
األحد إلى الخميس
 7:30ص حتى
 2:00م
األحد إلى الخميس
 6:30ص حتى
 2:00م

الخدمات المتوفرة في مركز
أم رمول فقط
1

طلب تسجيل جديد

تحديث بيانات المتعامل

1

طلب تسجيل جديد

2

طلب الفاتورة النهائية

3

3

تحديث بيانات المتعامل

4

شكاوى ارتفاع \ انخفاض معدل
استهالك الكهرباء أو المياه

4

5

إصدار شهادة براءة ذمة

6

خدمات أخرى

7

األقتراحات والشكاوى

8

دفع الفواتير

9

دفع مبلغ التأمين

11

10

استالم مبالغ تقديرية للتوصيل
الجديد

12

2

5

طلب الفاتورة النهائية

شكاوى ارتفاع\انخفاض معدل استهالك
الكهرباء أو المياه
إصدار شهادة براءة ذمة

6

خدمات أخرى

8

دفع الفواتير

7
9

10

األقتراحات والشكاوى

دفع مبلغ التأمين

استالم مبالغ تقديرية للتوصيل الجديد
طلب توصيل الكهرباء المؤقتا لخيم
األعراس والعزاء

دفع تكلفة التوصيالت المؤقتة لخيم
األعراس والعزاء
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الخدمة

باقات الخدمة

الخدمة

شركائنا في تقديم

شركائنا في تقديم الخدمة

ســعياً فــي تحقيــق إســعاد المتعامليــن وتحســين تجربــة المتعامــل للحصــول علــى الخدمــات  ،تقــوم الهيئــة بتقديــم
عــدد مــن خدماتهــا مــن خــال التكامــل مــع شــركائها .يهــدف التكامــل مــع الشــركاء فــي إيجــاد قنــوات تناســبك
وتناســب احتياجاتــك فــي تقديــم طلــب الخدمــة يتــم تقديــم الخدمــات األتيــة مــن خــال شــركائنا الحالييــن:

باقة :االنتقال الى عقار جديد

يتم تقديم الخدمة من خالل مكاتب دائرة األراضي واألمالك .تتضمن الباقة:

خدمة االنتقال إلى عقار جديد  +خدمة إصدار عقد إيجاري
تجربة المتعامل للباقةjourney map attached :

الشريك
دائرة األراضي
واألمالك

هيئة الطرق
والمواصالت

بلدية دبي

اﻟﻤﺮاﺣﻞ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات

االنتقال الى عقار جديد

خدمات
المتعاملين
والفوترة شهادة عدم الممانعة للمشاريع
العامة

.1اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ

رﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

شهادة عدم الممانعة التوصيالت
المنزلية
شهادة عدم الممانعة لمشاريع
الطرق
خدمات
شهادات
عدم
الممانعة

 24ﺳﺎﻋﺔ

شهادة عدم الممانعة للحفر
التجريبية

جديــد.

تضمن الباقة:

خدمة تفعيل حساب رسوم السكن  +خدمة االنتقال إلى عقار جديد

شهادة عدم الممانعة للبناء (مياه)

باقة :دفع رسوم السكن  +دفع الفواتير

شهادة عدم الممانعة
للهدم(مياه)

يتــم الحصــول علــى معلومــات الخدمــة مــن خــال الفاتــورة الخضــراء الخاصــة باالســتهالك .يتــم دفــع رســوم الســكن
مــن خــال هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بالتكامــل مــع خدمــة دفــع الفواتيــر.

لزيــادة قنــوات تقديــم الخدمــة  ،تقــوم الهيئــة بتعهيــد عــدد مــن الشــركاء بهــدف إيجــاد قنــوات تناســبك وتناســب
احتياجاتــك فــي تقديــم طلــب الخدمــة:
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 .4اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر

 .5ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

.6اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰ

 .7رﺳﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ
اﻟﺤﺴﺎب

 .8دﻓﻊ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

 .9اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

باقة :خدمة تفعيل حساب رسوم السكن  +خدمة االنتقال إلى عقار جديد
يتــم تفعيــل حســاب رســوم الســكن مــن خــال هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بالتكامــل مــع خدمــة االنتقــال إلــى عقــار

شهادة عدم الممانعة للمعلومات
(البنية التحتية)

خدمات
المتعاملين
والفوترة

 .4اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ
داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ واﻷﻣﻼك

 .5ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺪاﺋﺮة

ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
)ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرات  +ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ(

شهادة عدم الممانعة الشبكات

الخدمة

 .2ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺔ

 .3إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻨﺎة
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
)داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ  +ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ(

الشريك
البنوك

إينوك

بريد اإلمارات

تتضمن الباقة:

خدمة دفع رسوم الكن (الخاصة ببلدية دبي) +خدمة دفع الفواتير

اتصاالت

دفع الفواتير

95

.1الخدمات الذكية

توفــر الهيئــة خدمــات ســداد الفاتــورة عــن طريــق تطبيقاتهــا علــى الهواتــف واألجهــزة الذكيــة التــي تعمــل علــى
أنظمــة (آي أو إس ،وأندورويــد ،وبــاك بيــري ،ووينــدوز)

.2موقع الهيئة االلكتروني (:)EPAY

يمكنك تسديد فاتورتك بكل أمان ومن دون رسوم إضافية عن طريق موقع الهيئة االلكتروني:
https://customer.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous/onbp

باستخدام احدى البطاقات االئتمانية التالية( :فيزا ،ماستر كارد ،جي سي بي  ,داينرز كلوب،و يونيون باي)

.3الدفع عن طريق الرسائل النصية القصيرة (:)MPAY

يمكنــك تســديد فاتورتــك عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة باســتخدام الهاتــف المتحــرك .للتســجيل وتفعيــل الخدمــة
يرجــى زيــارة الموقــع االلكترونــي https://mpay.dubai.ae

*يمكنــك تفعيــل خاصيــة “الدفــع التلقائــي” فــي هــذه الخدمــة ليتــم اســتقطاع مبلــغ الفاتــورة تلقائيــا مــن بطاقتــك
االئتمانيــة فــي كل شــهر*

.4مراكز سعادة المتعاملين:

 .iاألموال النقدية
 .iiشيكات

 2صنــدوق إيــداع شــيكات فــي مراكــز ســعادة المتعامليــن أعــاه* (يجــب كتابــة رقــم حســاب المتعامــل فــي
هيئــة كهربــاء وميــاه ورقــم هاتــف المــودع خلــق الشــيك)

.5البريد

يتم ارسال (شيك مصرفي مع اشعار إيداع بقيمة الفاتورة) الى العنوان التالي:
هيئة كهرباء ومياه دبي
ص.ب ،564 .دبي

.6خدمة الدفع من المركبة

بإمكانك تسديد فاتورتك وأنت داخل سيارتك في مركز الوصل ومركز أم رمول لخدمة المتعاملين

.7أجهزة اتصاالت للدفع اآللي

أي من أجهزة اتصاالت للدفع اآللي المنتشرة في الدولة
يمكنك تسديد فاتورتك باستخدام ّ

.8محطات خدمة إينوك/إيبكو

أي من محطات إينوك أو إيبكو في إمارة دبي باستخدام رقم العقار
يمكنك تسديد فاتورتك لدى ّ

• المركز الرئيسي لسعادة المتعاملين (*شرق زعبيل)

المكون من تسعة أرقام.

• مركز الوصل لسعادة المتعاملين*

.9مكاتب بريد اإلمارات

• مركز الحضيبة لسعادة المتعاملين*
• مركز أم رمول لسعادة المتعاملين*

ـدى أي مــن مكاتــب بريــد اإلمــارات فــي الدولــة ،خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن
يمكنــك تســديد فاتورتــك لـ ّ
الســبت إلــى الخميــس.

• مركز عيال ناصر لسعادة المتعاملين

.10المصارف

• مركز برج نهار لسعادة المتعاملين*
• مركز منطقة جبل علي الصناعية
• مركز ديسكفري جاردنز لسعادة المتعاملين
• مركز سعادة المتعاملين في بلدية دبي  -مركز المنارة*
• مركز سعادة المتعاملين في بلدية دبي  -مركز الطوار*
• مركز سعادة المتعاملين في المبنى الرئيسي إلدارة العامة لإلقامة وشوؤن األجانب
• مركز سعادة المتعاملين في مبنى اإلدارة العامة لإلقامة وشوؤن األجانب  -جبل علي
• مركز سعادة المتعاملين  -مبنى القوز المستدام*
• مركز حتا لسعادة المتعاملين
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مركز رعاية
المتعاملين

قنوات دفع الفواتير

تقدم الهيئة العديد من قنوات الدفع ،لتسهيل حياتكم وتوفير وقتكم وجهدكم

 .1يمكن تسديد الفواتير عن طريق منافذ الدفع في مراكز سعادة المتعاملين :

• االســتقطاع المباشــر مــن الحســاب :يمكــن تفعيــل هــذه الخاصيــة الســتقطاع قيمــة الفاتــورة الشــهرية مباشــرة
مــن حســابك المصرفــي لــدى البنــوك الشــريكة مــع الهيئــة.

 .1بنك أبوظبي التجاري
 .2بنك االتحاد الوطني

 .3مصرف أبوظبي اإلسالمي
 .4بنك دبي اإلسالمي
 .5بنك دبي التجاري

 .6بنك االمارات دبي الوطني

 .7مصرف االمارات االسالمي
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الفاتورة الخضراء

• أجهزة الصراف اآللي :يمكنك تسديد فاتورتك عبر أجهزة الصراف اآللي التابعة للعديد من المصارف

• صــراف البنــك :تقــدم المصــارف الشــريكة مــع الهيئــة خدمــة تســديد الفواتيــر عــن طريــق نوافــذ الصــرف خــال
أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســبت إلــى الخميــس
• الخدمــة الهاتفيــة للمصــارف :يمكــن ســداد الفواتيــر عــن طريــق الخدمــة الهاتفيــة للمصــارف ،وذلــك لمتعاملــي
تلــك البنــوك فقــط
• التطبيقات الذكية للبنوك :يمكنك سداد فاتورتك عن طريق التطبيقات الذكية التابعة للبنوك

 .11تيسير
خطوة  :1إنشاء الرقم المرجعي (رقم تيسير) مع كل التفاصيل المطلوبة عن طريق هيئة كهرباء ومياه لموقع

الخطــوة  :2دفــع علــى أســاس الرقــم المرجعــي مــن خــال بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي الشــيك عبــر اجهــزة اإليــداع
أو عــن طريــق البنــك باســتخدام رقــم تيســير خلــق كمرجــع
*تطبيــق رســوم بطاقــات األئتمــان • :ال يوجــد رســوم علــى بطاقــات األتمــان فــي حــال الدفــع عبــر الموقــع
اإللكترونــي أو التطبيــق الذكــي للهيئــة.

قائمة البنوك لدفع فواتير الهيئة

قائمة البنوك لدفع فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي من جميع متعاملي الهيئة :بنك االمارات دبي الوطني
قائمة البنوك لدفع فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي من أصحاب الحسابات لديها فقط:
#

1

بنك ابوظبي التجاري

14

بنك االتحاد الوطني

3

بنك دبي التجاري

16

بنك دبي اإلسالمي

5

بنك االمارات دبي الوطني

18

مصرف ابوظبي اإلسالمي

2

4
6

7
8

9

مصرف عجمان
مصرف دبي

15

17

مصرف االمارات اإلسالمي

19

بنك المشرق

21

بنك الخليج األول

بنك ستاندر تشارترد

22
24

بنك ابوظبي الوطني

12

بنك الفجيرة الوطني

25

13

تمنحك ـمالفاتــورةالخضــراءالراح ـةالتام ـةف ـياالطــاععل ـى
فواتيرك ـمودفعه ـاعب ـراإلنترن ـت -بســهولةوأمــان،ف ـيأي
وق ـتوم ـنأيمــكان.

بنك باركليز

البنك العربي

10

بنك راس الخيمة الوطني

البنك العربي المتحد

20

مصرف الشارقة اإلسالمي
بنك نور اإلسالمي

ستي بنك

بنك اتش اس بي سي

23

11

98

اسم البنك

#

اسم البنك

الفاتورة الخضراء

دبي فيرست

حبيب بنك أي جي زيورج
مصرف الهالل
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ما هي الفاتورة الخضراء:

الفاتــورة الخضــراء عبــارة عــن نســخة إلكترونيــة مــن الفاتــورة الورقيــة يتــم إرســالها يتــم إرســالها إلــى متعاملــي هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي عــن طريــق البريــد اإلكترونــي بمجــرد إصــدار الفاتــورة الشــهرية.

ما المزايا التي توفرها الفاتورة الخضراء:

• السهولة – يمكنك اإلطالع على الفاتورة بضغطة زر

•	المالءمــة -يمكنــك مطالعــة الفاتــورة ودفــع المبلــغ المســتحق إلكترونيــا فــي أي وقــت ومــن أي مــكان فــي
العالــم

• الســرعة –تصلــك الفاتــورة الخضــراء شــهريا بمجــرد إصــدار الفاتــورة .مــا يجنبــك أي تأخيــر قــد يحــدث فــي تســليم
البريــد العــادي
• التنظيم-سيتوفر لديك سجال كامال لجميع الفواتير الشهرية والمبالغ التي تم دفعها إلكترونيا

•	درجــة أمــان عالية-الفواتيــر الخضــراء ترســل بشــكل آمــن وتقلــل مــن مخاطــر نقــل المعلومــات الشــخصية عبــر
صناديــق البريــد.

• صديقــة للبيئة-الفواتيــر الخضــراء تقلــل مــن اســتخدام الــورق وانبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون ،وتســاعد فــي
الحفــاظ علــى األشــجار والبيئــة ,وتقليــل النفايــات.

هل الفاتورة الخضراء مطابقة للفاتورة الورقية:

مركز رعاية
المتعاملين

يعم ـل كل م ـن مرك ـز رعاي ـة المتعاملي ـن ووحــدة الطــوارئ عل ـى
مــدار الســاعة لتقدي ـم أفض ـل الخدمــات باســتخدام أحــدث
التقنيــات لتلبي ـة احتياجاتكــم ،وتوفي ـر أفض ـل الحلــول الممكن ـة
وأكثره ـا ســرعة وجــودة وفعالي ـة.

نعم ،معلومات الفاتورة الخضراء مطابقة للمعلومات في الفاتورة الورقية

مركـز رعايـة المتعاملين

يمكــن لجميــع متعاملــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي التســجيل فــي خدمــة الفاتــورة الخضــراء عــن طريــق تزويدنــا بالبريــد
اإلكترونــي الخــاص بهــم

04-6019999
لالستفســاراتالمتعلقـةبالفواتيـروالخدمــاتاألخــرى

لمن يحق التسجيل في خدمة الفاتورة الخضراء:

للتسجيل في الفاتورة الخضراء يرجى زيارة الموقع اإلكتروني.https://customer.dewa.gov.ae :

جميع المتعاملين المسجلين لدى هيئة كهرباء ومياه دبي يمكنهم التسجيل في خدمة الفاتورة الخضراء.

الكشــف التجميعــي اإلكترونــي عبــارة عــن خدمــة للفواتيــر اإلكترونيــة المجمعــة للهيئــات والمؤسســات والشــركات
التــي لديهــا  9حســابات أو أكثــر.

ما هو الكشف التجميعي اإللكتروني؟

الطوارئ
991
طــوارئالكهربــاءوالميــاه مركـزرعايـةالمتعامليــن

الكشــف التجميعــي اإللكترونــي عبــارة عــن ملخــص اإللكترونــي عــن الفواتيــر ،والمدفوعــات والمســتحقات غيــر
المســددة لجميــع الحســابات التابعــة للكشــف التجميعــي (رقــم المتعامــل) .ويتلقــى المتعامــل رســالة إلكترونيــة
شــهرية عنــد إصــدار الفواتيــر تحتــوي علــى رابــط إلكترونــي لعــرض وتحميــل الكشــف التجميعــي والفواتيــر الشــهرية.

هــل ســتصلني رســالة إلكترونيــة منفصــل لــكل حســاب تابــع للكشــف التجميعــي
(رمز الكشف التجميعي)؟
ســوف تتلقــى رســالة إلكترونيــة واحــدة فقــط لجميــع الحســابات التابعــة للكشــف التجميعــي ،ويجــب عليــك تســجيل
الدخــول إلــى بوابــة الهيئــة اإلكترونيــة لعــرض تفاصيــل فواتيــرك.

هــل يمكننــي تنزيــل وحفــظ جميــع الفواتيــر الشــهرية للحســابات ضمــن الكشــف
التجميعــي فــي ملــف واحــد؟
نعــم ،يمكنــك تنزيــل وحفــظ الفواتيــر كملــف بصيغــة( ،)pdfبالضغــط علــى قائمــة الكشــف التجميعــي

.https://customer.dewa.gov.ae
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مبادرة “حياك”

مبادرة ّ
“أشر”

مبادرة ّ
“أشر”

حلــولذكيـةلــذوياإلعاقةالســمعية

هيئ ـة كهربــاء وميــاه دب ـي ه ـي أول هيئ ـة حكومي ـة تقــوم 
بإطــاق مبــادرة “أشــر”لخدمـةمتعامليهـامـنذوياإلعاقـة
الســمعية .يقــومفريـقمختـصبلغـةاإلشــارةبتقديـمخدمـة
“أشــر” المتوفــرة فق ـط عب ـر تطبي ـق الهيئ ـة الذك ـي .تتوف ـر
هــذهالخدمـةعلـىمــدارالســاعةفـينظامـيiOSوأندرويــد
فقــط 
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مبادرة “حياك”
المحادثـةالفوريـةالمرئيــة

حيــاكهـيعبــارةعـنقنــاةتواصـللكافـةالمتعامليـنتمكنهم
م ـنالتواص ـلمباشــرةم ـعموظف ـيمرك ـزرعاي ـةالمتعاملي ـن
عب ـرتقني ـةالمحادث ـةالفوري ـةالمرئي ـة .هــذهالخدم ـةمتوفــرة
عل ـى كل م ـن تطبي ـق الهيئ ـة الذك ـي والموقــع االلكترونــي
للهيئــة www.dewa.gov.ae :
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الشكاوى
واالقتراحات

تقديم الشكاوى
واالقتراحات
تقديم الشكاوى
الوصف

تتيــح هــذه الخدمــة للمتعامليــن ارســال شــكاواهم المتعلقــة بخدمــات الهيئــة مــن
أجل حلها

تقديم االقتراحات
وصف الخدمة

يمكن للمتعاملين ارسال اقتراحاتهم بسهولة عبر أي من القنوات التالية:
•	بوابة االقتراحات اإللكترونية الموحدة لحكومة دبي
https:\\esuggest.dubai.gov.ae

كيفية تقديم شكوى

•
•

صناديق الشكاوى.

كيفية تقديم شكوى

•

الهاتف :وحدة شكاوى المتعاملين
04-3227096 – 04-3227098

•

الفاكس04-6019995 :

•

الحضور الشخصي ألحد مراكز سعادة المتعاملين

•
•

صندوق البريد 564 :دبي
التطبيق الذكي للهيئة

رسوم الخدمة

ال توجد رسوم

الوقت الالزم إلتمام
الخدمة

خالل  3أيام عمل

•

صناديق االقتراح.

•

رسوم الخدمة

الوقت الالزم إلتمام
الخدمة

الهاتف :وحدة اقتراحات المتعاملين

04-3227082 – 04-3227072

•
•

الحضور الشخصي ألحد مراكز سعادة المتعاملين

•

صندوق البريد 564 :دبي
التطبيق الذكي للهيئة

ال توجد رسوم
خالل  3أيام عمل
يجب ارفاق البيانات التالية عند تقديم باقتراح:

•

مالحظات

البريد اإللكترونيesuggest@dewa.gov.ae :

الفاكس04-6019995 :

•

•	بوابة الشكاوى اإللكترونية الموحدة لحكومة دبي
https:\\ecomplain.dubai.gov.ae
موقع الهيئة اإللكترونيwww.dewa.gov.ae :

•

موقع الهيئة اإللكترونيwww.dewa.gov.ae :

•

يمكن للمتعاملين ارسال شكاواهم بسهولة عبر أي من القنوات التالية:

•	البريد اإللكترونيecomplain@dewa.gov.ae :

تتيــح هــذه الخدمــة للمتعامليــن ارســال اقتراحاتهــم المتعلقــة بخدمــات الهيئــة مــن
أجل حلها

•
•
•
•

رقم الحساب

اسم المتعامل
رقم الهاتف

التاريخ

تفاصيل وآلية االقتراح

يجب ارفاق البيانات التالية عند تقديم بشكوى:

مالحظات

•

رقم الحساب

•

رقم الهاتف

•
•
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اسم المتعامل
التاريخ
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اتصل بنا

اتصل بنا
مركز رعاية المتعاملين
)24/7( 04-601999
للحاالت الطارئة
991
فاكس
04-6019995
الموقع االلكتروني
www.dewa.gov.ae
البريد االلكتروني
customercare@dewa.gov.ae
صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي
facebook.com/dewaofficial
twitter.com/dewa_official
instagram.com/dewaofficial
youtube.com/dewaofficial
للتعليقعلىأداءقيادةالمركباتالتابعةللهيئة يرجىاالتصالعلىالرقم

www.dewa.gov.ae

04 - 601 9888

مالحظـة:فـيحــالوجــودأيتعديـلفـيالخدماتالمقدمةفإنهاســتكون
متوفــرةعلـىالموقـعااللكترونـيوالتطبيقالذكيللهيئة مباشــرة
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