إخطار /طلب بدء األعمال
إخطار بدء تنفيذ األعمال
اإلنشائية

إخطار بدء أعمال الحفر
االستكشافية

الخدمة
)*(

نقل الطاقة ( 132/400ك.ف).

خطوط النقل الهوائية

الكابالت األرضية

توزيع الطاقة ( 6.6/11/33ك.ف 230/400 / .ف).

خطوط النقل الهوائية

التحقق من الحفر
االستكشافية

لعناية

)*(

الكابالت األرضية

خدمات كابالت األلياف البصرية
كابالت األلياف البصرية المستقلة
)إدارة وسائط االتصال لن تقوم بالتحقق من
كابالت األلياف البصرية المصاحبه مع خطوط الكهرباء(

خدمات المياه
اعتماد الحفر االستكشافية
اإلشراف على األعمال يف الموقع

نائب مدير أول -
دوريات خطوط النقل و شهادات عدم
الممانعة

اإلشراف على تنفيذ
األعمال بالموقع

بريد الكتروين

فاكس

tlm.supervision@dewa.gov.ae

04-3229095

trialpit.dm@dewa.gov.ae

مدير أول -
صيانة شبكات التوزيع

-

)للتحقق من الحفر االستكشافية(

patrolling.dm@dewa.gov.ae
)لبدء الحفر االستكشافية \ التنفيذ أو لإلشراف على التنفيذ(

نائب مدير -
وسائط االتصاالت (الكابالت)

tp.sn@dewa.gov.ae

04-3229071

مدير أول -
العدادات والمعدات

m&e.noc@dewa.gov.ae

-

مدير أول  -صيانة شبكات النقل والتوزيع

m&e.noc@dewa.gov.ae

-

تاريخ الطلب :
رقم و اسم المشروع :
طبيعة األعمال :
اسم االستشاري :
الهاتف :

اسم المقاول :
فاكس :

فاكس :

الهاتف :

اسم المهندس المقيم :

اسم مدير المشروع :

الهاتف المتحرك :

الهاتف المتحرك :

البريد االلكتروين :

البريد االلكتروين :

رقم شهادة عدم ممانعة ديوا وتاريخ إصدارها :
مكان العمل و أقرب معلم :
إحداثيات مكان العمل :
طول المسافة المطلوبة للتصريح (حد أقصى 1000متر):
عدد الحفر االستكشافية المطلوب التحقق منها يف الموقع :
تاريخ ووقت البدء )*( :

المدة المطلوبة للتصريح
)يجب القيام باألعمال فقط خالل ساعات العمل الرسمية للهيئة(

تاريخ ووقت االنتهاء :

قائمة التدقيق

نعم

)تقدم فقط عن طريق االستشاري/المطور( :

ال يوجد

ال

تم تحديد جميع خدمات ديوا يف موقع العمل
ال يوجد مواد مخزنة فوق خدمات ديوا أو يف حرمها
شهادة عدم ممانعة ديوا ومخططات خدمات ديوا و الحفر االستكشافية المعتمدة موجودة يف موقع العمل
الفتات/عالئم ديوا موضوعة و محمية يف الموقع
غرفة صمام المياه مكشوفة يف الموقع
مدعمة حسب المواصفات المعتمدة من قبل ديوا
الخدمات المكشوفة (إن وجدت) محمية و ّ
منطقة العمل مسورة و آمنة
عدد خطوط المياه و مقاساتها يف موقع العمل
عدد الكابالت يف موقع العمل
(6.6 /11/33/132/400ك.ف 230/400/ف).
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المالحظات (إن وجدت(:

أتعهد بأن جميع العلومات المذكورة أعاله تم التأكد والتحقق منها بمعرفتي ،كما أتعهد بأن جميع أعمال الحفر بالقرب من خدمات ديوا ستتم يدويا ً بالمعول
اليدوي فقط .هذا التصريح مقدم للمنطقة المحددة يف المخطط رقم......................................................................................................................................:ـ

بيانات مسؤويل موقع العمل
اسم المهندس :
الهاتف المتحرك :
اسم مراقب العمال :
الهاتف المتحرك :
)مالحظة :يجب تواجد مهندس الموقع أو مشرف العمال يف الموقع(
مالحظات :
 1يجب إرسال الطلب إلدارات ديوا المعنية قبل يومين عمل.
 (*) -2طلبات التحقق من كابالت األلياف البصرية الممددة مع شبكات النقل الكهرباء يجب أن تقدم إلدارة نقل الطاقة.
 (*) -3طلبات التحقق من كابالت األلياف البصرية الممددة مع شبكات توزيع الكهرباء يجب أن تقدم إلدارة توزيع الطاقة.
 (*) -4سوف يتم تحديد المواعيد (التاريخ و الوقت) من قبل اإلدارات المعنية العتماد الحفر االستكشافية و اإلشراف على األعمال يف الموقع.
 -5إذا كانت فترة العمل المطلوبة خارج ساعات العمل الرسمية ،يجب تقديم األسباب والمبررات مع الطلب لإلعتماد.

طرق التواصل للموقع :
نوع الخدمة
نقل الطاقة

اعتماد الحفر االستكشافية
ديرة

04-3227925 / 050-8854687

بر ديب

04-3229819 / 055-1607719

04-3221547 / 04-3227929
الكابالت األرضية :

04-3227496 / 04-3227410

خطوط النقل الهوائية :

04-3227511 / 04- 3227540

توزيع الطاقة

04-3227494 / 04-3227481
050-6457594

خدمات خطوط األلياف البصرية

04-3228006 / 04-3228431
04-3228056

-

خدمات المياه

04-3220438 / 04-3220465
050-7282829 / 050-6501191

04-3220438 / 04-3220465
050-7282829 / 050-6501191

إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻦ
Ver.9.1

اإلشراف على األعمال يف الموقع
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