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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زا يد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه ا

دليل برنامج صقور

صاحب السمو الشيخ محمد بن ر اشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه ا

دليل برنامج صقور

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن ر اشد آل مكتوم
ولي عهد دبي ،رئيس المجلس التنفيذي

دليل برنامج صقور

معالي سعيد محمد الطاير

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهر باء ومياه دبي

دليل برنامج صقور

رسالة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي
تسير هيئة كهر باء ومياه دبي وفق نهج قيادتنا الرشيدة ،ول تكتفي الهيئة بتحقيق التميز ،بل
سباقة في توفير قيمة مضافة وإحداث الفرق في نوعية وجودة خدماتها ،لتحقيق
تسعى لن تكون ّ
أعلى مستو يات سعادة المتعاملين؛ كما نعمل باستمرار على إشراك المعنيين في مبادرا تنا
ومشار يعنا الرائدة.
وأطلقت الهيئة مبادرة “صقور” التي تعتبر الولى من نوعها على مستوى المؤسسات الحكومية،
لتقييم أداء الستشار يين والمقاولين من حيث امتثالهم لمتطلبات الهيئة ومعاييرها وشروطها
وإرشاداتها أثناء تقديم طلبات الخدمة والعمليات الميدانية لمشار يعهم.
تساعد مبادرة “صقور” الستشاريين والمقاولين على زيادة فرصهم في الحصول على موا فقة
الهيئة على طلبات تقديم الخدمة من المرة الولى للتقديم ،وذلك لتفادي عملية إعادة التقديم ،
وتجنب ارتكاب المخالفات وإلحاق أي ضرر بأصول وخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي .سيتسلّم
الستشاريون والمقاولون الذين يقدمون أفضل أداء في مختلف فئات المشاريع على جائز ة
“صقور” وذلك ضمن حفل توزيع جوائز البرنامج.
وتعمل مبادرة “صقور” على تشجيع الستشار يين والمقاولين على تحسين جودة طلبات تقديم
الخدمة والعمليات الميدانية.
معالي سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

دليل برنامج صقور
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التوجه الستر اتيجي للهيئة
رؤيتنا
مؤسسة رائدة عالميا ً مستدامة ومبتكرة.
رسالتنا
نلتزم بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة في مجال الطاقة انسجاما ً مع المبادئ الثمانية
لدبي ووثيقة الخمسين والهداف الستراتيجية لدولة المارات العربية المتحدة ،بما يثري حياة
الناس ويضمن سعادة المعنيين على نحو مستدام.
شعارنا
لجيالنا القادمة
قيمنا
إسعادالمعنيين
•
الستدامة
•
البتكار
•
التميز
•
الحوكمةالر شيدة
•

دليل برنامج صقور
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تعر يفات

دليل برنامج صقور

النقاط السو داء

النقاط الجزائية الصادرة بحق المقاولين المخالفين

المتعاملون
من فئة
الستشاري/
المقاول

جميع المقاو لين والستشار يين ا لمسجلين لدى هيئة كهر باء ومياه دبي
ا لمعينين من قبل أصحاب المشار يع للتقدم بطلب خدمات الكهر باء والمياه
وشهادة عدم ا لممانعة نيابة عنهم.

الهيئة

هيئة كهر باء ومياه دبي.

النقاط الخضر اء

النقاط اليجابية المعطاة للمقاولين وفقا ً لمعايير هيئة كهرباء ومياه دبي
المتعلقة بتحسين الداء الميداني.

صقور

برنامج لتقييم الداء وتكر يم الستشار يين والمقاولين الذين يمتثلو ن
لمتطلبات هيئة كهر باء ومياه دبي الخاصة بطلبات الخدمة والعمليات الميدا نية
في مشاريع غير تابعة لهيئة كهر باء ومياه دبي

فهرس المحتويات
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مقدمة
أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج صقور لتقييم مدى جودة أداء المقاولين والستشار يين
وسير العمليات التشغيلية .ويعد برنامج “صقور” برنامجا ً خاصا ً بالداء المؤسسي ،يستخدم
معايير محددة مثل جودة و ثائق التقديم ،وحماية أصول وممتلكات الهيئة.
يساعد برنامج صقور المتعاملين من فئة الستشار يين/المقاولين من خلل إطلعهم على
المعايير الفنية والرشادية للهيئة ،لتحسين جودة طلباتهم ،وتجنب عدم امتثالهم لشروط
الهيئة ،مما يجعل العمليات الميدانية أ كثر أماناً .كما يساعدهم في الحصول على الموافقات
من المرة الولى لتقديم الطلب ،لتفادي إعادة التقديم ،وتقليل التجاوزات والضرار والغراما ت
أو تجنبها .وتبسيط أعمالهم ،مما يفيدهم في تسر يع إنجاز المشار يع ،وتعز يز مرتبتهم ،و تحسين
قدرتهم التسو يقية ،ورفع مستوى سعادة المتعاملين والمعنيين ،مما يسهم في تحقيق أهدا ف
مبادرة دبي الذكية وز يادة القدرة التنافسية لدولة المارات العر بية المتحدة.
سيتسلّم الستشار يون والمقاولون الذين يقدمون أفضل أداء في مختلف فئات المشار يع جائزة
صقور وذلك ضمن حفل توز يع جوائز البرنامج.

دليل برنامج صقور

فهرس المحتويات

3

القوانين واللوائح

دليل برنامج صقور

•

صدر القانون رقم ( )6لسنة  2015بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي
اعتبارا من  24أبر يل .2015
في الجر يدة الرسمية ،ودخل حيز التنفيذ
ً

•

يشتمل هذا القانون على قواعد مهمة تهدف إلى حماية الشبكة العامة لهيئة كهرباء ومياه
دبي ،ويتطلب القانون التزام المقاولين والستشار يين بها وذلك في مجال عملهم وتخصصهم.

•

لدعم وتسهيل تنفيذ هذا القانون ،أعدت إدارة الشؤون القانونية في الهيئة دليل المقاولين
والستشار يين.

•

تعتبر مخالفة هذا القانون ومخالفة “دليل المقاولين والستشار يين” عمل ً غير قانوني ،و يخضع
المخالفون لجراءات قانونية وتترتب على مخالفاتهم غرامات مالية.

•

يتعين على الستشار يين والمقاولين تقديم طلبات الخدمة لتصميم وبناء مشار يعهمً ،
وفقا
لهذا القانون ووفقا ً لدليل المقاولين والستشار يين.

•

إذا كان طلب تقديم الخدمة ل يمتثل لمعايير التقديم والمتطلبات الفنية لهيئة كهرباء ومياه
دبي ،فلن توافق الهيئة على الطلب وستبلغ الستشاري/المقاول بذلك .وإن كان ممتثل ً
للمعايير والمتطلبات ،ستصدر الهيئة موافقة سار ية لمدة ستة أشهر ،تتطلب التجديد بعد
انقضائها.

•

في حال باشر الستشار يون/المقاولون العمل دون الحصول على موافقة سار ية وعدم
امتثالهم لشروط ومعايير الموافقة ،يعتبر هذا التصرف غير قانوني ،ويخضع لجراءات قانونية
و يترتب عليه غرامات مالية.

•

سيصدر مأمورو الضبط القضائي في الهيئة تقار ير ضبط المخالفات بحق الستشار يين
والمقاولين المخالفين.

فهرس المحتويات
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العوامل الستر اتيجية

دليل برنامج صقور

•

تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي إشراك المعنيين وتحقيق سعادتهم أحد أهدافها الستراتيجية
وخصوصا ً المتعاملين .ويمثل الستشار يون والمقاولون شر يحة مهمة من متعاملي الهيئة
حيث أنهم الجهة التي تقوم بتقديم طلبات الخدمة.

•

تتعاون الهيئة مع متعامليها من فئة الستشار يين والمقاولين من خلل الورش التوعوية
والدورات التدر يبية والستبيانات السنو ية وتأخذ أفكارهم بعين العتبار أثناء التخطيط لجراء
التحسينات المستمرة ،لتقديم خدمات رائدة تحقق سعادتهم.

•

يحتاج الستشار يون والمقاولون إلى الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة
في المرة الولى ،لتسليم مشار يعهم في الوقت المناسب بما يلبي توقعات ُمّلك المشار يع.

•

لتلبية متطلبات المتعاملين من فئة الستشار يين والمقاولين ،نشرت الهيئة المتطلبات
الفنية ومتطلباتها الخاصة بتقديم الطلبات ،لتكون متاحة لهم على مدار الساعة.

•

علو ة على ذلك ،تنظم الهيئة دورات تدر يبية وورش توعوية لمتعامليها من فئة الستشار يين
والمقاولين لتقديم المز يد من الشروح حول هذه المتطلبات.

•

لمرا قبة مدى امتثال المتعاملين من فئة الستشار يين والمقاولين للمتطلبات الفنية ومتطلباتها
الخاصة بتقديم الطلبات ،قامت هيئة كهر باء ومياه دبي بتحليل قاعدة بيانات طلبات الخدمة،
ووجدت أن جزءا ً كبيرا ً من طلبات الخدمة لم تتم الموافقة عليها من المرة الولى لتقديم الطلبات.
وأظهر التحليل أن الطلبات التي تم تقديمها لكثر من مرة قد خضعت لمراجعات عديدة ،مما
يهدر وقت وجهد الستشار يين والمقاولين.

•

لمراقبة مدى امتثال الستشار يين والمقاولين للشروط التي تمكنهم من الحصول على
موافقة الهيئة ،قامت الهيئة بتحليل قاعدة بيانات تقار ير ضبط المخالفات الصادرة بحق
المتعاملين ،ووجدت أن بعض الستشار يين والمقاولين خالفوا شروط الهيئة وألحقوا الضرر
بأصول وسمعة هيئة كهر باء ومياه دبي.

فهرس المحتويات
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مبادئ بر نامج صقور
•

ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتقييم أداء الستشار يين المسجلين لديها اعتمادا ً على مقياس
تقييم الداء في تقديم طلبات الخدمة.

•

يشتمل التقييم العام للمقاولين المسجلين على مقياسين متساو يين من حيث الهمية:
 )1تقييم الداء في تقديم طلبات الخدمة.
 )2تقييم أداء العمليات الميدانية.

دليل برنامج صقور

•

سيتم نشر نتائج تقييم أداء الستشار يين والمقاولين على الموقع اللكتروني والتطبيق الذكي
لهيئة كهرباء ومياه دبي .ويمكن للستشار يين والمقاولين المسجلين لدى الهيئة ،والهيئات
الحكومية ،والمطور ين ،الطلع عليها.

•

سيتم تقديم جائزة صقور للستشار يين والمقاولين ممن يحققون أفضل أداء في مختلف
فئات المشار يع.

•

يرمي برنامج صقور إلى تعز يز التنافس اليجابي بين الستشار يين والمقاولين ،ليواصلوا
التز امهم بمتطلبات الهيئة بشكل مستمر.

فهرس المحتويات
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تقييم الداء في تقديم طلبات الخدمة
•

يقوم المتعاملون من فئة الستشار يين/المقاولين المسجلون لدى هيئة كهرباء ومياه دبي
بإرسال طلباتهم الخاصة بتقديم الخدمة.

•

يتم تقييم كل تقديم طلب خدمة بشكل منفصل من أجل احتساب نتيجة تقييم الطلب.

•

إذا كان الطلب كامل ً ويمتثل لمعايير التقديم والمتطلبات الفنية لهيئة كهرباء ومياه دبي،
فسوف يحصل الطلب على علمة كاملة  ،10/10وستكون نتيجة تقييم الطلبات .10

•

إذا كان الطلب غير مكتمل ،ول يمتثل لمعايير التقديم والمتطلبات الفنية ،فسوف يتلقى
الطلب ملحظات ويحصل على علمة أقل .سيتم احتساب ذلك وفقا ً لعدد المراجعات
اللزمة للحصول على الموافقة على الطلب ،وستكون نتيجة تقييم الطلبات أقل من  10كما
هو موضح في الملحق أ.

•

قد تكون هناك حالت خاصة يتم فيها تحديد متطلبات جديدة أو غير متوقعة بعد أن يقدم
الستشاري/المقاول طلب الخدمة أو بعد إعادة التقديم ،وفي مثل هذه الحالت ،ستطلب
الهيئة من الستشاري/المقاول إعادة تقديم الطلب كما هو موضح في الملحق أ .بالنسبة
إلى هذه المراجعة أو إعادة التقديم ،إذا امتثل الستشاري/المقاول للمتطلبات الجديدة،
سيحصل على علمة كاملة ،وستكون نتيجة تقييم الطلبات .10

•

يساعد احتساب متوسط نتيجة تقييم الطلبات المقدمة في احتساب النتيجة الولية لتقييم
أداء لكل استشاري\مقاول (.)*ICPAR

•

سيقوم برنامج صقور بتقييم جميع الطلبات المقدمة من جميع الستشار يين والمقاولين
المسجلين لدى هيئة كهرباء ومياه دبي.

* :ICPARالنتيجة الولية لتقييم أداء الستشاريين\المقاولين
دليل برنامج صقور
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•

يغطي برنامج صقور الخدمات التالية:
 .1خدمات شهادات عدم الممانعة وتتضمن :طلب شهادة عدم الممانعة لمشار يع البنية
التحتية ،طلب شهادة عدم الممانعة للبناء – كهرباء ،طلب شهادة عدم الممانعة للبناء
– مياه ،طلب شهادة عدم الممانعة للهدم – كهرباء ،طلب شهادة عدم الممانعة للهدم –
مياه بالضافة إلى طلب شهادة عدم الممانعة لتوصيلت الطاقة الشمسية للمباني.
 .2خدمات شبكة الكهر باء وتتضمن :الحصول على توصيلت الكهرباء ،خدمة الناموس
“خطوة واحدة” للحصول على الكهرباء بالضافة إلى الحصول على توصيلت الطاقة
الشمسية للمباني.
 .3خدمات شبكة المياه وتتضمن :الحصول على توصيلت المياه.

دليل برنامج صقور

•

يتعين على الستشار يين والمقاولين تقديم طلبات لفئة واحدة على القل من فئات الخدمة
الرئيسية هذه ليكونوا مؤهلين للحصول على جائزة صقور لتكر يم المتعاملين من فئة
الستشار يين/المقاولين.

•

قد تكون هناك حالة يتم فيها رفض طلب الخدمة إذا كان نطاق عمله يؤدي إلى إلحاق الضرر
بأصول الهيئة .ل يتم أخذ طلبات الخدمة المرفوضة هذه في عين العتبار عند تقييم أداء
الستشار يين والمقاولين لنها كانت خارجة عن إر ادتهم.

فهرس المحتويات
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تقييم أداء العمليات الميدانية
•

يتم احتساب نتيجة تقييم أداء العمليات الميدانية من خلل احتساب النقاط السوداء
والخضراء المرتبطة بالتجاوزات التي يرتكبها الستشاري/المقاول في الموقع.

•

في الوقت الحالي ،يصدر مأمورو الضبط القضائي في هيئة كهر باء ومياه دبي تقارير ضبط المخالفات
بحق المقاولين الذين يخالفون القوانين ،وليس بحق الستشار يين المشرفين على التنفيذ.

•

تجتمع إدارات الصيانة المعنية في الهيئة بالمقاولين المخالفين ،وتتفق معهم على الجراءات
التصحيحية والوقائية ،ل سيما فيما يتعلق بالتجاوزات التي ألحقت أضرارا ً بأصول هيئة
كهر باء ومياه دبي.

•

تقوم إدارة الشؤون القانونية في هيئة كهرباء ومياه دبي مع المقاول المعني بإنهاء التسويات
المالية المتعلقة بغرامات تقار ير ضبط المخالفات لكل مخالفة على حدة.

•

تقوم الهيئة بتحليل تقار ير ضبط المخالفات وتحديد القيم الخاصة بالنقاط السوداء لكل
مخالفة .سيتم منح النقاط الخضراء ً
وفقا لمعايير إدارة الصيانة.

•

يتم احتساب مجموع النقاط السوداء والخضراء لكل مقاول ،ومن ثمة يتم استخدام هذه
النتائج لحساب نتيجة تقييم أداء العمليات الميدانية لكل مقاول ،والتي تسمى نتائج تقييم
الداء الميداني للستشار يين\المقاولين (.)*CSAR

•

المعادلة المستخدمة لحساب نتائج تقييم الداء الميداني للستشار يين\المقاولين ()*CSAR
هي  ، \ )X * 10( - 10حيث في الوقت الحاضر ،تشير  Xإلى الفرق بين قيمة النقاط السوداء

•

إذا لم يرتكب المقاول أي مخالفة ،فسيحصل على الدرجة الكاملة  10/10وستكون نتيجة
تقييم الداء الميداني .10

•

إذا حصل المقاول على  60نقطة سوداء وليس في رصيده أي نقطة خضراء ،فسيفقد الدرجة
الكاملة لنتيجة تقييم الداء الميداني

وقيمة النقاط الخضراء.

* :CSARتقييم الداء الميداني للستشار يين\المقاولين
دليل برنامج صقور
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التقييم العام
•

بالنسبة للستشار يين ،سيكون التقييم العام وفقا ً للنتيجة الولية لتقييم أداء الستشار يين\
المقاولين ()*ICPAR

•

بالنسبة للمقاولين ،سيكون التقييم العام وفقا ً للنتائج النهائية لتقييم أداء الستشار يين\المقاولين
( )**FCPARالذي يتم احتسابه من خلل متوسط النتائج الولية لتقييم أداء الستشار يين\
المقاولين ( ،)*ICPARونتائج تقييم الداء الميداني للستشار يين\المقاولين (.)***CSAR

.

* :ICPARالنتيجة الولية لتقييم أداء الستشار يين\المقاولين
** :FCPARالنتيجة النهائية لتقييم أداء الستشار يين\المقاولين

*** :CSARتقييم الداء الميداني للستشار يين\المقاولين
دليل برنامج صقور
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فئات جائز ة صقور
•

تغطي فئات جائزة صقور فئات المشار يع والخدمات مثل خدمات شهادة عدم الممانعة وخدمات
شبكة الكهرباء وخدمات شبكة المياه ،وتصنيف المشار يع إلى نوعين :هيئة الطرق والمواصلت،
ونظام دبي لتراخيص البناء.

•

خصصت الهيئة جائزة لكل نوع من فئات المشار يع وفئات تصنيف المتعاملين من فئة الستشار يين
والمقاولين ،وسيفوز بالجائزة الستشار يين/المقاولين الذين يحصلون على المرا كز الثلث الولى في
النتائج النهائية لتقييم أداء للستشار يين\المقاولين ( ،)**FCPARكما يلي وكما هو معروض في
الملحق ب:

•

o

بالنسبة للستشار يين ،سيكون التقييم العام وفقا ً للنتيجة الولية لتقييم أداء الستشار يين\
المقاولين ( ،)*ICPARفي حال تساوت نتائج التقييم لكثر من استشاري ،ستأخذ الهيئة بعين
العتبار عدد طلبات الخدمات بوصفها معيارا ً ثانياً .إن حدث وتساووا في عدد طلبات الخدمات،
ستأخذ الهيئة بعين العتبار عدد المشار يع المقدمة تحت فئة المشار يع ،بوصفها معيارا ً ثالثاً.

o

بالنسبة للمقاولين ،سيكون التقييم العام وفقا ً للنتائج النهائية لتقييم أداء الستشار يين\
المقاولين ( ،)**FCPARفي حال تساوت نتائج التقييم لكثر من مقاول ،ستأخذ الهيئة بعين
العتبار عدد طلبات الخدمات بوصفها معيارا ً ثانياً .إن حدث وتساووا في عدد طلبات الخدمات،
ستأخذ الهيئة بعين العتبار عدد المشار يع المقدمة تحت فئة المشار يع ،بوصفها معيارا ً ثالثاً.

إذا كان الستشاري أو المقاول يعمل على فئات مشار يع مختلفة ،فإن غالبية مشار يعهم هي التي
تحدد فئة الجائزة (أ/ب/ج) .غالبية الطلبات المقدمة لواحدة من هذه الفئات هي معيار تصنيف
جائزة صقور لتكر يم المتعاملين من فئة الستشار يين والمقاولين.

فئة المشروع

البنية التحتية
الكهرباء
المياه

فئات الجائزة
الفئة أ

الفئة ب

الفئة ج

مشاريع الطرق

شبكات الخدمات

المشاريع العامة

أرضي +غير محدد
الطوابق

أرضي  4 +طوابق

أرضي  +طابق 1

* :ICPARالنتيجة الولية لتقييم أداء الستشار يين\المقاولين
** :FCPARالنتيجة النهائية لتقييم أداء الستشار يين\المقاولين
دليل برنامج صقور
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قياس الداء
•

تنظم الهيئة الجائزة سنويا ً

المستثنون من جائز ة “صقور”
•

يتم استبعاد نتائج تقييم مشار يع الستشار يين والمقاولين الذين ينفذون مشار يع الهيئة
من المشاركة في جائزة صقور

مسؤوليات هيئة كهر باء ومياه دبي

دليل برنامج صقور

•

الهيئة مسؤولة عن مراجعة طلبات الخدمة والرد على الستشار يين والمقاولين وفق
المستهدفات المعلنة.

•

الهيئة مسؤولة عن إصدار تقار ير ضبط المخالفات بحق الستشار يين والمقاولين المخالفين.

•

الهيئة مسؤولة عن التطوير والتحسين المستمر ين للنظام المتعلق بالداء ،لقياس أداء
الستشار يين والمقاولين من حيث امتثالهم لمعايير الهيئة وإرشاداتها الخاصة بتقديم
الطلبات والعمليات الميدانية.

•

الهيئة مسؤولة عن نشر نتائج تقييم أداء الستشار يين والمقاولين المسجلين على موقعها
اللكتروني.

•

الهيئة مسؤولة عن رفع وعي الستشار يين والمقاولين.

•

الهيئة مسؤولة عن العلن عن أسماء الفائز ين في كل دورة.

•

الهيئة مسؤولة عن الرد على الستفسارات والعتراضات المتعلقة ببرنامج صقور.

فهرس المحتويات
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إخلء المسؤولية
هيئة كهرباء ومياه دبي غير مسؤولة عن أي آثار سلبية قد تترتب عن برنامج صقور على المتعاملين
من فئة الستشار يين والمقاولين

مسؤوليات الستشار يين والمقاولين

دليل برنامج صقور

•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن تقديم طلبات الخدمة لمشار يعهم ،ويجب أل يباشروا
التنفيذ قبل استلم الموافقات والتراخيص المطلوبة.

•

يلتزم الستشار يون والمقاولون بالمتثال لجميع اللتزامات المنصوص عليها من طرف إدارة
الشؤون القانونية للهيئة ضمن دليل المقاولين والستشار يين ،وذلك بموجب القانون رقم
( )6لسنة  2015الخاص بحماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي ،وخاصة فيما
يتعلق بالنقاط التالية:
-

الشروط والحكام المنصوص عليها في الموافقة  /الترخيص.

-

توفير وثائق الموافقة  /التصر يح في موقع العمل.

-

ً
وفقا
اتخاذ جميع الوسائل والتدابير اللزمة لضمان حماية وسلمة الشبكة العامة
للمعايير التي تعتمدها هيئة كهر باء ومياه دبي.

-

أي التزامات أخرى تحددها هيئة كهرباء ومياه دبي عمل ً بالقرارات الصادرة عن الهيئة في
هذا الصدد.

-

المتثال لقوانين هيئة كهر باء ومياه دبي الخاصة بالتوصيلت الكهر بائية.

فهرس المحتويات
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•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن المتناع عن ارتكاب أي من الفعال المحظورة
المدرجة في الدليل الفني.

•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن المتناع عن ارتكاب أي من العمال المحظورة
المدرجة في دليل التقديم.

•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن عدم ارتكاب أي من العمال المحظورة المدرجة في
الوثائق الخاصة بالموافقة على طلب الخدمة وشروطها ومعاييرها.

•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن تجنب أي من العمال المحظورة المدرجة بموجب
المادة  8من القانون رقم ( )6لسنة  ،2015ودليل المقاولين والستشار يين الصادر عن إدارة
الشؤون القانونية في الهيئة.

•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن تجنب القيام بأي أعمال محظورة أخرى قد تحددها
هيئة كهر باء ومياه دبي في المستقبل و تتواصل معهم بشأنها.

•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن إبلغ هيئة كهرباء ومياه دبي على الفور بالتجاوزات
والضرار والحتفاظ بالسجلت والو ثائق المطلوبة.

•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن اتخاذ الجراءات التصحيحية والوقائية بالتنسيق مع
هيئة كهرباء ومياه دبي ،لصلح الضرار وتجنب التجاوزات والضرار التي لحقت أو قد تلحق
بأصول وخدمات الهيئة.

•

الستشار يون والمقاولون مسؤولون عن التصال بإدارة الشؤون القانونية في هيئة كهرباء
ومياه دبي خلل  72ساعة ،على النحو المنصوص عليه في نموذج تقار ير ضبط المخالفات لنهاء
التسويات المالية للغرامات المترتبة عن هذه التقارير.

دليل برنامج صقور

فهرس المحتويات
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آلية العتراض على نتائج تقييم الداء
•

يحق للستشار يين والمقاولين العتراض على نتائج تقييم الداء من خلل إرسال بر يد
إلكتروني إلى العنوان البر يدي المذكور أدناه ،موضحا ً أرقام الطلبات وأسباب العتراض خلل 7
أ يام عمل من تار يخ إعلن النتائج.

•

ل يجوز العتراض على نتائج التكر يم.

جهات التصال
لمز يد من المعلومات يرجى التصال بمركز رعاية المتعاملين على:
هاتف+971 4 601 9999 :
البر يداللكترون يSOQOOR@dewa.gov.ae :
الموقع اللكترونيwww.dewa.gov.ae :

تعتبر المحتويات والمعلومات والرسومات والصور المتضمنة في هذا المستند سر ية وتعود ملكيتها لهيئة كهر باء ومياه دبي.

و يحظر بتاتا ً الفصاح عن محتوياتها أو استخدامها بأي طر يقة غير مصرح بها .وتحتفظ الهيئة بجميع حقوقها بما يتعلق بهذه المعلومات.

دليل برنامج صقور

فهرس المحتويات

15

الملحق أ  :آلية تقييم الداءفي تقديم طلبات الخدمة
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استيفاء جميع المتطلباتFC: Full Compliance/

استيفاء جزئي للمتطلباتAI: Approved Incompliance/
استيفاء حالة خاصةSCR: Special Case Requirement/
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آلية حساب نتيجة التقييم النهائي لداء الستشاريين\المقاولين: الملحق ب
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˜‰„”ˆˇ ‚ ™f fŁ„Œ ŠŸ Žˇıłˇ f˛˛Œ
(ICPAR)

Š³ˇ„˛´ˆˇ f˛˛Œ˝ˆˇ*
Žˇıµ¶ˆˇ ·Œ˙ˆˇ ˜°˛˝⁄

Š³ˇ„˛´ˆˇ f˛˛Œ˝ˆˇ**
Žˇ›…”ˆˇ ·Œ˙ˆˇ ˜°˛˝⁄

˜°˛˝˙ˆˇ
− = ˜˛ˆˆˇ

Žˇı¸ f˛˛Œ˝ˆ ˜˛¹º˙ˆˇ ˜°˛˝˙ˆˇ
»˛ˆ‹Œ´ˆˇ\»˛Ł½¾˝¿Àˇ
(FCPAR)

• CSPAR = 10 - (10*X/60), where X = SPBPR - SPGPR
• For a Contractor, FCPAR = (ICPAR + CSPAR)/2
• For a Consultant, FCPAR = ICPAR
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