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ك املركزيا لجزر أمواج   إتحاد
ا
 املّل

 __________________________ 

TIO Functions and Future Development Works   

 مهام مكتب التنسيق الفني وإجراءات أعمال التطوير املستقبلي 

 

الفنيمهام   التنسيق  أعمال  مكتب    وإجراءات 

 التطوير املستقبلي 

TIO Functions and Future Development 

works procedures 
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 املوافقة على املخططات األولية )املرحلة األولى(. طلب 1

 

 

 مكتبببب التنسبببيي الف ببب . يجببب تقبببديم املخططبببات األوليبببة إلبببى 1.1

ملراجعببببببببة واعتمببببببببباد تخطبببببببببي  التصببببببببميم املعمبببببببببار   و املخطببببببببب  

 للمشروع املقترح.  االبتدائي

 

 يلي ؛يجب  ن تتكون الوثائي مما   1.2

 

  . املخططات املعمارية

  وال. منظور  و نموذج ثالثي األبعاد

 ثانيا. خطة تطوير املوقع

 للمنطقة  املركز   االحكام ثالثا. 

 خط  الطوابيمرابعا. 

خامسا. الواجهات )األمامية والخلفية والجانب األيمببو والجانببب 

 األيسر(

 سادسا. األقسام )عرضية وطولية(

 

 و  12امللكيببببة )بمببببا لببببي ذلبببب  الصببببفحة رقببببم ب. نسببببخة مببببو سببببند 

 صفحة نقل امللكية(

 ج. صورة مو البطاقة السكانية للمال 

 د. صورة مو إيصال سداد رسوم الصيانة

ه. دفع رسوم الطلب )املبلغ يعتمببد علببى منطقببة املشببروع ويكببون 

 املّلك املركزي  إتحادواجب األداء فق  إلى: 

مبببببببببببو  2م بحري بببببببببب  لكببببببببببل  دينببببببببببار 0.250دينببببببببببار بحري بببببببببب     400. 1

صبببببببل املنبببببببا ل  -منببببببباطي املسببببببباكو الخاصبببببببة –املسببببببباحة املبنيبببببببة 

 السكنية

مببببببببببو  2م  دينببببببببببار بحري بببببببببب  لكببببببببببل  0.250دينببببببببببار بحري بببببببببب     500. 2

 طوابي.  5و 3املباني املكونة مو  -املساحة املبنية

مبببببببببببو 2م  دينببببببببببار بحري بببببببببب  لكببببببببببل  0.250دينببببببببببار بحري بببببببببب     700. 3

 طوابي. 10املكونة مو املباني  -املساحة املبنية

مبببببببببببو 2م  دينببببببببببار بحري بببببببببب  لكببببببببببل  0.250دينببببببببببار بحري بببببببببب     850. 4

 طابي. 15املباني املكونة مو  -املساحة املبنية

املسببببباحة 2م  دينبببببار بحري ببببب     0.250دينبببببار بحري ببببب     1،000. 5

1. Application for Preliminary Drawings Approval 

(First Stage) 

 

1.1. Preliminary plans are to be submitted to TIO office 

for review and approval of Architectural design layout 

or Conceptual layout of the proposed project. 

 

1.2. Documents shall comprise of the following; 

 

a. Architectural Drawings 

i. Perspective or 3D Model 

ii. Site Development Plan 

iii. Area Central By-Laws 

iv. Floor Plans 

v. Elevations (Front, Rear, Right-side & Left-side) 

vi. Sections (Cross & Longitudinal) 

 

b. Title Deed copy (including page no.12 or ownership 

transfer page) 

c. CPR copy of owner 

d. Receipt copy of Maintenance Fee payment  

e. Payment of Application Fee (Amount depending on 

project zone and payable only to: Central Owners 

Association 

1. BD 400 + BD 0.250/m 2m2 of Build-up Area 

RHA/RA Zones 

 

2. BD 500 + BD 0.250/m 2m2 of Build-up Area BR3 & 

BR5  Zones 

3. BD 700 + BD 0.250/m 2m2 of Build-up Area B10 

Zones 

4. BD 850 + BD 0.250/m 2m2of Build-up Area B15 

Zones 

5. BD 1,000 + BD 0.250/m 2m2 of Build-up Area B20 
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طببببببببابي ومنبببببببباطي املشبببببببببروعات  20املببببببببباني املكونببببببببة مبببببببببو  -املبنيببببببببة

 الخاصة.

 بحري   تعديالت تتطلب تصريح بناءدينار   200.  6

 دينار بحري   تعديالت بسيطة و عمال الصيانة  50.  7

 

 

بةةةةاليق فةةةةي رفةةةةة   مكتةةةةب التنسةةةةيق الفنةةةةيمّلحظةةةةةت ظحةةةةتف   1.3

ا لتقدظره الخاص.
ً
 األسعار من وقت آلخر حسب الياجة وفق

& SP Zones 

 

6. BD 200 Modifications requiring Building Permit 

7. BD 50  Simple Modifications & Maintenance Works 

 

 

1.3. Note: TIO reserves the right to raise the rates 

from time to time as needed at its sole discretion. 

 

 املوافقة على املخططات النهائية )املرحلة الثانية(. طلب 2

 

 مكتبببببب التنسبببببيي الف ببببب . يجببببب تقبببببديم الخطببببب  النهائيبببببة إلببببى 2.1

ملراجعبببة واملوافقبببة علبببى التصبببميم النهبببائي الكامبببل للمشبببروع بعبببد 

 الحصول على موافقة على املخططات األولية.

 

 . تتكون الوثائي مما يلي:2.2

 

  . املخططات املعمارية

 ب. املخططات الهيكلية

 ج. املخططات الكهربائية

متطلبببببات الحمبببببل الكهربببببائي لبببببي نمببببوذج إدارة تو يبببببع الكهربببببباء د. 

 القياس  

 ه. املخططات امليكانيكية  و مخططات التكييل

 و. املخططات السباكة

  . نظام الصرف الصحي

 ح. املخططات الحماية مو الحرائي إذا لزم األمر

 ط. املخططات األخرى الستكمال متطلبات البلدية

 

الخاصببببببببببة  مكتببببببببببب التنسببببببببببيي الف بببببببببب  بعببببببببببد  ن ي ببببببببببب ن ل جنببببببببببة 2.3

باملوافقببببببات علببببببى التصببببببميم  ن جميببببببع املخططببببببات واملسبببببب ندات 

متوافقببة مببع لببوائح البنبباء لببي  مببواج سببرتم إصببدار فبباتورة برسببوم 

مببببنح املوافقبببببة   البنيببببة التحتيببببة إلبببببى املالبببب    املطببببور لبببببدفعها وال ت 

 النهائية إال بعد  ن يدفع املال    املطور جميع الرسوم.

 

 

مكو املوافقبببة علببببى تبببذه املخططبببات املطببببور مبببو امل بببب    2.4 سبببت 

 قدًما لي الحصول على تصاريح البناء وبطاقات العناويو.

2. Application for Final Drawings Approval (Second 

Stage) 

2.1. Final plans are to be submitted to TIO office for 

review and approval of complete final design of project 

after receiving the Preliminary Drawings approval. 

 

2.2. Documents shall comprise of the following; 

 

a. Architectural Drawings 

b. Structural Drawings 

c. Electrical Drawings  

d. Electrical Load requirements in Standard EDD Form 

e. Mechanical or A/C Drawings 

f. Plumbing Layout Drawings 

g. Sanitary & Drainage System  

h. Fire Protection Drawings; if required 

i. Other drawings to complete requirements of 

municipality 

 

2.3. After TIO Committee on design approvals found 

out that all drawings and documents are according to 

Amwaj Building Regulations, a billing for the Capital 

Contributions Fee (CCF) will be issued to the 

owner/developer for payment. Final Approval is given 

only after all fees are paid by the owner/developer.  

 

2.4. Approval of these drawings will enable developer 

to proceed to obtain Building Permits and Address 

Cards. 

 . املوافقة على طلب تجدظد وتعدظل3

 

مكتببب التنسببيي . يجب تقديم خطبب  التجديببد والتعببديل إلببى 3.1

3. Application for Renovation & Modifications 

Approval 

3.1. Renovation & modifications plans are to be 
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ملراجعتهببببببببببببا واملوافقببببببببببببة عل هببببببببببببا ويجببببببببببببب  ن تظهببببببببببببر جميببببببببببببع  الف بببببببببببب 

 املخططات التخطي  الفعلي لي املوقع والتغي رات املقترحة.

 

 يجب  ن تتكون الوثائي مما يلي ؛  3.2

  . املخططات املعمارية

 ب. املخططات الهيكلية إذا لزم األمر

 خططات الكهربائيةج. امل

د. متطلبببببات الحمبببببل الكهربببببائي لبببببي نمببببوذج إدارة تو يبببببع الكهربببببباء 

القياسبببببب   )يببببببنا علببببببى الحمببببببل الفعلببببببي املث بببببب  والحمببببببل ا ضببببببالي 

 املقترح(

 ه. شهادة إنجا  التركيبات الكهربائية واختبارتا )مو ايوا(

 و. املخططات امليكانيكية  و مخططات التكييل

 السباكة . مخططات 

 ح. نظام الصرف الصحي 

 ط. مخططات الحماية مو الحرائي. إذا لزم األمر

  . املخططات األخرى الال مة الستكمال متطلبات البلدية

 

 . دفببع رسببوم الطلببب )املبلببغ يعتمببد علببى منطقببة املشببروع ويكببون 

 املالك املركز   إتحادواجب األداء فق  إلى: 

 

ت املنبببببببباطي ال بببببببب  تتطلببببببببب دينبببببببار بحري بببببببب  جميببببببببع تعببببببببديال  200. 1

 رخصة بناء

دينبببببببار بحري ببببببب  لكبببببببل املنببببببباطي تعبببببببديالت بسبببببببيطة و عمبببببببال  50. 2

 صيانة

 

بةةةةاليق فةةةةي رفةةةةة   مكتةةةةب التنسةةةةيق الفنةةةةيمّلحظةةةةةت ظحةةةةتف   3.3

ا لتقدظره الخاص.
ً
 األسعار من وقت آلخر حسب الياجة وفق

 

الخاصببببببببببة  مكتببببببببببب التنسبببببببببيي الف ببببببببب . بعبببببببببد  ن ي بببببببببب ن ل جنبببببببببة 3.4

باملوافقببببببات علببببببى التصببببببميم  ن جميببببببع املخططببببببات واملسبببببب ندات 

متوافقببة مببع لببوائح البنبباء لببي  مببواج سببرتم إصببدار فبباتورة برسببوم 

مببببببنح  املسبببببباتمات الر سببببببمالية  إلببببببى املالبببببب    املطببببببور لببببببدفعها وال ت 

 املوافقة النهائية إال بعد  ن يدفع املال    املطور جميع الرسوم.

 

 

مكو املوافقبببة علببببى  3.5 تبببذه املخططبببات املطببببور مبببو امل بببب   سبببت 

 قدًما لي الحصول على تصاريح البناء 

submitted to TIO office for review and approval. All 

drawings shall show the actual layout on site and the 

proposed changes. 

3.2. Documents shall comprise of the following; 

a. Architectural Drawings 

b. Structural Drawings; if required 

c. Electrical Drawings  

d. Electrical Load requirements in Standard EDD Form 

(stipulating the actual installed load and the proposed 

additional load) 

e. Electrical Installation Completion & Test Certificate 

(from EWA) 

f. Mechanical or A/C Drawings 

g. Plumbing Layout Drawings 

h. Sanitary & Drainage System  

i. Fire Protection Drawings; if required 

j. Other drawings to complete requirements of 

municipality 

a. Payment of Application Fee (Amount depending on 

project zone and payable only to: Central Owners 

Association 

1. BD 200 All Zones Modifications requiring 

Building Permit 

2. BD   50 All Zones Simple Modifications & 

Maintenance Works 

 

3.3. Note: TIO reserves the right to raise the rates 

from time to time as needed at its sole discretion. 

 

3.4. After TIO Committee on design approvals found 

out that all drawings and documents are according to 

Amwaj Building Regulations, a billing for the Capital 

Contributions Fee (CCF), if required, will be issued to 

the owner/developer for payment. Final Approval is 

given only after all fees are paid by the 

owner/developer.  

3.5. Approval of these drawings will enable developer 

to proceed to obtain Building Permit. 

 والذمم الدائنة األخرى   البنية التحتية رسوم .  4

 

البنيببببببببببة ( مبببببببببو فبببببببببوات ر رسبببببببببوم 2سبببببببببتكون تنببببببببباك مرحلتبببببببببان ) 4.1

4. Capital Contributions Fee & Other Payables 

 

4.1. There will be Two (2) stages of CCF 
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املقبببرر إصبببدارتا إلببببى املالببب    املطبببور وسبببيجر  إصببببدار  التحتيبببة 

األولببببى ال بببب  تمثببببل حصببببة املحطببببة  البنيببببة التحتيببببةفبببباتورة رسببببوم 

الفرعيببببببة األساسببببببية ويجببببببب دفعهببببببا قبببببببل إصببببببدار املوافقببببببة علببببببى 

الثانيببة ال بب   البنية التحتيةاملخططات النهائية  ما فاتورة رسوم 

حطبببببببات الفرعيبببببببة تمثبببببببل  عمبببببببال التوصبببببببيل ببببببببامل  ل  و  عمبببببببال امل

للمبببببببباني سبببببببرتم إصبببببببدارتا بعبببببببد االنتهببببببباء مبببببببو متطلببببببببات الحمبببببببل 

الكهربببائي ويجبببب دفعهبببا قببببل ببببدء تركيبببب الكبببابالت وقطبببع التيبببار 

لتوصببببببببيلن إلببببببببى امل بببببببب ل  و بببببببببدء  عمببببببببال بنبببببببباء املحطببببببببات الفرعيببببببببة 

 ش.م.ب )م(   سسوستكون الفوات ر واجبة األداء إلى شركة  

Billings/Invoices to be issued to the Owner/Developer. 

First CCF billing/invoice representing the Share of 

Primary Substation will be issued and must be paid 

before the release of the Final Drawings approval. 

Second CCF billing/invoice representing House 

Connection works or Building Substation works will be 

issued after finalization of Electrical Load requirements 

and must be paid before start of installation of Cable & 

Cut-out for the House Connection or start of works for 

the Building Substations. Both billings/invoices 

payment will be made payables to: OSSIS B.S.C. 

 تصريح البناء )عناظة البلدظة(. طلب 5

 

مكتبببببب بمجببببرد املوافقببببة علببببى املخططبببببات النهائيببببة مببببو قبببببل  5.1

لخطبببببب  التفصببببببيلية يمكببببببو بعببببببد ذلبببببب  تقببببببديم ا التنسببببببيي الف بببببب 

إلببببببى  كتببببببب التنسببببببيي الف بببببب والوثببببببائي األخببببببرى ال بببببب  تببببببم تقببببببديمها مل

 البلدية لطلب تصريح البناء.

5. Application for Building Permit (C/o 

Municipality) 

5.1. Once Final Drawings is approved by TIO, detailed 

plans and other documents given by TIO can then be 

submitted to Municipality for application of Building 

Permit. 

 . طلب بدء البناء6

بمجبببببببرد الحصبببببببول علبببببببى تصبببببببريح البنببببببباء مبببببببو البلديبببببببة يجبببببببو   6.1

للمال    املطور مو خالل ممثلن املعتمببد  و املقبباول التقببدم ا ن 

لببببببببدء  مكتببببببب التنسبببببببيي الف ببببببب لعقببببببد االجتمببببببباع التح ببببببب ر  إلبببببببى 

 عمببببال البنبببباء ويتعبببب ن علببببى املقبببباول ن تقببببديم املسبببب ندات التاليببببة 

 التح  ر :قبل تحديد موعد االجتماع 

 

  . صورة مو رخصة البناء

 ب. صورة مو املخططات املعتمدة مو البلدية

ج. العقبببببببد املشبببببببروط )موقبببببببع مبببببببو املالببببببب  ، املس شبببببببار واملقبببببببباول 

 الرئرس    و املدني(

 د. صورة مو سجل شركة )السجل التجار ( للمقاول 

ه. قائمببببببببة وصببببببببور البطاقببببببببات السببببببببكانية للمببببببببو ف ن والعببببببببامل ن 

 اية مكتب الواجهة الفنية()نموذج قياس   عن

و. قائمببببببببة املركبببببببببات واملعببببببببدات )نمببببببببوذج قياسبببببببب   عنايببببببببة مكتببببببببب 

 الواجهة الفنية(

 لطريقة إجراء  عمال الحفر  ةاملركزي االحكام  . 

 ح. خطاب تعهد 

 ط. شي  ضمان ألعمال البناء )مع خطاب تعهد(

 

 

دينبببببببببببار بحري ببببببببببب  منببببببببببباطي السبببببببببببكو الخبببببببببببا  وصبببببببببببل  2500 وال. 

 الوحدات السكنية 

6. Application to Start Construction 

6.1. Once obtained a Building Permit from 

Municipality, Owner/Developer thru its authorized 

representative or Contractor may now apply for a Kick-

off Meeting to TIO office to start construction works. 

Contractors are required to submit the following 

documents before a Kick-off Meeting will be 

scheduled; 

a. Photo copy of Building Permit 

b. Photo copy of drawings approved by Municipality 

c. Deed of Restrictions (signed by Owner, Consultant & 

Main or Civil Contractor) 

d. Company Registration (CR) copy of Contractor 

e. List and CPR copy of Staff & Workers (Standard 

Format c/o TIO) 

f. List of Vehicles & Equipment (Standard Format c/o 

TIO) 

g. Method Central By-Laws of Excavation Works 

h. Letter of Undertaking  

i. Construction Cheque Bond (with Letter of 

Undertaking) 

 

i. BHD 2,500 RA & RHA zones 

ii. BHD 5,000  BR5/B10/B15/B20/C & 
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دينببببببببببببببار بحري بببببببببببببب  منبببببببببببببباطي املببببببببببببببباني املكونببببببببببببببة مببببببببببببببو  5,000ثانيبببببببببببببا. 

 طابي واملشروعات الخاصة   20 15 10 5

 دينار بحري   جميع التعديالت و عمال الصيانة  1,000ثالثا. 

  . جدول البناء )لي شكل مخط  بياني(

 ك. خطاب موافقة مو مال  قطعة األرض املجاورة )إن  مكو(

 

 مكتبببب التنسببيي الف ببب   يجببب علببى بعببد االجتمبباع التح ببب ر  6.2

مببببو خبببببالل مسببببباح تبببببوف ر نقببببباط املسببببب  األوليبببببة أل بببببراض الحفبببببر 

 فق  وبعد ذل  يجو  للمقاول بدء األعمال التالية على الفور ؛

  .  عمال التعبئة

مكتببب التنسببيي ب. بنبباء سببياج موقبب  والفتببات )حسببب تصببميم 

 القياس  ( الف  

ألمببر ، يجببب تقببديم شببهادة ج.  عمببال الركببائز املحفببورة )إذا لببزم ا

 املس  قبل بدء العمل(

 د.  عمال الحفر وإعداد طبقة التأسرس

 ه. صب الخرسانة ال عيفة )العادية(  و سكريد 

 

بعببببببد االنتهبببببباء مبببببببو  عمببببببال الخرسببببببانة ال بببببببعيفة يجببببببب علبببببببى  6.3

املالبب    املطببور االسببتعانة بخببدمات شببركة مسبب  نز هببة )معتمببدة 

 مو قبل إدارة األراض   واملساحة( وال   يجب  ن يلت م بما يلي:  

 

  . إجراء املس  النهائي لقطعة األرض

 ب. تث ي  وتوف ر نقاط مس  دائمة وآثار لتوجين املقاول ن

 

ج. تقببببببديم شببببببهادة مسبببببب  تث بببببب  عببببببدم بببببببرو     جببببببزء مببببببو تيكببببببل 

 املشروع الجار  خارج حدود امللكية.

 

 

. يتحمبببببل املالببببب    املطببببببور واالس شبببببار  واملقببببباول املسببببببوولية 6.4

الكاملبببة لبببي حالبببة اك شببباف ببببرو     جبببزء مبببو املب ببب  وتعديبببن علبببى 

 العقارات األخرى لي املستقبل.

SP zones 

 

iii. BHD 1,000All Modifications & Maintenance Works  

j. Construction Schedule (in Bar Chart form) 

k. Consent Letter from Neighbor’s Plot Owner )if 

applicable) 

6.2. After the Kick-off meeting, TIO thru its surveyor 

shall provide initial survey points for excavation 

purposes only. Thereafter, the Contractor may start the 

following works immediately; 

a. Mobilization works 

b. Construction of Temporary Fence & Signage (as per 

TIO standard design) 

c. Bored-Piling Works (if required must submit Survey 

Certificate before starting the work) 

d. Excavation & sub-grade preparation works  

e. Pouring of Lean Concrete or Screed 

6.3. After Lean Concrete works is done, 

Owner/Developer must engage the services of a 

bonafide Survey Company (accredited by Land & 

Survey Directorate) must comply with the following; 

a. Conduct final plot/land survey 

b. Install and provide permanent survey points and 

monuments to guide the Contractors 

c. Submit Survey Certificate certifying that no part of 

the structure of the on-going project is encroaching 

outside the property line.  

 

6.4. Owner/Developer, Consultant & Contractor shall 

bear the full responsibility in the event that any part of 

the structure is found encroaching to other properties 

in the future. 

 اليصول على مصدر طاقة دائم. طلب 7

ملراجعتن واملوافقببة عليببن  مكتب التنسيي الف  يجب تقديمن إلى 

 قبل إرسالن إلى خدمة العمالء بإدارة تو يع الكهرباء.

 

 . مشاري  بدون محطة فرعية7.1

كهربببببببببببائي مت ببببببببببمًنا جميببببببببببع املرفقببببببببببات  . تقببببببببببديم نمببببببببببوذج طلببببببببببب 

(  شببببهر علببببى 3القياسببببية الال مببببة علببببى النحببببو التببببالي قبببببل ثالثببببة )

 األقل مو طلب مصدر الطاقة الدائم:

 

7. Application for Permanent Power Supply 

These are to be submitted to TIO office for review and 

approval before submitting to EDD Customer Service  

 

7.1. Projects without Substation  

a. Submit Electrical Application form including all the 

necessary standard attachments as follows at least 

Three (3) Months before permanent power supply is 

required; 
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 وال. نمبببببوذج طلبببببب إدارة تو يبببببع الكهربببببباء القياسببببب   معببببببأ حسبببببب 

األصول وموقع ومختوم مو قبل املقاول واملال    املطور حسب 

 االقت اء.

فاقيببببة ا مبببداد القياسبببية  الخاصببببة ببببإدارة تو يببببع ثانيبببا. نمبببوذج ات

الكهرببباء معبببأ حسبببب األصببول وموقببع ومختبببوم مببو قبببل املقببباول 

 الكهربائي واملال    املطور حسب االقت اء.

 ثالثا. صورة مو رخصة البناء )صادرة عو البلدية(

 رابعا. صورة مو بطاقة العنوان )صادرة عو تيئة املعلومات(

قببببة السببببكانية  و نسببببخة السببببجل التجببببار  خامسببببا. صببببورة البطا

 للمال    املطور 

 سادسا. صورة مو شهادة املس 

 سابعا. صورة مو خريطة املوقع

 ثامنا. صورة مو سند امللكية

 

 مكتببببببببب التنسببببببببيي الف بببببببب ب. سببببببببرتم إرسببببببببال الطلببببببببب  عبببببببباله إلببببببببى 

ومس شبببار شببببكة  مببببواج الكهربائيبببة ملراجعتببببن وتقييمبببن وبمجببببرد 

دفوعات املسببببببتحقة ودفعهببببببا سيصببببببدر املوافقببببببة علببببببى جميببببببع املبببببب 

نمبببببببببوذج تأكيبببببببببد حمببببببببل مبببببببببزود الطاقبببببببببة  مكتببببببببب التنسبببببببببيي الف بببببببب 

للمشبببببببروع ثبببببببم يببببببببتم إرسبببببببالن إلببببببببى خدمبببببببة العمببببببببالء ببببببببإدارة تو يببببببببع 

 الكهرباء مو قبل املال    ممثل املطور.

 

ج. بمجبببرد قبببببول الطلببببب ستصببببدر خدمببببة العمببببالء بببببإدارة تو يببببع 

بببببل وبعببببد ذلبببب  سببببيقوم املقا SPNالكهرببببباء بطاقببببة متابعببببة بببببرقم 

مقببببببببببباول شبببببببببببببكة  مبببببببببببواج الكهربائيببببببببببببة بتركيبببببببببببب الكابببببببببببببل وفصببببببببببببل 

التوصيالت امل  لية ومو ثم طلببب تنشببيطها بواسببطة إدارة تو يببع 

 الكهرباء.

 

 

)مسةةةةةةةةةةدهلكو الجهةةةةةةةةةةةد  -املشةةةةةةةةةةاري   ات امليطةةةةةةةةةةات الفرعيةةةةةةةةةةةة  7.2

 املنخفض والجهد العالي(

  . سببببببببتكون املوافقبببببببببة علبببببببببى مخططببببببببات وإنشببببببببباء الهيكبببببببببل املبببببببببدني

للمحطة الفرعيببة بمثابببة تنسببيي مباشببر ببب ن إدارة ا نشبباءات لببي 

إدارة تو يع الكهرباء ومقاول ن واس شاري ن املال    املطور وبعد 

اسببتالم املالبب    املطببور شببهادة ا نجببا  املببدني للمحطببة الفرعيببة 

مببو إدارة ا نشبباءات لببي إدارة تو يببع الكهرببباء ودفببع جميببع املبببالغ 

سبببرتولى مقببباول شببببكة  كتبببب التنسبببيي الف ببب املسبببتحقة البببدفع مل

 مواج الكهربائية تنفيذ  عمال تركيببب الكببابالت واملعببدات داخببل 

املحطببببة الفرعيببببة ولببببي الوقبببب  نفسببببن يجببببب علببببى املالبببب    املطببببور 

املقاول الكهربببائي وضببع جميببع الكببابالت االسببتهالكية ببب ن املحطببة 

جانببببب  الفرعيببببة والغرفببببة الكهربائيببببة بمببببا لببببي ذلبببب  الوصببببالت مببببو

i. Standard EDD Application Form, duly filled, signed 

and stamped by Electrical Contractor and 

Owner/Developer as required 

ii. Standard EDD Supply Agreement Form, duly filled, 

signed and stamped by Electrical Contractor and 

Owner/Developer as required 

iii. Copy of Building Permit (issued by Municipality) 

iv. Copy of Address Card (issued by CIO) 

v. CPR Copy or CR copy of the Owner/Developer 

vi. Copy of Survey Certificate 

vii. Copy of Location Map 

viii. Copy of Title Deed 

 

 

b. The above application will be forwarded to TIO 

office and Amwaj Electrical Network Consultant for 

review and evaluation. Once approved and all 

outstanding payables are paid, TIO will issue a Power 

Supply Load Confirmation Form for the project and it 

will then be submitted to EDD Customer Service by the 

Owner/Developer representative. 

c. Once application is accepted, EDD Customer Service 

will issue Follow-up Card with corresponding SPN 

Number. Following this, Amwaj Electrical Network 

Contractor will install the cable and cut-out for house 

connections and subsequently request for it to be 

energized by EDD. 

 

7.2. Projects with Substations – (LV & HV 

Consumers) 

a. Approval of Drawings and Construction of 

Substation civil structure will be a direct coordination 

between EDD Construction Department and 

Owner/Developer Contractors & Consultants. After the 

Owner/Developer received the Substation  Civil 

Completion Certificate from EDD Construction 

Department and subsequently paid all outstanding 

payables TIO, Amwaj Electrical Network Contractor 

will take-over to do the Cabling & Equipment 

Installation works inside the Substation. At the same 

time, Owner/Developer Electrical Contractor must 
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املسبببببببتهل  وبعبببببببد ذلببببببب  يمكبببببببو معالجبببببببة طلبببببببب تنشبببببببي  املحطببببببببة 

 الفرعية مو خالل قسم ا نشاءات بإدارة تو يع الكهرباء .

 

 

 

ب. بالنسببببببة للمسببببببتهلك ن ذو  الجهببببببد العببببببالي ستقتصببببببر  عمببببببال 

 11واملسوولية على محطببة فرعيببة بمأخببذ  مكتب التنسيي الف  

الكهرببببببباء فقبببببب  وسببببببتكون جميببببببع كيلببببببو فولبببببب  مببببببو إدارة تو يببببببع 

كيلببببببببو فولبببببببب  وجميببببببببع  11األعمببببببببال املتعلقببببببببة بمأخببببببببذ املسببببببببتهل  

املحطبببببببات الفرعيبببببببة للمبببببببباني ذات الجهبببببببد املبببببببنخفض مسبببببببوولية 

مالبب    مطبببور املشببروع وحبببده بمببا لبببي ذلبب  كبببابالت املسببتهل  بببب ن 

 مأخذ إدارة تو يع الكهرباء ومأخذ املستهل .

 

ج. بببببالتوا   مببببع األنشببببطة املببببذكورة  عبببباله يجببببب تقببببديم نمببببوذج 

طلبببب كهرببببائي مت ببببمًنا جميبببع املرفقبببات القياسببببية الال مبببة علببببى 

(  شببببهر علبببى األقبببل مبببو طلبببب مصببببدر 6النحبببو التبببالي قببببل سبببتة )

 الطاقة الدائم  

 

 وال. نمبببببوذج طلبببببب إدارة تو يبببببع الكهربببببباء القياسببببب   معببببببأ حسبببببب 

ل املقاول واملال    املطور حسب األصول وموقع ومختوم مو قب

 االقت اء.

ثانيبببا. نمبببوذج اتفاقيببببة ا مبببداد القياسبببية  الخاصببببة ببببإدارة تو يببببع 

الكهرببباء معبببأ حسبببب األصببول وموقببع ومختبببوم مببو قبببل املقببباول 

 الكهربائي واملال    املطور حسب االقت اء.

 ثالثا. صورة مو رخصة البناء )صادرة عو البلدية(

 طاقة العنوان )صادرة عو تيئة املعلومات(رابعا. صورة مو ب

خامسببببا. صببببورة البطاقببببة السببببكانية  و نسببببخة السببببجل التجببببار  

 للمال    املطور 

 سادسا. صورة مو شهادة املس 

 سابعا. صورة مو خريطة املوقع

 ثامنا. صورة مو سند امللكية

تاسببببببعا. صببببببورة مببببببو املوافقببببببة علببببببى الحمببببببل الكهربببببببائي مبببببببو إدارة 

 تيئة الكهرباء واملاء تو يع الكهرباء 

 

 مكتببببببببب التنسببببببببيي الف بببببببب ب. سببببببببرتم إرسببببببببال الطلببببببببب  عبببببببباله إلببببببببى 

ومس شبببار شببببكة  مببببواج الكهربائيبببة ملراجعتببببن وتقييمبببن وبمجببببرد 

املوافقببببببة علببببببى جميببببببع املببببببدفوعات املسببببببتحقة ودفعهببببببا سيصببببببدر 

نمبببببببببوذج تأكيبببببببببد حمببببببببل مبببببببببزود الطاقبببببببببة  مكتببببببببب التنسبببببببببيي الف بببببببب 

عمببببببببالء ببببببببإدارة تو يببببببببع للمشبببببببروع ثبببببببم يببببببببتم إرسبببببببالن إلببببببببى خدمبببببببة ال

 الكهرباء مو قبل املال    ممثل املطور.

 

complete the laying of all Consumer Cables between 

Substation and Electrical Room including terminations 

from the consumer side. Thereafter, a request for 

energizing the Substation can be processed to EDD 

Construction Department.  

 

b. For HV Consumers, TIO works and responsibility will 

be limited to the EDD 11Kv Intake-Substation only. All 

works related to Consumer 11Kv Intake and all LV 

Building-Substations will be the sole responsibility of 

the project Owner/Developer including Consumer 

Cables between EDD Intake & Consumer Intake.  

 

 

c. In parallel to the above activities, submit Electrical 

Application form including all the necessary standard 

attachments as follows at least Six (6) Months before 

permanent power supply is required; 

 

i. Standard EDD Application Form, duly filled, signed 

and stamped by Electrical Contractor and 

Owner/Developer as required 

ii. Standard EDD Supply Agreement Form, duly filled, 

signed and stamped by Electrical Contractor and 

Owner/Developer as required 

iii. Copy of Building Permit (issued by Municipality) 

iv. Copy of Address Cards (issued by CIO) 

v. CPR Copy or CR copy of the Owner/Developer 

 

vi. Copy of Survey Certificate 

vii. Copy of Location Map 

viii. Copy of Title Deed 

ix. Copy of Electrical Load Approval from EDD/EWA 

 

 

d. The above application will be forwarded to TIO 

office and Amwaj Electrical Network Consultant for 

review and evaluation. Once approved and all 

outstanding payables are paid, TIO will issue a Power 

Supply Load Confirmation Form for the project and it 

will then be submitted to EDD Customer Service by the 
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Owner/Developer representative. 

 . طلب عداد الكهرباء الذكي8

 ندات التاليببببببة لببببببي طلببببببب عببببببداد الكهرببببببباء يجببببببب تقببببببديم املسبببببب  8.1

 الذكي

  . شهادة عدم ممانعة )مو البلدية(

 ب. شهادة إنجا  شبكة األسالك )مو مقاول كهرباء(

 

 

 حببببببد متطلببببببببات الحصببببببول علبببببببى شببببببهادة عبببببببدم ممانعببببببة مبببببببو  8.2

مكتبببببب البلديببببة تبببببو شبببببهادة إنجبببببا   و شببببهادة عبببببدم ممانعبببببة مبببببو 

علبببببببى املقببببببباول  و وللتقبببببببدم بطلبببببببب لبببببببذل  يجبببببببب  التنسبببببببيي الف ببببببب 

 مكتببببببببب التنسبببببببيي الف بببببببب االس شبببببببار  تقبببببببديم طلببببببببب رسببببببب   إلبببببببى 

للفحبببببببا النهبببببببائي للمشبببببببروع مبببببببع إرفبببببببا  املسببببببب ندات التاليبببببببة لبببببببي 

 الطلب:  

 

  . خطاب طلب )مو املقاول  و االس شار (

 ب. نسخة مو بطاقة املتابعة

 ج. نسخة مو رخصة البناء

 معتمدة(د. نسخة مو شهادة املس  )مو شركة مس  

 

 

بعبببببببد االمتثبببببببال للمتطلببببببببات املبببببببذكورة  عببببببباله سبببببببرتم تحديبببببببد  8.3

موعببببد الفحبببببا النهبببببائي وإجبببببرااه بح ببببور ممثلببببب ن مبببببو املالببببب    

املطببببور واالس شببببار  واملقبببباول ن وإذا   هببببرت عمليببببات التفتببببر  

 ن الهيكببببببل املشببببببيد ال يوجببببببد بببببببن مخالفببببببات و نببببببن يمتثببببببل لجميبببببببع 

بجميع توصيالت خدمات  والرسومات املعتمدة ومجهز االحكام 

املنببببا ل فسبببب تم معالجببببة شببببهادة ا نجببببا  وإصببببدارتا علببببى الفبببببور 

ويمكبببببو ملمثبببببل املالبببببب    املطبببببور ا ن متابعبببببة طلببببببب شبببببهادة عببببببدم 

ممانعببببببببة مبببببببببو البلديبببببببببة ولبببببببببي حالبببببببببة اك شببببببببباف وجبببببببببود مخالفبببببببببات 

وانحرافببببات لببببي املب بببب  عببببو املخططببببات املعتمببببدة فسببببرتم تعليبببببي 

املطور لجميببع التعليقببات الصببادرة إصدارتا ح ى يمتثل املال    

 عو مكتب الواجهة الفنية.

 

 

 

 

 

قببببببببدم طلببببببببب العببببببببدادات 2بعببببببببد تببببببببأم ن املتطلببببببببب ن ) 8.4 (  عبببببببباله ي 

الذكيببة لبببي خدمبببة العمبببالء بهيئبببة الكهرببباء واملببباء لبببي الجف بببر وعنبببد 

املوافقببببببببة ودفببببببببع رسببببببببوم العببببببببداد املطلوبببببببببة سببببببببتقوم إدارة تو يببببببببع 

 العدادات لي املوقع.الكهرباء بتركيب العداد   

8. Application for Electrical M 2art Meter 

8.1. In the application of Electrical M 2art Meter, the 

following documents are required to be submitted; 

a. No Objection Certificate; NOC (from Municipality) 

b. Wiring Completion Certificate (from Electrical 

Contractor)  

 

8.2. One of the requirements to get No Objection 

Certificate (NOC) from Municipality is a Completion 

Certificate or No Objection Certificate from TIO office. 

To apply for this, Contractor or Consultant shall make 

official request to TIO for Final Inspection of the 

project. The following documents are required in the 

request; 

a. Request Letter (from Contractor or Consultant) 

b. Copy of Follow-up Card 

c. Copy of the Building Permit  

d. Copy of Survey Certificate (from accredited Survey 

Company) 

 

8.3. After complying with the above requirements, a 

Final Inspection will be scheduled and conducted in 

the presence of representatives from 

Owner/Developer, Consultant & Contractors. If 

inspections show that the constructed structure has no 

violation and is complying with all the regulations, 

approved drawings and has completed all the services 

house connections then Completion Certificate will be 

processed and issued immediately, and the 

Owner/Developer representative may now proceed 

with the application of NOC from Municipality. In the 

event that the structure is found with violations and 

deviations from the approved drawings, the issuance 

of it will be hold until Owner/Developer complied with 

all the comments from TIO. 

 

8.4. After securing the two (2) requirements above, 

submit the application for m 2art meter/s at EWA 

Customer Service in Juffair and upon approval and 

payment of the required meter fees, EDD will install 
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the meter/s at site. 

 دائمةاليصول على إمدادات مياه . طلب 9

لختمببببببن قبببببببل  مكتببببببب التنسببببببيي الف بببببب يجببببببب تقببببببديم الطلببببببب إلببببببى 

 إرسالن إلى خدمة العمالء بإدارة تو يع املياه.

إرسببببببال نمببببببوذج طلببببببب امليبببببباه بمببببببا لببببببي ذلبببببب  جميببببببع املرفقببببببات  9.1

القياسببية الال مببة علبببى النحببو التبببالي مباشببرة بعبببد اجتمبباع البنببباء 

 التح  ر .

 

قياسبب   معبببأ حسببب األصبببول  . نمببوذج طلببب إدارة تو يببع امليببباه ال

وموقببببع ومختببببوم مببببو قبببببل مقبببباول األعمببببال ال ببببحية )السببببباكة( 

 واملال    املطور حسب االقت اء.

ب. نمببببببببوذج اتفاقيببببببببة توريببببببببد إدارة تو يببببببببع امليبببببببباه القياسبببببببب   معبببببببببأ 

حسب األصول وموقع ومختوم مو قبل مقاول السباكة واملالبب  

 املطور حسب االقت اء.   

 ء )صادرة عو البلدية(ج. صورة مو رخصة البنا

 د. صورة مو بطاقة العنوان )صادرة عو تيئة املعلومات(

ه. صببورة البطاقببة السببكانية  و نسببخة السببجل التجببار  للمالبب  

 املطور    

 و. صورة مو شهادة املس 

  . صورة مو خريطة املوقع

 ح. صورة مو سند امللكية

لختمن  مكتب التنسيي الف  . سرتم إرسال الطلب  عاله إلى 9.2

بعببببد خببببتم الطلببببب س رسببببل بعببببد ذلبببب  إلببببى خدمببببة العمببببالء بببببإدارة 

 تو يع املياه مو قبل املال    ممثل املطور.

 

 

بمجببببرد قبببببول الطلببببب ستصببببدر خدمببببة عمببببالء بببببإدارة تو يببببع  9.3

ط SPNاملياه بطاقة متابعة برقم  لب مببو املقابل وبعد ذلبب  ، سببي 

املقاول توف ر سياج دائم لتركيب عداد املياه الذكي وبمجرد مببنح 

املوافقببة ودفببع رسببوم العببداد املطلوبببة سببتقوم إدارة تو يببع امليبباه 

 بتركيب العداد   العدادات لي املوقع.

9. Application for Permanent Water Supply 

These are to be submitted to TIO office for stamping 

before submitting to WDD Customer Service  

9.1. Submit Water Application form including all the 

necessary standard attachments as follows 

immediately after the Construction Kick-off Meeting; 

 

a. Standard WDD Application Form, duly filled, signed 

and stamped by Plumbing Contractor and 

Owner/Developer as required 

b. Standard WDD Supply Agreement Form, duly filled, 

signed and stamped by Plumbing Contractor and 

Owner/Developer as required 

c. Copy of Building Permit (issued by Municipality) 

d. Copy of Address Card (issued by CIO) 

e. CPR Copy or CR copy of the Owner/Developer 

f. Copy of Survey Certificate 

g. Copy of Location Map 

h. Copy of Title Deed 

 

9.2. The above application will be forwarded to TIO 

office for stamping. After application is stamped by 

TIO, it will then be submitted to WDD Customer 

Service by the Owner/Developer representative. 

 

9.3. Once application is accepted, WDD Customer 

Service will issue Follow-up Card with corresponding 

SPN Number. Following this, the contractor will be 

required to provide permanent wall fence for 

installation of M 2art Water Meter. The moment 

approval is granted and upon payment of the required 

meter fees, WDD will install meter/s at site. 

 . االتصاالت10

يجب القيام بذل  مباشرة مع نيوتل لالتصاالت لي مرحلة البنبباء 

 و لي مرحلة ا نجا  

10. Telecommunication 

These are to be undertaken directly with Nuetel 

Communication at the Construction Stage or at 

Completion Stage 

 


