دليل خدمات شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي

Brief
Abu Dhabi Sewerage Services Company considers customers trust and satisfaction as the most important target
that should be achieved and translated into actions. Customer satisfaction is the true measuring indicator that
interprets the success of ADSSC in achieving its mission.
ADSSC is working continuously in improving its services, focusing on customers’ needs and requirements while
designing and developing services.
In Addition, ADSSC ensures providing a nurturing working environment to accomplish this, by enhancing its
infrastructure, adopting latest technical and technological developments, provision of competent training for
higher performance and expertise exchange and pooling the best qualified skills and business practices.
Customer service Department is applying the In Side Out and Out Side In Approaches translated by being
committed to engage all customers categories :residential, commercial and industrial, conducting surveys and
analysis to acquire customers’ valuable feedback and suggestions using customer’s desirable channels and
adopting their valuable inputs in business improvement and developments plans aiming towards achieving
customers satisfaction .

Vision
To be recognized as a world leader in sustainability, innovation and
efficiency in the provision of sewerage services.

Mission
To achieve excellence in the provision of high quality, safe and
environmentally compliant sewerage services in the energy sector

Values
1 Safety & Environmental Culture
We support culture of responsible and safe behaviors towards the
environment and the workplace; Essential to ADSSC personnel’s
perception, mind set, attitude & actions.
Effective Communication
2 Communication & exchange of information with & across our
stakeholders effectively is assured. Efforts towards successful means
of communication is certain towards delivering the intended. We
strive to create positive impact.
Effective Governance

3 We support fairness, transparency & accountability within our

company, Reinforcing confidence & credibility within our work
environment. The responsibilities & accountabilities of & relation
ship with our stakeholders are well defined. Moreover necessary
policies & procedures assure informed decisions are made in
accordance with set laws, regulations and organizational structures.
Responsibility
4 We expect all our colleagues to be accountable for their own
actions, decisions & duties.
Passion
5 We strive in serving stakeholders to our best. The passion we have
as an entity is reflected across personnel, culture, attitudes &
behaviors as a desire to achieve success & excellence across.

Collaboration &
Innovation
We collaborate with our
internal and external
stakeholders to achieve
mutual goals and we seek
continuous improvement
of systems, processes,
ideas and technological
developments

Expertise & Service
We recognize the
importance of business
experience and knowledge
and ensure that training is
planned to keep in touch
with development. We will
protect public health and
the environment whilst
delivering top quality
service to customers

Accountability
We expect all colleagues
to be accountable for their
own actions and decisions
and to accept their own
responsibilities

نبذة:
ـاب ثقــة المتعامليــن أفــراداً كانــوا أم شــركات تجاريــة وصناعيــة ،ونيـ َ
ـل رضاهــم مــن
تعـ ّد شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي اكتسـ َ
أهــم المطالــب التــي تصبــو إليهــا وتعمــل مــن أجلهــا ،ألن رضــى المتعامليــن هــو المعيــار الحقيقــي الــذي يترجــم مــدى نجــاح الشــركة
في أداء رسالتها.
تســعى الشــركة باســتمرار تجــاه تعزيــز وتطويــر الخدمــات ،حيــث تضــع المتعامــل فــي طليعــة أولوياتهــا فــي جميــع مــا تقــوم بــه مــن
خطــط وأعمــال ،ومــا تؤديــه مــن مهــام وســعي مســتمر لتطويــر الخدمــات المقدمــة ،كمــا تحــرص الشــركة علــى توفيــر بيئــة العمــل
المناســبة لتحقيــق ذلــك بمــا فيهــا التطويــر التقنــي والتكنولوجــي ،والتدريــب المســتمر لألفــراد ورفــع مســتوى األداء ،والعمــل علــى
تبادل الخبرات ،واستقطاب الكفاءات المتميزة ،وتطبيق أفضل الممارسات المهنية.
تحــرص إدارة أســعاد المتعامليــن فــي شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي علــى إشــراك جميــع فئــات المتعامليــن (القطــاع
الســكني ،التجــاري والصناعــي) ،وإجــراء اســتطالعات الــرأي وتحليــل نتائــج هــذه االســتطالعات للتعــرف علــى آراء المتعامليــن ورغباتهــم
واالســتماع إلــى مقترحاتهــم عبــر القنــوات التــي تتفــق مــع احتياجاتهــم ،وتبنــي األفــكار البنــاءة منهــا مــن أجــل تحقيــق رضــا المتعامليــن
من خالل تقديم الخدمات على نحو فعال.

الرؤية

التعاون واالبتكار:

أن تحقق الشركة التميز في توفير خدمات صرف صحي ذات جودة عالية وآمنة وتلبي
متطلبات البيئة في قطاع الطاقة.

التعاون مع زمالئنا ومع
أصحاب المصالح الداخليين
والخارجيين لتحقيق األهداف
المشتركة ونتطلع إلى
استمرار التحسين في
األنظمة والعمليات واألفكار
والتكنولوجيا.

القيم المؤسسية

الخدمات والخبرات:

ان نكون شركة رائدة عالميا باالستدامة واالبتكار والكفاءة في توفير خدمات الصرف
الصحي.

الرسالة

 1ثقافة البيئة والسالمة
ندعم نمط وثقافة السلوكيات المسؤولة واآلمنة تجاه البيئة ومكان العمل اآلمن
 ،والتي هي متأصلة في موظفي شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
كطريقة لإلدراك والتفكير والشعور والتصرف.

 2االتصال الفعال
دائما ونشارك ونتبادل المعلومات مع شركائنا بشكل فعال .عندما
نتواصل ً
نتواصل مع اآلخرين  ،يتم تسليم الرسالة المقصودة بنجاح واستالمها وفهمها.
دائما التأثير على فهم اآلخرين أو سلوكهم أو مواقفهم.
كما نحاول ً
3

الحوكمة الفعالة
نحن ندعم اإلنصاف والشفافية والمساءلة في شركتنا ونعزز الثقة والمصداقية
في بيئة عملنا .مسؤوليات وحقوق وعالقات جميع االطراف المعنية معلنة
بشكل جيد باإلضافة إلى القواعد واإلجراءات الالزمة التخاذ قرارات تتعلق بالعمل
من خالل مجموعة من السياسات والقوانين واللوائح والهياكل التنظيمية.

 4المسؤولية
نتوقع من جميع الزمالء أن يكونوا مسؤولين عن أعمالهم وقراراتهم وأن يتقبلوا
المسؤوليات المناطة بهم.

 5الشغف
نحن نحب ما نفعل  ،وال نشعر بعدم الرغبة في خدمة شركائنا .كما ان الشغف
في قلب موظفينا وطاقتنا وعقيدتنا وسلوكنا ورغبتنا في تحقيق النجاح والتميز.

نحافظ على الصحة العامة
والبيئة ونقدم أفضل
الخدمات للعمالء وندرك
أهمية الخبرة والمعرفة في
العمل ،ونضمن استمرار
التدريب لمواكبة التطورات.

المسؤولية:
توقع أن يتحمل جميع
الزمالء المسؤولية عن
أعمالهم وقراراتهم وعن أداء
واجباتهم الوظيفية.

List of Abu Dhabi Sewerage Services Company services
Service Code

Service Name (ENG)

ADSSC01
ADSSC1-1
ADSSC 1-2
ADSSC 1-3
ADSSC 1-4
ADSSC02
ADSSC 2-1
ADSSC2-2
ADSSC2-3
ADSSC 2-4
ADSSC 2-5
ADSSC 2-6
ADSSC 2-7
ADSSC 2-8
ADSSC03
ADSSC 3-1
ADSSC 3-2
ADSSC 3-3
ADSSC 3-4

Non-objection certificates for the commercial license
No Objection for Isuing a Commercial Licensing
No Objection for Renewal a commercial license
No Objection for Amendment for commercial license
No Objection for cancelation of a commercial license
No-Objection Certificates for Building Permits and Building Demolition
Request for No Objection for Building Completion Certificate
Request for No Objection For Building Permit
Request for No Objection For Demolition Building Permit
Request for No Objection For Tower Crane Permit
Request for No Objection For Basement Extension
Request for No objection for canopy works
Request for Initial No Objection Certificate for Issuing Building Permit
Request for No objection for the construction project works
Connection to sewerage network
Request for Sewerage Connection Point details Approval
Requesting the connection of a temporary sewerage line
Request for Shop Drawings Sewerage services approval
Request for External Sewerage Route Approval
No-Objection Certificates for Plot Extension and request for Site Clearance to
create new plot
Request for No Objection For Extending Plot Area
Request for Creation New Plot
Establishing the sewerage connection points
Request for Creation New Sewerage Connection Point
The Permits of the Sewerage Tankers Discharge
Requesting to issue a permit for discharging the sewerage tankers in the discharge
points of Abu Dhabi Sewerage Services Company
Requesting to renew the permit of discharging the sewerage tankers in the discharge
points of Abu Dhabi Services Company
Site verification by in-field inspection
requesting for inspecting the site
Providing the sewerage drawings and geographic data
Request for Sewerage GIS drawings and data
Trade Effluent Consents
Applying for a Consent to discharge Trade Effluent
Requesting to modify the existing sewerage network
Requesting the modification of the sewerage manhole level
Request for Diverting Sewerage Services
Customer Care
Requesting a maintenance of the sewerage \ Service Request
Submitting a suggestion
Information Request
Submitting a Compliment
Submitting a complaint

ADSSC04
ADSSC 4-1
ADSSC 4-2
ADSSC05
ADSSC5-1
ADSSC06
ADSSC 6-1
ADSSC 6-2
ADSSC07
ADSSC 7-1
ADSSC08
ADSSC 8-1
ADSSC09
ADSSC 9-1
ADSSC10
ADSSC 10-1
ADSSC 10-2
ADSSC11
ADSSC 11-1
ADSSC 11-2
ADSSC11-3
ADSSC11-4
ADSSC11-5

قائمة خدمات شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
رمز الخدمة

اسم الخدمة

ADSSC01
ADSSC1-1
ADSSC 1-2
ADSSC 1-3
ADSSC 1-4
ADSSC02
ADSSC 2-1
ADSSC2-2
ADSSC2-3
ADSSC 2-4
ADSSC 2-5
ADSSC 2-6
ADSSC 2-7
ADSSC 2-8
ADSSC03
ADSSC 3-1
ADSSC 3-2
ADSSC 3-3
ADSSC 3-4
ADSSC04
ADSSC 4-1
ADSSC 4-2
ADSSC05
ADSSC5-1
ADSSC06
ADSSC 6-1
ADSSC 6-2
ADSSC07
ADSSC 7-1
ADSSC08
ADSSC 8-1
ADSSC09
ADSSC 9-1
ADSSC10
ADSSC 10-1
ADSSC 10-2
ADSSC11
ADSSC 11-1
ADSSC 11-2
ADSSC11-3
ADSSC11-4
ADSSC11-5

شهادات عدم الممانعة للترخيص التجاري
طلب عدم ممانعة إلصدار ترخيص تجاري
طلب عدم ممانعة تجديد ترخيص تجاري
طلب عدم ممانعة لتعديل ترخيص تجاري
طلب عدم ممانعة إللغاء ترخيص تجاري
شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص البناء والهدم
طلب عدم ممانعة إلصدار شهادة إتمام بناء
طلب عدم ممانعة لرخصة البناء
طلب عدم ممانعة لرخصة هدم مبنى
طلب عدم ممانعة لرخصة رافعة برجية
طلب عدم ممانعة امتداد الطابق السفلي
طلب أصدار عدم ممانعة ألعمال المظالت
طلب شهادة عدم ممانعة مبدئية لغرض ترخيص البناء
طلب عدم ممانعة للبدء بأعمال المشروع
تمديدات شبكة الصرف الصحي
طلب أعتماد تفاصيل نقطة توصيل صرف صحي
طلب توصيل خط صرف صحي مؤقت
طلب اعتماد مخططات الصرف الصحي
طلب اعتماد مسار خطوط خدمات الصرف الصحي الخارجية
شهادات عدم الممانعة لزيادة مساحات األراضي واستحداث القسائم
طلب عدم ممانعة لزيادة مساحة االرض
طلب استحداث قسيمة جديدة
إنشاء نقاط توصيل الصرف الصحي
طلب استحداث نقطة توصيل الصرف الصحي
تصاريح تفريغ صهاريج الصرف الصحي
طلب إصدار تصريح لتفريغ صهريج بمصبات شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
طلب تجديد تصريح لتفريغ صهريج بمصبات شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
التفتيش الميداني
طلب زيارة للكشف عن الموقع
توفير مخططات الصرف الصحي والبيانات الجغرافية
طلب مخططات وبيانات جغرافية للصرف الصحي
تصاريح الصرف الصناعي :
طلب تصريح لتصريف مياه الصرف الصناعي
طلب تعديل شبكة الصرف الصحي القائمة
طلب تعديل منسوب مانهول صرف صحي
طلب تحويل خدمات الصرف الصحي
العناية بالمتعاملين
طلب صيانه للصرف الصحي  /طلب خدمة
تقديم اقتراح
طلب معلومات
تقديم ثناء
تقديم شكوى

ADSSC 01

NON-OBJECTION
CERTIFICATES FOR THE
COMMERCIAL LICENSE
Through this service, the
commercial firm can obtain
non-objection certificate
for practicing the activity of
licensing the Restaurants and
Cafes, and licensing the Laundry
Services and Licensing VehicleWashes in cases of issuance;
renewal; amendment and
cancellation

SERVICE CLASSIFICATION
Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS
Abu Dhabi Business Centre System

PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

TIME

24/7

Submit application through
available channels

2

3

Site inspection

Issue electronic
Approval or Rejection..

PERIOD

2 WORKING DAY

NUMBER OF VISITS

0

No documents Required
COMMUNICATION POINTS

2

No Fees Required
No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Services Main output

Issuance of Non-objection certificates for the commercial license within the scope of
submission

ADSSC 01

شهادات عدم الممانعة
للترخيص التجاري
من خالل هذه الخدمة يمكن للمنشأة
التجارية الحصول على شهادة عدم
ممانعة من مزاولة نشاط ترخيص
المطاعم والمقاهي وترخيص خدمات
المصابغ وترخيص مغاسل السيارات
في حال االصدار والتجديد والتعديل
وااللغاء

هيكلة الخدمة
رئيسية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام مركز أبوظبي لألعمال

إجراءات تقديم الخدمة

1

فئات المستفيدين من الخدمة

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحه

القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد

2

3

اوقات تقديم الخدمة
7/24

المدة الزمنية
 3أيام عمل

التفتيش على
المنشأة

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

المخرج الرئيسي من الخدمة

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد
* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

اصدار عدم الممانعة للترخيص التجاري

اصدار الموافقة أو
الرفض إلكترونيا.

ADSSC 01-1

NO OBJECTION FOR ISSUING A
COMMERCIAL LICENSING
Through this service commercial facility can obtain No Objection for
Licensing Restaurants and Cafes, Licensing Laundry Services and for
Licensing Vehicle-Washes of below listed activities:
• Restaurant, Snack Selling (Cafeteria), Fast Food Restaurant,
Sandwiches And Pastries Preparing And Selling, Party
Banquet Preparation Kitchen, Sandwiches And Pastries
Preparing, Fish And Marine Animals Toasting And Frying,
Coal Barbeque (Safari), Confectioneries And Traditional
Sweets, Ready-Made Food Catering Contracts (Meal
Preparation), Retail Sale Of Bread And Bakeries
Products, Wholesale Of Bread And Bakeries Products
Trading
• Clothes Washing, Curtains, Sheets And Blankets
Cleaning, Carpets Washing And Cleaning

MAIN SERVICE
Non-objection certificates for
the commercial license
SERVICES CHANNELS

Abu Dhabi Business Centre System

PROCEDURES
TO OBTAIN
PROCEDURES
TO OBTAIN
SERVICESERVICE

• Vehicles Washing And Lubricating (Station)
after ensuring that the requirements of Abu
Dhabi sewerage Services are met

1

2

Submit application
through available
channels

Issuance of Immediate
Trade License
(Restaurants and Cafes,
Laundry Services)
inspections will follow
up after to confirm
requirements compliance.

3

4

Issuance for VehicleWashes License is after
inspection.

Issue electronic
Approval or Rejection.

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

DED

No documents Required

ADSSC 01-1

طلب عدم ممانعة إلصدار
ترخيص تجاري
من خالل هذه الخدمة يمكن للمنشأة التجارية الحصول على عدم
ممانعة من مزاولة نشاط ترخيص المطاعم والمقاهي وترخيص خدمات
المصابغ وترخيص مغاسل السيارات من خالل االنشطة التالية:
مطعم -مطعم وجبات سريعة -بيع الوجبات الخفيفة
(كافتيريا) -بيع وتحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها
مطبخ اعداد الوالئم للحفالت -تجهيز الفطائر والمعجناتشوي وقلي االسماك والحيوانات البحرية -مشاويعلى الفحم (سفاري) -تحضير الحلوى والحلويات
الشعبية -تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة (اعداد
وجبات) -تجارة الخبز ومنتجات المخابز بالجملة
بيع الخبز ومنتجات المخابز بالتجزئةغسيل المالبس/غسيل السجاد /تنظيف
الستائر والمفارش والبطانيات
غسيل وتنظيف وتشحيم
المركبات(محطة) بعد التأكد من
استيفاء اشتراطات شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي

الرئيسية
الرئيسية
الخدمة
الخدمة
شهادات عدم الممانعة للترخيص التجاري

الخدمة
الخدمة
على
على
الحصول
الحصول
طريقة
طريقة
نظام مركز أبوظبي لألعمال

الخدمة
تقديم
إجراءات
الخدمة
تقديم
إجراءات

1

2

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحه

الحصول على الترخيص الفورية
(للمطاعم والمقاهي وخدمات
المصابغ) والتفتيش على
المنشاة بوقت الحق للتأكد من
استيفاء الشروط

3

4

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة

الحصول على ترخيص
مغاسل السيارات بعد
التفتيش على المنشأة

2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

اصدار الموافقة أو
الرفض إلكترونيا.

ADSSC 01-2

NO OBJECTION FOR
RENEWALA COMMERCIAL
LICENSE
MAIN SERVICE

Through this service commercial
facility can obtain No Objection
for License renewal of
Restaurants and Cafes, Laundry
Services and Vehicle-Washes

Non-objection certificates for the
commercial license
SERVICES CHANNELS
Abu Dhabi Business Centre System
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

Submit application
through available
channels

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

2

3

Site inspection

Issue electronic
Approval or
Rejection..

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

DED

No documents Required

ADSSC 01-2

طلب عدم ممانعة تجديد
ترخيص تجاري
من خالل هذه الخدمة يمكن للمنشأة
التجارية الحصول على عدم ممانعة
لتجديد ترخيص المطاعم والمقاهي
وترخيص خدمات المصابغ وترخيص
مغاسل السيارات

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للترخيص التجاري

طريقة الحصول على الخدمة
نظام مركز أبوظبي لألعمال

إجراءات تقديم الخدمة

1

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحه

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

الرسوم
ال توجد

2

3

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
المنشأة تلقائي ًا
نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

اصدار الموافقة أو
الرفض إلكترونيا.

ADSSC 01-3

NO OBJECTION FOR
AMENDMENT FOR
COMMERCIAL LICENSE
MAIN SERVICE

Through this service commercial
facility can obtain No Objection
for Amendment Restaurants
and Cafes, Laundry Services and
Vehicle-Washes

Non-objection certificates for the
commercial license
SERVICES CHANNELS
Abu Dhabi Business Centre System
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application
through available
channels

Issuance of Amendment
License Immediately for
(Restaurants and Cafes,
Laundry Services) then
inspections follow up to
confirm requirements
compliance.

3

4

Amendment for
Vehicle-Washes License
is after inspection.

Issue electronic
Approval or Rejection.

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

DED

No documents Required

ADSSC 01-3

طلب عدم ممانعة تعديل
ترخيص تجاري
من خالل هذه الخدمة يمكن للمنشأة
التجارية الحصول على عدم ممانعة
تعديل ترخيص المطاعم والمقاهي
وترخيص خدمات المصابغ وترخيص
مغاسل السيارات

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للترخيص التجاري

طريقة الحصول على الخدمة
نظام مركز أبوظبي لألعمال

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب عبر القنوات
المتاحه

الحصول على تعديل الترخيص
الفورية (للمطاعم والمقاهي
وخدمات المصابغ) والتفتيش
على المنشاة بوقت الحق للتأكد
من استيفاء الشروط

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

الرسوم
ال توجد

3

4

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

الحصول على تعديل ترخيص
مغاسل السيارات بعد
التفتيش على المنشأة

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

اصدار الموافقة أو
الرفض إلكترونيا.

ADSSC 01-4

NO OBJECTION FOR
CANCELATION OF A
COMMERCIAL LICENSE
MAIN SERVICE

Through this service commercial
facility can obtain No Objection for
license Cancellation of Restaurants
and Cafes, Laundry Services and
Vehicle-Washes

Non-objection certificates for the
commercial license
SERVICES CHANNELS
Abu Dhabi Business Centre System
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

Submit application through
available channels

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

3

4

Site inspection

Issue electronic Approval
or Rejection..

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

No documents Required

ADSSC 01-4

طلب عدم ممانعة إللغاء
ترخيص تجاري
من خالل هذه الخدمة يمكن للمنشأة
التجارية الحصول على عدم ممانعة
من الغاء ترخيص المطاعم والمقاهي
وترخيص خدمات المصابغ وترخيص
مغاسل السيارات

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للترخيص التجاري

طريقة الحصول على الخدمة
نظام مركز أبوظبي لألعمال

إجراءات تقديم الخدمة

1

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحه

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

الرسوم
ال توجد

2

3

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة

التفتيش على
المنشأة

2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

اصدار الموافقة أو
الرفض إلكترونيا.

ADSSC 02

NO-OBJECTION
CERTIFICATES FOR BUILDING
PERMITS AND BUILDING
DEMOLITION
Through this service, a NoObjection Certificate is obtained
for Projects requiring Building
Permits, Building Demolition
Permit, Permit for Tower Crane,
as well as NOC for the Plot
Extension and NOC for the
construction works.

SERVICE CLASSIFICATION
Primary
SERVICES CATEGORY

Procedural
SERVICES
SERVICESCHANNELS
CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application System (CMA)
e-NOC system
Municipality e-permitting System (MePS)
through available channels As per the secondary service provided

PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS
INDIVIDUAL

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review for
submitted Application

3

4

Site inspection

Issue electronic conditional
approval / Rejection / Comments

GOVERNMENT
TIME

24/7

PERIOD

3 WORKING DAY

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

REQUIRED DOCUMENTS

As per the secondary service provided
No Fees Required

2

No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Services Main output

Obtain No-Objection Certificates for Building Permits and Building Demolition within
the scope of submission

ADSSC 02

شهادات عدم الممانعة
للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم
من خالل هذه الخدمة ،يتم الحصول على
شهادة عدم ممانعة للمشاريع
وتراخيص البناء والهدم والتي تشمل
شهادة إتمام بناء ورخصة البناء
ورخصة هدم مبنى ورخصة رافعة
برجية وامتداد الطابق السفلي
وعدم ممانعة للبدء بأعمال
المشروع

هيكلة الخدمة
رئيسية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي
نظام شهادات عدم الممانعة e-NOC
الخدمةااللكتروني للبلديات MEPS
التراخيص
إجراءاتنظام
تقديم

إجراءات تقديم الخدمة

2

1

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد
اوقات تقديم الخدمة

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

4

7/24

المدة الزمنية
 3أيام عمل

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

التفتيش على
الموقع

إصدار الموافقة المشروطة /
الرفض  /مالحظات إلكترونيا

الوثائق المطلوبة

حسب الخدمة الفرعية المطلوبة
* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

المخرج الرئيسي من الخدمة

الحصول على شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص البناء والهدم ضمن نطاق الطلب المقدم

ADSSC 02-1

REQUEST FOR NO
OBJECTION FOR BUILDING
COMPLETION CERTIFICATE
MAIN SERVICE

Through this service, no
objection certificates for
building completion can be
issued, upon reviewing the
approved layouts of the
Sewerage Network as per
Built drawings.

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

No-Objection Certificates for Building
Permits and Building Demolition
SERVICES CHANNELS
Municipality e-permitting System (MePS)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application
with required
documents through
available channels

Verify and Check
the application
and documents

3

4

Inspect the
facility

Issue electronic
approval / Rejection /
Comments

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

REQUIRED DOCUMENTS
COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

Sewerage services
shop Drawings
Approval is required

N/A

¤¤ Approved Sewerage Service Plan
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Shop Drawing (Al Ain only)
¤¤ A copy of the Building Permit
¤¤ Avowal signed by owner and stamped by Consultant
¤¤ Owner’s ID copies (with valid date)
¤¤ Letter from ADSSC Projects for approved building certificate
(only for development projects)

ADSSC 02-1

طلب عدم ممانعة إلصدار
شهادة إتمام بناء
من خالل هذه الخدمة ،يتم إصدار عدم
ممانعة لشهادات إتمام البناء بعد
مطابقة مخططات الصرف الصحي
المصدقة حسب ما هو منفذ في
الواقع

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام التراخيص االلكتروني للبلديات MEPS

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

4

3

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

التفتيش على
الموقع

إصدار الموافقة  /الرفض /
مالحظات إلكترونيا

0

الوثائق المطلوبة
نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:
يتطلب الحصول على
موافقة مخطط تنفيذي
لخدمات الصرف الصحي
المعتمد

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

¤ ¤مخطط تنفيذي لخدمات الصرف الصحي المعتمد
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبو ظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤مخطط تنفيذي (فقط مدينة العين)
¤ ¤صورة من رخصة البناء
¤ ¤إقرار معتمد من المالك ومختوم من االستشاري
¤ ¤صورة من هوية المالك سارية المفعول
¤ ¤كتاب من قطاع المشاريع في الشركة بخصوص الموافقة على شهادة
اتمام البناء (للمشاريع التطويرية فقط).

ADSSC 02-2

REQUEST FOR NO
OBJECTION FOR
BUILDING PERMIT
Through this service the
customer obtains no objection
form Abu Dhabi Sewerage
Services Company to obtain
Building Permit

MAIN SERVICE
No-Objection Certificates for Building
Permits and Building Demolition
SERVICES CHANNELS
Municipality e-permitting System (MePS)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application with
required documents
through available
channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain \ Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Proposed basement extension drawing from municipality Town Planning (for commercial plots)
Or Avowal singed by Consultant that the project contains no
basement extended outside the plot limit

ADSSC 02-2

طلب عدم ممانعة
لرخصة البناء
من خالل هذه الخدمة يحصل المتعامل على
عدم ممانعة من شركة أبو ظبي لخدمات
الصرف الصحي إلصدار رخصة البناء

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام التراخيص االلكتروني للبلديات MEPS

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض /
مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤مخطط االمتداد السفلي الصادر من البلدية  -إدارة التخطيط الحضري
(للقسائم التجارية)

ADSSC 02-3

REQUEST FOR NO
OBJECTION FOR
DEMOLITION BUILDING
PERMIT
Through this service,
customers can get no
objection for issuing a
demolition permit. The
permit shall be obtained once
ADSSC Sewerage services is
successfully disconnected/
dis-activated.

CUSTOMER TYPE

MAIN SERVICE
No-Objection Certificates for Building
Permits and Building Demolition
SERVICES CHANNELS
Municipality e-permitting System (MePS)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents
through available
channels

Review
Application
by specialist
technician

3

4

Inspect the facility
and terminate
services

Issue electronic conditional
approval / Rejection /
Comments

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months*
¤¤ Undertaking letter from the assigned Contractor not to
damage sewerage asset.
¤¤ Letter from owner that the plot is free of population.

ADSSC 02-3

طلب عدم ممانعة
لرخصة هدم مبنى
من خالل هذه الخدمة يحصل المتعامل على
عدم ممانعة من إصدار رخصة هدم مبنى
بعد فصل خدمات الصرف الصحي

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام التراخيص االلكتروني للبلديات MEPS

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع وفصل
الخدمات

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض/
مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤خطاب تعهد من المقاول المكلف بالمحافظة على الخدمات أثناء الهدم
¤ ¤خطاب من المالك بخلو المبنى من السكان

ADSSC 02-4

REQUEST FOR NO
OBJECTION FOR TOWER
CRANE PERMIT
Through this service, no
objection for installing tower
crane can be issued once it
is confirmed that no sewage
services exists in the desired
site. (The process should
be completed prior to the
execution of construction
works)

CUSTOMER TYPE

MAIN SERVICE
No-Objection Certificates for Building
Permits and Building Demolition
SERVICES CHANNELS
e-NOC system
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Undertaking letter from the assigned Contractor.
¤¤ A drawing that shows the tower crane location with the
related dimensions stamped by Contractor and Consultant.

ADSSC 02-4

طلب عدم ممانعة لرخصة
رافعة برجية
من خالل هذه الخدمة يتم إصدار عدم
ممانعة من تركيب الرافعة البرجية
بعد التأكد من خلو الموقع من
خدمات الصرف الصحي للبدء في
تنفيذ األعمال اإلنشائية (يجب
االنتهاء من هذا اإلجراء قبل البدء
بأعمال اإلنشاءات)

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام شهادات عدم الممانعة e-NOC

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض /
مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبو ظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤خطاب تعهد من المقاول المكلف.
¤ ¤مخطط يوضح موقع الرافعة البرجية مع االبعاد مختومة من المقاول و
االستشاري.

ADSSC 02-5

REQUEST FOR NO
OBJECTION FOR BASEMENT
EXTENSION
Through this service,
customer can get no objection
for approving Basement
Extension if the specified plot
has no intervention between/
with Sewerage network
services

MAIN SERVICE
No-Objection Certificates for Building
Permits and Building Demolition
SERVICES CHANNELS
e-NOC system
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Proposed basement extension from municipality - Town
Planning 6 months valid.

ADSSC 02-5

طلب عدم ممانعة
امتداد الطابق السفلي
من خالل هذه الخدمة يتم إصدار
عدم ممانعة من اعتماد امتداد
الطابق السفلي في حال عدم
وجود تعارض مع خدمات الصرف
الصحي

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام شهادات عدم الممانعة e-NOC

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة /الرفض/
مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبو ظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤المخطط المبدئي المقترح المتداد الطابق السفلي من البلدية (التخطيط
الحضري) ال يتعدى  6أشهر

ADSSC 02-6

REQUEST FOR NO
OBJECTION FOR CANOPY
WORKS
MAIN SERVICE

Through this service, no
objection is obtained for
establishing canopies
outside specified plots upon
confirming site is clear of
services

No-Objection Certificates for Building
Permits and Building Demolition
SERVICES CHANNELS
e- NOC system
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

REQUIRED DOCUMENTS
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Drawing that shows location of canopies form Municipality –
Town Planning.
¤¤ Undertaking letter from the Contractor.

ADSSC 02-6

طلب إصدار عدم ممانعة
ألعمال المظالت
من خالل هذه الخدمة يتم الحصول على
عدم الممانعة من تنفيذ المظالت خارج
حدود القسيمة بعد التأكد من خلو
الموقع من الخدمات

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام شهادات عدم الممانعة e-NOC

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة /الرفض /
مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤مخطط يوضح موقع المظالت الصادر من البلدية  -إدارة التخطيط الحضري
¤ ¤تعهد من المقاول المكلف

ADSSC 02-7

REQUEST FOR INITIAL NO
OBJECTION CERTIFICATE FOR
ISSUING BUILDING PERMIT
MAIN SERVICE

Through this service,
customers can obtain no
objection certificate from
ADSSC for obtain building
permits in order to commence
construction works.

No-Objection Certificates for Building
Permits and Building Demolition
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

CUSTOMER TYPE

INDIVIDUAL

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Undertaking by the owner not to claim for connecting to the
external network of sewage till the completion of the sewage
network works
¤¤ Valid owner’s ID copy

ADSSC 02-7

طلب شهادة عدم
ممانعة مبدئية لغرض
ترخيص البناء

الخدمة الرئيسية

من خالل هذه الخدمة يحصل المتعامل
على شهادة عدم ممانعة من شركة
أبو ظبي لخدما ت الصرف الصحي
لغرض اصدار رخصة البناء

شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

قطاع األعمال
االفراد

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض/
مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤تعهد من المالك بعدم المطالبة بالتوصيل علي الشبكة الخارجية
للصرف الصحي
¤ ¤صورة من هوية المالك سارية المفعول

ADSSC 02-8

REQUEST FOR NO OBJECTION
FOR THE CONSTRUCTION
PROJECT WORKS
MAIN SERVICE

Through this Service, a NOC
can be issued in order to
commence construction works.

No-Objection Certificates for Building
Permits and Building Demolition
SERVICES CHANNELS
e- NOC system
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Assignment letter for the Contractor.

COMMUNICATION POINTS

2

¤¤ Undertaking letter from assigned Contractor.
¤¤ Clear drawing of the project stamped by the Contractor and
Consultant.
¤¤ Project Drawing as AutoCAD file – WGS84 Zone 40.

LINKED SERVICE

¤¤ Valid & colored approve route of project from Municipality (if any)

GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months. (if any)

N/A

N/A

¤¤ Method Statement of work stamped by the assigned Contractor
and Consultant (if any).
¤¤ Profile/cross section drawing for assets in case of intervention (if any)

ADSSC 02-8

طلب عدم ممانعة للبدء
بأعمال المشروع
من خالل هذه الخدمة يتم الحصول على
شهادة عدم ممانعة للبدء باألعمال

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة للمشاريع وتراخيص
البناء والهدم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام شهادات عدم الممانعة e-NOC

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

4

قطاع األعمال

الرسوم
ال توجد

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض/
مالحظات إلكترونيا

الوثائق المطلوبة
¤ ¤خطاب تكليف المقاول

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

¤ ¤خطاب تعهد من المقاول المكلف
¤ ¤مخطط واضح للمشروع مختوم بختم االستشاري والمقاول
¤ ¤مخطط واضح للمشروع ملف اوتوكاد صيغة WGS84 Zone 40

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

¤ ¤مخطط المسار المقترح الموافق عليه من قبل البلدية للمشروع ساري
وملون (إن وجد)
المفعول
ّ
¤ ¤مخطط حديث يوضح أبعاد القسيمة وحدود القسائم المجاورة (مدة
صالحية بحد أقصى  6أشهر) معتمد من البلدية ( إن ُو ِجد)
¤ ¤طريقة العمل مختومة من المقاول و االستشاري المكلف (إن وجد)
¤ ¤مخطط مقطعي لألصول في حال تعارضها ( إن وجد)

ADSSC 03

CONNECTION TO SEWERAGE
NETWORK
Through this service, a NoObjection Certificate is obtained
for the Connection to sewerage
networks, which contains
the Approved Shop drawing
showing the connection point
details and temporary sewerage
line.

SERVICE CLASSIFICATION
Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

INDIVIDUAL
GOVERNMENT
TIME

24/7

PERIOD

3 WORKING DAY

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

REQUIRED DOCUMENTS

As per the secondary service provided
No Fees Required

2

No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Services Main output

Obtain No-Objection Connection to sewerage network within the scope of the submission Approved Shop
drawing showing the connection point details and temporary sewerage line within the scope of submission

ADSSC 03

تمديدات شبكة الصرف
الصحي
من خالل هذه الخدمة ،يتم الحصول على
شهادة عدم ممانعة لتمديدات الخاصة
بشبكات الصرف الصحي والتي تشمل
تفاصيل نقطة توصيل وتوصيل خط
صرف صحي مؤقت واعتماد
مخططات واعتماد مسار خطوط
خدمات صرف صحي

هيكلة الخدمة
رئيسية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات
الصرف الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

3

4

اوقات تقديم الخدمة
7/24

المدة الزمنية
 3أيام عمل

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

التفتيش علي
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض/
مالحظات إلكترونيا

الوثائق المطلوبة

حسب الخدمة الفرعية المطلوبة
* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

المخرج الرئيسي من الخدمة

الحصول على تمديدات شبكة الصرف الصحي ضمن نطاق الطلب (تفاصيل نقطة توصيل وتوصيل خط صرف
صحي مؤقت واعتماد مخططات واعتماد مسار خطوط خدمات صرف صحي) ضمن نطاق الطلب المقدم

ADSSC 03-1

REQUEST FOR SEWERAGE
CONNECTION POINT
DETAILS APPROVAL
MAIN SERVICE

Through this service, the
specified plot connection
point can be clarified.

Connection to sewerage network
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

INDIVIDUAL
GOVERNMENT
FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality
\Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ approved basement extension from ADSSC or letter from the
Consultant clarifying that there is no basement extension (for the
commercial Plots)

ADSSC 03-1

طلب اعتماد تفاصيل نقطة
توصيل صرف صحي
من خالل هذه الخدمة يتم إيضاح نقطة
التوصيل المخصصة للقسيمة

الخدمة الرئيسية
تمديدات شبكة الصرف الصحي

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش علي
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض/
مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤موافقة شركة ابوظبي لخدمات الصرف الصحي على االمتداد السفلي
أو إقرار معتمد من االستشاري يفيد بأن هذا المشروع ال يحتوي على
امتداد للقبو السفلى خارج حدود القسيمة (للقسائم التجارية)

ADSSC 03-2

REQUESTING THE
CONNECTION OF A
TEMPORARY SEWERAGE
LINE

MAIN SERVICE

Through this service, approval
for connecting the under
construction projects in the
Sewerage network shall be
issued, during the period of
the temporary project

Connection to sewerage network
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents through
available channels
CUSTOMER TYPE

Technical review
for submitted
Application

3

4

5

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional
approval/ Rejection
/ Comments

Inspect the facility
to make sure that
the temporary
connection is correct
in case of approval

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Undertaking letter from assigned Contractor.
¤¤ Method Statement for temporary connection stamped by
Contractor and Consultant.
¤¤ Shop drawing for temporary sewer connection stamped by
Contractor and Consultant.
¤¤ Architectural drawings approved by Municipality and stamped
originally by the Consultant including project layout & ground
floor (basement drawing for commercial plots)
¤¤ A copy of building permit.
¤¤ Sewerage Services layout
¤¤ A list of Technical Service Section remarks (If Any).

ADSSC 03-2

طلب توصيل خط صرف
صحي مؤقت
من خالل هذه الخدمة يتم الحصول على
عدم ممانعة لتوصيل المشاريع تحت
اإلنشاء مؤقت ًا بشبكة الصرف الصحي،
خالل مدة المشروع.

الخدمة الرئيسية
تمديدات شبكة الصرف الصحي

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

4

3

5

قطاع األعمال

الرسوم
ال توجد

التفتيش علي
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة /الرفض /
مالحظات إلكترونيا

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش علي الموقع
للتأكد من صحة التوصل
المؤقت بعد إصدار
الموافقة

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبو ظبي/العين/الظفرة ال يتعدى  6أشهر

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

¤ ¤نسخة من رخصة البناء.
¤ ¤خطاب تعهد من المقاول المكلف.
¤ ¤طريقة عمل التوصيل المؤقت مختومة من المقاول واالستشاري.

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

¤ ¤المخططات التنفيذية للتوصيل المؤقت مختومة من المقاول واالستشاري.
¤ ¤مخطط معماري معتمد من البلدية ومختوم بختم أصلي من االستشاري
يشمل المخطط العام والطابق األرضي (مخطط القبو السفلي في حالة
القسائم التجارية)
¤ ¤مخطط لخدمات الصرف الصحي.
¤ ¤قائمة مالحظات قسم الخدمات الفنية (في حال وجود مالحظات).

ADSSC 03-3

REQUEST FOR SHOP
DRAWINGS SEWERAGE
SERVICES APPROVAL
Through this services, the
project sewerage drawings can
be reviewed and approved to
be able to connect to the main
sewage network

MAIN SERVICE
Connection to sewerage network
SERVICES CHANNELS
Municipality e-permitting System (MePS)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review for
submitted Application

3

4

Site inspection
(If required)

Issue electronic conditional
approval / Rejection / Comments

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\Al Ain\
Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Architectural drawings approved by Municipality and stamped
originally by the Consultant including project layout & ground floor
(basement drawing for commercial plots)
¤¤ Sewerage drawings stamped originally by Consultant.
¤¤ Copy of previous approved shop drawing (in case of amendment).
¤¤ Flow calculations for development & investment projects.
¤¤ Valid external route approval from Municipality (if any)
¤¤ Sewer service layout or NOC.
¤¤ List of Technical Service Section remarks (If any).

ADSSC 03-3

طلب اعتماد مخططات
الصرف الصحي
من خالل هذه الخدمة يتم مراجعة واعتماد
مخططات الصرف الصحي للمشروع
للتمكن من التوصيل بشبكة الصرف
الصحي الرئيسية

الخدمة الرئيسية
تمديدات شبكة الصرف الصحي

طريقة الحصول على الخدمة
نظام التراخيص االلكتروني للبلديات MEPS

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

4

قطاع األعمال

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة مشروطة /
الرفض  /مالحظات إلكترونيا

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر.

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

¤ ¤مخطط معماري معتمد من البلدية ومختوم بختم أصلي من
االستشاري يشمل المخطط العام والطابق األرضي (مخطط القبو
السفلي في حالة القسائم التجارية).
¤ ¤مخططات الصرف الصحي مختومة ختم أصلي من االستشاري.

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

¤ ¤نسخة من موافقة المخطط التنفيذي المعتمد السابق (في حالة
تعديل المخططات).
¤ ¤حسابات التدفق للمشاريع التطويرية واالستثمارية.
¤ ¤موافقة المسار الخارجي من البلدية سارية المفعول (ان وجد).
¤ ¤مخطط لخدمات الصرف الصحي أو شهادة عدم الممانعة.
¤ ¤قائمة مالحظات قسم الخدمات الفنية (في حال وجود مالحظات).

ADSSC 03-4

REQUEST FOR EXTERNAL
SEWERAGE ROUTE
APPROVAL
Through this service, no
objection shall be obtained for
establishing an external route
for Sewerage network / lines
as proposed by customer

MAIN SERVICE
Connection to sewerage network
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application System (CMA)
e-NOC System (Al Dhafrah Region)

PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Application Form 4.1stamped originally from Contractor and
Consultant
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\Al Ain\
Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Architectural drawings approved by Municipality and stamped
originally by the Consultant including project layout & ground floor
(basement drawing for commercial plots)
¤¤ Sewerage drawings stamped originally by Consultant which includes
the table requested by Municipality
¤¤ Sewerage Services layout.
¤¤ Auto CAD file WGS-84(DWG) according of approved standards of Abu
Dhabi City Municipality for approval of schemes showing in website
(https://dmat.abudhabi.ae/ar/ADM/ELibrary/Pages/Library.aspx) Item 77
¤¤ Copy of building permit.
¤¤ List of Technical Service Section remarks (If Any).

ADSSC 03-4

طلب اعتماد مسار خطوط
خدمات الصرف الصحي
الخارجية
من خالل هذه الخدمة يتم الحصول
على عدم ممانعة على مسار خارجي
لخطوط الصرف الصحي المقترحة من
قبل مقدم الطلب

الخدمة الرئيسية
تمديدات شبكة الصرف الصحي

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي
نظام شهادات عدم الممانعة ( e-NOCمنطقة الظفرة)

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

3

4

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على الموقع
(عند الحاجة)

إصدار موافقة مشروطة /
رفض /مالحظات إلكترونيا

الوثائق المطلوبة
¤ ¤نموذج طلب (رقم  )4.1مختوم ختم أصلي من االستشاري والمقاول
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال يتعدى
 6أشهر

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

¤ ¤مخطط معماري معتمد من البلدية ومختوم بختم أصلي من االستشاري يشمل
المخطط العام والطابق األرضي (مخطط القبو السفلي في حالة القسائم التجارية)
 ¤ ¤مخططات الصرف الصحي مختومة ختم أصلي من االستشاري يشمل الجدول
المطلوب من قبل البلدية
¤ ¤ملف اوتوكاد  )WGS-84(DWGوفقا للمعايير المعتمدة العتماد المخططات
الموضحة على الموقع اإللكتروني لبلدية مدينة أبوظبيhttps://dmat.( :
 )abudhabi.ae/ar/ADM/ELibrary/Pages/Library.aspxالبند 77
¤ ¤مخطط لخدمات الصرف الصحي.
¤ ¤نسخة من رخصة البناء.
¤ ¤قائمة مالحظات قسم الخدمات الفنية (في حال وجود مالحظات)

ADSSC 04

NO-OBJECTION
CERTIFICATES FOR
PLOT EXTENSION AND
REQUEST FOR SITE
CLEARANCE TO CREATE
NEW PLOT
Through this service, a
No-Objection Certificate is
obtained for Plot Extension
and NOC for Site Clearance
to create a new plot.

SERVICE CLASSIFICATION
Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS
e- NOC system

PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS
INDIVIDUAL
GOVERNMENT

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection/Comments

TIME

24/7

PERIOD

3 WORKING DAY

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

Services Main output

REQUIRED DOCUMENTS

As per the secondary service provided
No Fees Required
No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Obtain No-Objection for Plot Extension and request for Site Clearance to create new
plot within the scope of submission

ADSSC 04

شهادات عدم الممانعة
لزيادة مساحات األراضي
واستحداث القسائم

هيكلة الخدمة
رئيسية

من خالل هذه الخدمة يتم الحصول على
عدم ممانعة لزيادة مساحة االرض
واستحداث القسائم

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام شهادات عدم الممانعة e-NOC

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

4

3

اوقات تقديم الخدمة
7/24

المدة الزمنية
 3أيام عمل

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة المشروطة/
الرفض /مالحظات إلكترونيا

الوثائق المطلوبة

المخطط المبدئي المقترح من البلدية
* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

المخرج الرئيسي من الخدمة

الحصول على عدم ممانعة لزيادة مساحات األراضي واستحداث القسائم ضمن نطاق الطلب المقدم

ADSSC 04-1

REQUEST FOR NO
OBJECTION FOR EXTENDING
PLOT AREA
Through this service,
customer can apply for no
objection in order to extend
the plot limit/close up gaps
between plots. Approval is
subjected to confirmation of
no Sewerage Services in the
suggested extension.

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

MAIN SERVICE
No-Objection Certificates for Plot Extension and
request for Site Clearance to create new plot

SERVICES CHANNELS
e- NOC system
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

INDIVIDUAL
GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\Al
Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Proposal site plan from Abu Dhabi City Municipality, Al Ain and
Al Dhafra Municipality.

ADSSC 04-1

طلب عدم ممانعة لزيادة
مساحة االرض
من خالل هذه الخدمة يحصل المتعامل على
عدم ممانعة من زيادة مساحة األرض أو
ضم الفاصل بين القسائم ،وذلك في حال
عدم وجود خدمات صرف صحي في
الزيادة المقترحة

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة لزيادة مساحات
األراضي واستحداث القسائم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام شهادات عدم الممانعة e-NOC

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

قطاع األعمال
االفراد

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة /الرفض/
مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر
¤ ¤المخطط المبدئي المقترح من بلدية مدينة أبوظبي /العين /الظفرة.

ADSSC 04-2

REQUEST FOR CREATION
NEW PLOT
Through this service, an
approval is obtained for
creating a new plot upon
confirming the perimeters of
the area.

MAIN SERVICE
No-Objection Certificates for Plot Extension and
request for Site Clearance to create new plot

SERVICES CHANNELS
e-NOC system
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS
INDIVIDUAL

1

2

Submit application with
required documents
through available
channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

REQUIRED DOCUMENTS
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

¤¤ Proposal site plan from Municipality

ADSSC 04-2

طلب استحداث قسيمة
جديدة
من خالل هذه الخدمة يتم الحصول على
عدم الممانعة من استحداث قسيمة بعد
التأكد من خطوط محيط المنطقة

الخدمة الرئيسية
شهادات عدم الممانعة لزيادة مساحات
األراضي واستحداث القسائم

طريقة الحصول على الخدمة
نظام شهادات عدم الممانعة e-NOC

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

قطاع األعمال
االفراد
الرسوم

4

3

ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة المشروطة/
الرفض  /مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

الوثائق المطلوبة
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

¤ ¤المخطط المبدئي المقترح من البلدية

ADSSC 05

ESTABLISHING THE
SEWERAGE CONNECTION
POINTS

SERVICE CLASSIFICATION

Through this service, the sewerage
connection point is obtained by
creating a connection point

Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

CUSTOMER TYPE

BUSINESS
INDIVIDUAL
GOVERNMENT

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

5

Site inspection
(If Required)

Issue conditional
approval /
Rejection /
Comments

Refer the application to
the relevant department
for implementation after
electronic approval the
application

TIME

24/7

PERIOD
The period shall
be identified after
approving the project by
the executing contractor

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

REQUIRED DOCUMENTS

As per the secondary service provided
No Fees Required

2

No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Services Main output

Establishing the sewerage connection points within the scope of submission

ADSSC 05

إنشاء نقاط توصيل الصرف
الصحي
هيكلة الخدمة

من خالل هذه الخدمة يتم الحصول على
نقطة توصيل الصرف الصحي من خالل
استحداث نقطة توصيل

رئيسية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة
عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

4

3

5

اوقات تقديم الخدمة
7/24

المدة الزمنية

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

تحديد المدة الزمنية بعد
اعتماد المشروع من قبل
المقاول المنفذ
عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

المخرج الرئيسي من الخدمة

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض/
مالحظات

تحويل الطلب للقسم
المختص إلجراءات
التنفيذ بعد الموافقة
على الطلب إلكترونيا

الوثائق المطلوبة

حسب متطلبات الخدمة الفرعية المطلوبة
* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

يتم استحداث نقطة توصيل جديده للتمكن من التوصيل بشبكة الصرف الصحي نطاق الطلب المقدم

ADSSC 05-1

REQUEST FOR CREATION
NEW SEWERAGE
CONNECTION POINT
Through this service, creation of
new sewerage connection point /
Creation New Port / Back Drop
within Sewerage Manhole /
Creation of Sewerage Manhole
on an Existing Sewer Line for
the plot with no connection
point & sewerage services
available

MAIN SERVICE
Establishing the sewerage connection
points
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents
through available channels
CUSTOMER TYPE

BUSINESS

Technical review
for submitted
Application

3

4

5

Site inspection
(If Required)

Issue
conditional
approval /
Rejection /
Comments

Refer the application to
the relevant department
for implementation after
electronic approval the
application

INDIVIDUAL
GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Approved Sewerage Drawing from ADSSC (only in Al Ain City)
¤¤ Basement extension Drawing for commercial plots
¤¤ Drawing showing the new port or backdrop location/new manhole
location on the existing sewerage line stamped by the Contractor.
(if any)
¤¤ Method of statement with cross section drawing stamped by the
assigned Contractor (if any)

ADSSC 05-1

طلب استحداث نقطة
توصيل الصرف الصحي
من خالل هذه الخدمة يتم استحداث نقطة
توصيل جديده /فتحة توصيل جديدة  /باك
دروب خارجي جديد  /مانهول صرف صحي
جديد على خط صرف صحي قائم
للقسيمة التي ال تتوفر لها نقطة
توصيل تخدمها مع توفر شبكة
صرف صحي في المنطقة

الخدمة الرئيسية
إنشاء نقاط توصيل الصرف الصحي

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

4

5

قطاع األعمال
االفراد
الرسوم
ال توجد

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة
المشروطة  /الرفض/
مالحظات

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

تحويل الطلب للقسم
المختص إلجراءات
التنفيذ بعد الموافقة
على الطلب إلكترونيا

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة
ال يتعدى  6أشهر*
المعتمد من شركة أبوظبي لخدمات الصرف
¤ ¤مخطط الصرف الصحي ُ
الصحي (في مدينة العين فقط)
¤ ¤مخطط االمتداد السفلي للقسائم التجارية
¤ ¤مخطط يوضح موقع فتحة التوصيل الجديدة  /الباك دروب الخارجي
الجديد  /مانهول الصرف الصحي الجديد على خط الصرف الصحي القائم
مختوم من المقاول ( إن وجد)
¤ ¤طريقة العمل مختومة من المقاول مع مخطط مقطعي مختوم من
المقاول (إن ُو ِجد)

ADSSC 06

THE PERMITS OF THE
SEWERAGE TANKERS
DISCHARGE

SERVICE CLASSIFICATION

Through this service, a permit
is obtained for discharging the
sewerage tank in the outlets of
Abu Dhabi Sewerage Services
Company

Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Technical review for
submitted Application

CUSTOMER TYPE

Submit application with
required documents
through available channels

BUSINESS

3

4

Inspect the
tanker

Issue electronic approval /
Rejection / Comments

TIME

24/7

PERIOD

2 WORKING DAY

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤

Valid copy of the car ownership.
Electronic Copy of “ABER” card from Abu Dhabi Waste Management Centre
Valid copy of the driving license
Undertaking letter
Valid copy of the driver labor card
Picture of the vehicle from four sides.
Copy of the commercial license

No Fees Required
No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Services Main output

Issue The permits of the sewerage tanks discharge within the scope of submission

ADSSC 06

تصاريح تفريغ صهاريج
الصرف الصحي
هيكلة الخدمة

من خالل هذه يتم الحصول على تصريح تفريغ
صهريج الصرف الصحي بمصبات شركة
ابوظبي لخدمات الصرف الصحي

رئيسية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

4

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

اوقات تقديم الخدمة
7/24

التفتيش على الصهريج
المدة الزمنية
يومين عمل

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

إصدار الموافقة  /الرفض
 /مالحظات إلكترونيا

الوثائق المطلوبة
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤صورة ملكية السيارة سارية الصالحية
¤صوزة ألكترونية من بطاقة عابر “من مركز أبوظبي ألدارة النفايات”
¤صورة رخصة قيادة السائق
¤خطاب تعهد
¤صورة بطاقة عمل السائق
¤صورة المركبة من أربع جهات
¤صورة الرخصة التجارية

* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

المخرج الرئيسي من الخدمة

الحصول على تصريح التفريغ بمصبات شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

ADSSC 06-1

REQUESTING TO ISSUE A PERMIT
FOR DISCHARGING THE
SEWERAGE TANKERS IN THE
MAIN SERVICE
DISCHARGE POINTS OF
The permits of the sewerage tanks
ABU DHABI SEWERAGE
discharge
SERVICES COMPANY
Trough this service, the
client obtains a permit for
discharging the sewerage
tankers in the discharge
points of Abu Dhabi
Services Company

SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Inspect the
tanker

Issue electronic
approval / Rejection /
Comments

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Valid copy of the car ownership.
¤¤ Electronic Copy of “ABER” card from Abu Dhabi Waste Management
Centre Valid copy of the driving license
¤¤ Undertaking letter
¤¤ Valid copy of the driver labor card
¤¤ Picture of the vehicle from four sides.
¤¤ Copy of the commercial license

ADSSC 06-1

طلب إصدار تصريح لتفريغ
صهريج بمصبات شركة
أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي
من خالل هذه الخدمة يحصل المتعامل
على تصريح تفريغ مياه الصرف الصحي
في مصبات شركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي.

الخدمة الرئيسية
تصاريح تفريغ صهاريج الصرف الصحي

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

التفتيش على
الصهريج

إصدار الموافقة  /الرفض
 /مالحظات إلكترونيا

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤صورة ملكية السيارة سارية الصالحية
¤ ¤صورة إلكترونية من بطاقة ” عابر “من مركز أبوظبي إلدارة النفايات
¤ ¤صورة رخصة قيادة السائق
¤ ¤خطاب تعهد
¤ ¤صورة بطاقة عمل السائق
¤ ¤صورة المركبة من أربع جهات
¤ ¤صورة الرخصة التجارية

ADSSC 06-2

REQUESTING TO RENEW THE
PERMIT OF DISCHARGING
THE SEWERAGE TANKERS
IN THE DISCHARGE POINTS
OF ABU DHABI SERVICES
COMPANY
Trough this service, the
client obtains a permit for
discharging the sewerage
tankers in the discharge
points of Abu Dhabi
Services Company

MAIN SERVICE
The permits of the sewerage tanks
discharge
SERVICES CHANNELS

ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Inspect the
tanker

Issue electronic
approval / Rejection /
Comments

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Valid copy of the car ownership.
¤¤ Electronic Copy of “ABER” card from Abu Dhabi Waste
Management Centre
¤¤ Valid copy of the driving license
¤¤ Undertaking letter
¤¤ Valid copy of the driver labor card
¤¤ Picture of the vehicle from four sides.
¤¤ Copy of the commercial license

ADSSC 06-2

طلب تجديد تصريح لتفريغ
صهريج بمصبات شركة
أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي
من خالل هذه الخدمة يحصل المتعامل
على تجديد تصريح تفريغ مياه الصرف
الصحي في مصبات شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي.

الخدمة الرئيسية
تصاريح تفريغ صهاريج الصرف الصحي

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

فئات المستفيدين من الخدمة
قطاع األعمال

3

4

الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

التفتيش على
الصهريج

إصدار الموافقة  /الرفض
 /مالحظات إلكترونيا

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤صورة ملكية السيارة سارية الصالحية
¤ ¤صورة إلكترونية من بطاقة ” عابر “من مركز أبوظبي إلدارة النفايات
¤ ¤صورة رخصة قيادة السائق
¤ ¤خطاب تعهد
¤ ¤صورة بطاقة عمل السائق
¤ ¤صورة المركبة من أربع جهات
¤ ¤صورة الرخصة التجارية

ADSSC 07

SITE VERIFICATION BY
IN-FIELD INSPECTION
Through this service, a
report is obtained after site
inspection

SERVICE CLASSIFICATION
Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

INDIVIDUAL

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If required)

Issue electronic
approval / Rejection /
Comments

GOVERNMENT

TIME

24/7

PERIOD

3 WORKING DAY

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

REQUIRED DOCUMENTS

As per the secondary service provided
No Fees Required

2

No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Services Main output

The inspection report is issued

ADSSC 07

التفتيش الميداني
هيكلة الخدمة

من خالل هذه الخدمة يتم الحصول على
تقرير لتفتيش الميداني الخاص بالموقع

رئيسية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

4

قطاع األعمال
االفراد
اوقات تقديم الخدمة
7/24

التفتيش على
الموقع
المدة الزمنية
 3أيام عمل

إصدار الموافقة  /الرفض /
مالحظات إلكترونيا

الوثائق المطلوبة
¤ ¤خطاب طلب موضح فيه الغرض من التفتيش

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال يتعدى  6أشهر
¤ ¤مخطط لخدمات الصرف الصحي (إن ُو ِجد)
¤ ¤حسب الخدمة الفرعية المطلوبة

* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

المخرج الرئيسي من الخدمة

يتم إصدار تقرير التفتيش

ADSSC 07-1

REQUESTING FOR
INSPECTING THE SITE
Through this service, specified
site would be inspected as
per the requirements of the
applicant.

MAIN SERVICE
Site verification by in-field inspection
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
approval / Rejection /
Comments

INDIVIDUAL
GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Request letter explaining purpose of the inspection.

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
wAl Ain\Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Sewerage Services layout (if any)

ADSSC 07-1

طلب زيارة للكشف عن
الموقع
من خالل هذه الخدمة يتم زيارة وكشف
الموقع حسب متطلبات مقدم الطلب

الخدمة الرئيسية
التفتيش الميداني

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد
الرسوم

4

3

ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

التفتيش على
الموقع

إصدار الموافقة  /الرفض
 /مالحظات إلكترونيا

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

الوثائق المطلوبة
¤ ¤خطاب طلب موضح فيه الغرض من التفتيش

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة
ال يتعدى  6أشهر
¤ ¤مخطط لخدمات الصرف الصحي (إن ُو ِجد)

ADSSC 08

PROVIDING THE SEWERAGE
DRAWINGS AND
GEOGRAPHIC DATA
SERVICE CLASSIFICATION

Through this service, the
sewerage drawings and
geographical data are
provided

Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS
INDIVIDUAL
GOVERNMENT

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

TIME

24/7

PERIOD

3 WORKING DAY

REQUIRED DOCUMENTS
NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

Services Main output

As per the secondary service provided
No Fees Required
No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Provide Site plans that explains Sewerage network outline within the scope of submission

ADSSC 08

توفير مخططات الصرف
الصحي والبيانات
الجغرافية

هيكلة الخدمة
رئيسية

من خالل هذه الخدمة يتم توفير مخططات
الصرف الصحي والبيانات الجغرافية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

4

اوقات تقديم الخدمة
7/24

المدة الزمنية

التفتيش على
الموقع (عند الحاجه)

إصدار الموافقة المشروطة/
الرفض  /مالحظات إلكترونيا

 3أيام عمل

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

حسب متطلبات الخدمة الفرعية المطلوبة
* الرسوم :ال توجد

2

اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

المخرج الرئيسي من الخدمة

توفير مخططات توضح بيانات شبكة الصرف الصحي ضمن نطاق الطلب

ADSSC 08-1

REQUEST FOR SEWERAGE
GIS DRAWINGS AND
DATA

MAIN SERVICE

Through this service,
Sewerage network are
provided around the project

Providing the sewerage drawings and
geographic data
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application with
required documents through
available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection
(If Required)

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

BUSINESS
INDIVIDUAL
GOVERNMENT
FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

REQUIRED DOCUMENTS
COMMUNICATION POINTS

2

¤¤ Request Letter for Sewage GIS drawings and data mentioned
project location.
¤¤ Assignment letter for the Contractor / Consultant.

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

¤¤ Clear drawing showing the project information and location
¤¤ Project Drawing as AutoCAD file – WGS84 Zone 40 (meter unit)
¤¤ Undertaking letter not to use the data provided for the project
to other purpose (when requested electronic data for sewerage
services)

ADSSC 08-1

طلب مخططات وبيانات
جغرافية للصرف الصحي
من خالل هذه الخدمة يتم إيضاح مخططات
وبيانات جغرافية للصرف الصحي في
منطقة المشروع المطلوبة

الخدمة الرئيسية
توفير مخططات الصرف الصحي والبيانات
الجغرافية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

القطاع الحكومي
قطاع األعمال

4

3

االفراد
الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

إصدار الموافقة المشروطة/
الرفض  /مالحظات إلكترونيا

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

الوثائق المطلوبة
¤ ¤خطاب طلب مخططات وبيانات جغرافية للصرف الصحي من االستشاري
 /المقاول يوضح موقع المشروع
¤ ¤رسالة تكليف للمقاول /االستشاري

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

¤ ¤مخطط يوضح موقع المشروع و طبيعة المشروع
¤ ¤مخطط واضح للمشروع ملف اوتوكاد صيغة (WGS84 Zone 40
(meter unit
¤ ¤اقرار بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها في
مشروع اخر (عند طلب مخططات وبيانات جغرافية للصرف الصحي
بصوره رقمية)

ADSSC 09

TRADE EFFLUENT
CONSENTS
Through this service, the
client obtains a consent to
discharge trade effluent

SERVICE CLASSIFICATION
Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS
Customer service centers
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application with required
documents through available channels

Technical review for
submitted Application

3

4

Site inspection

Issue approval /
Rejection / Comments

BUSINESS
GOVERNMENT

TIME

7.00 AM-3.00 PM

PERIOD

60 WORKING DAY

NUMBER OF VISITS

2

COMMUNICATION POINTS

2

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
¤¤

Completing application for a consent to discharge Trade Effluent
Valid Industrial / Commercial license
Recent Water bills (at least 3 months)
Drainage layout and connection points
Process flow diagram of the operations
Process flow diagram of Trade Effluent pre-treatment unit
MSDS of the stored and used liquid chemicals
Analysis report of Trade Effluent sample as per ADSSC standards

No Fees Required
No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Services Main output

Issuance of a Consent to Discharge Trade Effluent

ADSSC 09

تصاريح الصرف الصناعي
هيكلة الخدمة

من خالل هذه الخدمة يحصل المتعامل على
تصريح لتصريف مياه الصرف الصناعي

رئيسية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
مراكز خدمة المتعاملين

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

4

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
اوقات تقديم الخدمة
( 7:00ص –  3:00م)

المدة الزمنية
 60يوم عمل

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
2

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

التفتيش على
الموقع أو أخذ عينات

الوثائق المطلوبة
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤نموذج طلب تصريح لتصريف المياه الصناعية
¤الرخصة الصناعية أو التجارية سارية المفعول
¤فواتير المياه الحالية (لمدة ال تقل عن  3شهور)
¤رسم تفصيلي للشبكة الداخلية ونقاط التوصيل للموقع
¤رسم تفصيلي للعمليات التشغيلية واإلنتاج
¤رسم تفصيلي لوحدة معالجة المياه الصناعية (إن وجدت)
¤دليل للمواد المستعملة والمخزنة السائلة
¤تقرير عن تحليل عينة من المياه الصناعية وفقاّ لمعايير شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي

* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

المخرج الرئيسي من الخدمة

إصدار الموافقة  /الرفض /
مالحظات

الحصول على تصريح لتصريف مياه الصرف الصناعي

ADSSC 09-1

APPLYING FOR A CONSENT
TO DISCHARGE TRADE
EFFLUENT
MAIN SERVICE
Through this service, Customers can
apply for a new consent to discharge
Trade Effluent Consents
non-domestic wastewater such as
Factories, Commercial entities,
SERVICES CHANNELS
Hospitals and Laboratories
except pre-defined low risk
Customer service centers
categories like restaurants,
cafes, laundries and car
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE
wash centers.

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

Site inspection

Issue approval /
Rejection / Comments

GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

2

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Completing application for a consent to discharge Trade Effluent

COMMUNICATION POINTS

2

¤¤ Valid Industrial / commercial license
¤¤ Recent Water bills (at least 3 months)
¤¤ Drainage layout and connection points

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

¤¤ Process flow diagram of the operations
¤¤ Process flow diagram of Trade Effluent pre-treatment unit
¤¤ MSDS of the stored and used liquid chemicals
¤¤ Analysis report of Trade Effluent sample as per ADSSC standards

ADSSC 09-1

طلب تصريح لتصريف مياه
الصرف الصناعي
من خالل هذه الخدمة يحصل المتعامل على
تصريح جديد لتصريف المياه العادمة الناتجة
من االنشطة غير المنزلية كالمصانع
تصاريح الصرف الصناعي
وأصحاب الرخص التجارية والمستشفيات
والمختبرات ويستثنى منها فئات ذات
طريقة الحصول على الخدمة
التصريف الصناعي المنخفض المخاطر
مراكز خدمة المتعاملين
المحددة مسبق ًا كالمطاعم
والمقاهي والمصابغ ومغاسل
السيارات
إجراءات تقديم الخدمة
الخدمة الرئيسية

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من
قبل الفني المختص

3

4

قطاع األعمال
الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
2

التفتيش على
الموقع

إصدار الموافقة /
الرفض  /مالحظات

الوثائق المطلوبة
¤ ¤نموذج طلب تصريح لتصريف المياه الصناعية

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

¤ ¤الرخصة الصناعية أو التجارية سارية المفعول
¤ ¤فواتير المياه الحالية (لمدة ال تقل عن  3شهور)
¤ ¤رسم تفصيلي للشبكة الداخلية ونقاط التوصيل للموقع

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

¤ ¤رسم تفصيلي للعمليات التشغيلية واإلنتاج
¤ ¤رسم تفصيلي لوحدة معالجة المياه الصناعية (إن وجدت)
¤ ¤دليل للمواد المستعملة والمخزنة السائلة
¤ ¤تقرير عن تحليل عينة من المياه الصناعية وفقاّ لمعايير شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي

ADSSC 010

REQUESTING TO MODIFY
THE EXISTING SEWERAGE
NETWORK
Through this service,
the sewerage network
of the plot is modified or
transferred

SERVICE CLASSIFICATION
Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural
SERVICES CHANNELS

ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

CUSTOMER TYPE

BUSINESS
INDIVIDUAL
GOVERNMENT

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

5

Site inspection
(If Required)

Referral of the
application to
the relevant
department.

Issue electronic
conditional approval /
Rejection / Comments

TIME

24/7

PERIOD
The period shall
be identified after
approving the project by
the executing contractor

REQUIRED DOCUMENTS
NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

As per the secondary service provided
No Fees Required

2

No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Services Main output

Modify the existing sewerage network within the scope of submission

ADSSC 010

طلب تعديل شبكة الصرف
الصحي القائمة
هيكلة الخدمة

من خالل هذه الخدمة يتم تعديل او تحويل
شبكة الصرف الصحي للقسيمة

رئيسية

فئة الخدمة
إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات
المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

4

3

5

اوقات تقديم الخدمة
7/24

المدة الزمنية

التفتيش على
الموقع (عند الحاجه)

تحويل الطلب للقسم
المختص

تحديد المدة الزمنية من
قبل المقاول المنفذ
عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

إصدار الموافقة /
الرفض /مالحظات
إلكترونيا

الوثائق المطلوبة

حسب الخدمة الفرعية المطلوبة
* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

المخرج الرئيسي من الخدمة

يتم تعديل او تحويل شبكة الصرف الصحي القائمة ضمن نطاق الطلب المقدم

ADSSC 010-1

REQUESTING THE
MODIFICATION OF THE
SEWERAGE MANHOLE
LEVEL

MAIN SERVICE
Requesting to modify the existing
sewerage network

Through this service, the level
of sewerage manhole located
outside the plot borders to be
adjusted.

SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

CUSTOMER TYPE

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review for
submitted Application

BUSINESS
INDIVIDUAL
GOVERNMENT

3

4

5

Site inspection
(If Required)

Referral of the
application to
the relevant
department.

Issue electronic
conditional approval /
Rejection /Comments

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality\
Al Ain \ Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Drawing showing manhole want to be adjusted
¤¤ Sewer services layout
¤¤ Method statement of work originally stamped by Consultant and
Contractr (if any)
¤¤ Cross section drawing (if any)

ADSSC 010-1

طلب تعديل منسوب
مانهول الصرف الصحي
من خالل هذه الخدمة يتم تعديل منسوب
مانهول الصرف الصحي الواقع خارج حدود
القسيمة.

الخدمة الرئيسية
طلب تعديل شبكة الصرف الصحي القائمة

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات الصرف
الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد

4

3

5

الرسوم
ال توجد

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

تحويل الطلب للقسم
المختص

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

إصدار الموافقة /
الرفض /مالحظات
إلكترونيا

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

الوثائق المطلوبة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبوظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر* (إن وجد)
المراد تعديله
¤ ¤مخطط يوضح موقع المانهول ُ
¤ ¤مخطط لخدمات الصرف الصحي
¤ ¤طريقة العمل مختومة ختم أصلي من المقاول واالستشاري (إن وجد)
¤ ¤مخطط مقطعي (إن وجد)

ADSSC 010-2

REQUEST FOR DIVERTING
SEWERAGE SERVICES
Through this service, an
approval for diverting the
conflicted sewerage network
can be obtained

MAIN SERVICE
Requesting to modify the existing
sewerage network
SERVICES CHANNELS
ADSSC Clearance Management Application
System (CMA)
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

1

2

Submit application with
required documents
through available channels

Technical review
for submitted
Application

3

4

5

Site inspection
(If Required)

Request to be
forwarded to
the concerned
department.

Electronic Notify
applicant with the
required cost and time

BUSINESS
INDIVIDUAL
GOVERNMENT
FEES
Estimate the cost, based
on the proposal given
by the Projects Division
in Abu Dhabi Sewerage
Services Company

6

7

Applicant payment of
the diversion costs

Start with the diverting
works procedures.

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2

LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

REQUIRED DOCUMENTS
¤¤ Request letter with undertaking condition from owner of the
responsibility to pay the cost.
¤¤ Final Site plan for the plot from Abu Dhabi City Municipality \
Al Ain\ Al Dhafra Municipality for no more than 6 months.
¤¤ Proposal site plan or basement extension from municipality.(if any)
¤¤ Owner’s ID copies (with valid date) (if any)

ADSSC 010-2

طلب تحويل خدمات
الصرف الصحي
من خالل هذه الخدمة يتم الحصول على
عدم الممانعة لتحويل خدمات شبكة
الصرف الصحي المتعارضه

الخدمة الرئيسية
طلب تعديل شبكة الصرف الصحي القائمة

طريقة الحصول على الخدمة
نظام ادارة التراخيص شركة أبو ظبي لخدمات
الصرف الصحي

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة عبر القنوات المتاحه

مراجعة الطلب من قبل
الفني المختص

3

5

4

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال
االفراد
الرسوم
تحديد تكلفة بناء على
المقترح المقدم من قبل
قطاع المشاريع بالشركة
عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0
نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2
ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

تحويل الطلب
للقسم المختص

التفتيش على
الموقع (عند الحاجة)

يتم إخطار مقدم الطلب
بالتكلفة والوقت
إلكترونيا

6

7

دفع مقدم الطلب تكلفة
التحويل في حالة الموافقة

البدء بإجراءات تحويل
الخدمات المتعارضة

الوثائق المطلوبة
بتحمل
¤ ¤خطاب يوضح فيه رغبة المالك بتحويل الخدمات مع تعهد المالك
ّ
تكاليف تحويل الخدمات المتعارضة
¤ ¤مخطط االرض حديث ومعتمد من بلدية مدينة أبو ظبي/العين/الظفرة ال
يتعدى  6أشهر*
¤ ¤المخطط المبدئي للزيادة أو االمتداد السفلي المقترح من البلدية (إن ُو ِجد)
¤ ¤صورة من هوية المالك سارية المفعول (إن وجد)

ADSSC 011

CUSTOMER CARE
Through this service, the care
is provided to the Customers
through the Sewerage
Maintenance Requests,
and receiving Request for
Information, Suggestions,
Compliments & Complaints

SERVICE CLASSIFICATION
Primary
SERVICES CATEGORY
Procedural, Information, Interactive
SERVICES CHANNELS
Customer Relationships Management
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

1

2

3

Submit application
through available
channels

Analyzing the
case

Create a request
through CRM
System

4

5

6

Transfer the case
to concerned
department

Application
processing

Receive the
application feedback
and notify customer

CUSTOMER TYPE

BUSINESS
INDIVIDUAL
GOVERNMENT
TIME

24/7
PERIOD
3 working hours for
low workload, For
common services (with
the internal concerned /
external), the duration is
determined according to
the status of the request
NUMBER OF VISITS

0

No documents Required
No Fees Required

COMMUNICATION POINTS

2

Services Main output

No Linked Government Entities or Third Parties Approval

Announcements shall be handled within the scope of submission

ADSSC 011

العناية بالمتعاملين
من خالل هذه الخدمة يتم تقديم العناية
للمتعاملين من خالل صيانة الصرف الصحي
واستقبال المقترحات واالستفسارات
والشكاوى والشكر والثناء

هيكلة الخدمة
رئيسية

فئة الخدمة
تفاعلية ،معلوماتية ،إجرائية

طريقة الحصول على الخدمة
نظام إدارة عالقة المتعاملين

إجراءات تقديم الخدمة

1

2

3

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي
قطاع األعمال

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحة

تحليل الحالة

إنشاء طلب عبر نظام
إدارة عالقة المتعاملين

االفراد
اوقات تقديم الخدمة

4

5

6

7/24

المدة الزمنية
المدة الزمنية 3 :ساعات عمل
لألعمال ذات الجهد المنخفض
للخدمات المشتركة (مع
المعنين داخل  /خارج الشركة)
تحدد المدة حسب حالة الطلب

عدد الزيارات للحصول على الخدمة
0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

المخرج الرئيسي من الخدمة

تحويل الطلب
للقسم المختص

معالجة الطلب

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد
* الرسوم :ال توجد
اليوجد ارتباط للخدمة بخدمات أخرى

يتم معالجة الطلب ضمن نطاق الطلب

استالم الرد على
الطلب واخطار
المتعامل

ADSSC 011-1

REQUESTING A MAINTENANCE
OF THE SEWERAGE \ SERVICE
REQUEST
MAIN SERVICE

Through this service, Customers’ requests
are received through CRM Application
Caring for Customers
owned by Abu Dhabi Government
Contact Center for requesting the
following services: Treatment Odor
SERVICES CHANNELS
Smell, Blockages - and Service
Customer Relationships Management
Request through Customer
Service Centers
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application through
available channels

Analyzing the
case

3

4

Create a request
through CRM System

Transfer the case to
concerned department

5

6

Application
processing

Receive the
application feedback
and notify customer

INDIVIDUAL
GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

No documents Required

ADSSC 011-1

طلب صيانة للصرف
الصحي  /طلب خدمة
من خالل هذه الخدمة يتم استقبال طلبات
المتعاملين الواردة عبر نظام إدارة عالقة
المتعاملين (مركز اتصال حكومة أبو ظبي)
للطلب الخدمات التالية :معالجة مسببات
الروائح -االنسدادات  -طلبات الخدمة
المقدمة عن طريق مراكز تقديم
الخدمة

الخدمة الرئيسية
العناية بالمتعاملين

طريقة الحصول على الخدمة
نظام إدارة عالقة المتعاملين

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحة

تحليل الحالة

3

4

قطاع األعمال
االفراد
الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

إنشاء طلب عبر نظام
إدارة عالقة المتعاملين

تحويل الطلب
للقسم المختص

5

6

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

معالجة الطلب

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

استالم الرد على الطلب
واخطار المتعامل

ADSSC 011-2

SUBMITTING A
SUGGESTION
Through this service, Customer
Suggestion is received through
CRM Application owned by AD
Government Contact Center.

MAIN SERVICE
Caring for Customers
SERVICES CHANNELS
Customer Relationships Management
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application through
available channels

Analyzing the
case

3

4

Create a request
through CRM System

Transfer the case to
concerned department

5

6

Application
processing

Receive the
application feedback
and notify customer

INDIVIDUAL
GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

No documents Required

ADSSC 011-2

تقديم اقتراح
من خالل هذه الخدمة يتم استقبال طلبات
المتعاملين الواردة عبر نظام إدارة عالقة
المتعاملين (مركز اتصال حكومة
أبوظبي) الخاصة بتقديم االقتراحات

الخدمة الرئيسية
العناية بالمتعاملين

طريقة الحصول على الخدمة
نظام إدارة عالقة المتعاملين

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحة

تحليل الحالة

3

4

قطاع األعمال
االفراد
الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

إنشاء طلب عبر نظام
إدارة عالقة المتعاملين

تحويل الطلب
للقسم المختص

5

6

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

معالجة الطلب

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

استالم الرد على الطلب
واخطار المتعامل

ADSSC 011-3

INFORMATION
REQUEST
Through this service, Customers
Information Request is received through
CRM application owned by AD Contact
Center and respond to it form
the first call by the call center
repetitive

MAIN SERVICE
Caring for Customers
SERVICES CHANNELS
Customer Relationships Management
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application through
available channels

Analyzing the
case

3

4

Create a request
through CRM System

Transfer the case to
concerned department

5

6

Application
processing

Receive the
application feedback
and notify customer

INDIVIDUAL
GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

No documents Required

ADSSC 011-3

طلب معلومات
من خالل هذه الخدمة يتم استقبال طلبات
المتعاملين الواردة عبر نظام إدارة عالقة
المتعاملين (مركز اتصال حكومة أبوظبي)
الخاصة بالرد على جميع االستفسارات

الخدمة الرئيسية
العناية بالمتعاملين

طريقة الحصول على الخدمة
نظام إدارة عالقة المتعاملين

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحة

تحليل الحالة

3

4

قطاع األعمال
االفراد
الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

إنشاء طلب عبر نظام
إدارة عالقة المتعاملين

تحويل الطلب
للقسم المختص

5

6

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

معالجة الطلب

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

استالم الرد على الطلب
واخطار المتعامل

ADSSC 011-4

SUBMITTING A
COMPLIMENT
Through this service, Customer
Compliment is received through
CRM Application owned by AD
Government Contact Center.

MAIN SERVICE
Caring for Customers
SERVICES CHANNELS
Customer Relationships Management
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application through
available channels

Analyzing the
case

3

4

Create a request
through CRM System

Transfer the case to
concerned department

5

6

Application
processing

Receive the
application feedback
and notify customer

INDIVIDUAL
GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

No documents Required

ADSSC 011-4

تقديم ثناء
من خالل هذه الخدمة يتم استقبال طلبات
المتعاملين الواردة عبر نظام إدارة عالقة
المتعاملين (مركز اتصال حكومة أبوظبي)
لتقديم الشكر والثناء

الخدمة الرئيسية
العناية بالمتعاملين

طريقة الحصول على الخدمة
نظام إدارة عالقة المتعاملين

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحة

تحليل الحالة

3

4

قطاع األعمال
االفراد
الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

إنشاء طلب عبر نظام
إدارة عالقة المتعاملين

تحويل الطلب
للقسم المختص

5

6

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

معالجة الطلب

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

استالم الرد على الطلب
واخطار المتعامل

ADSSC 011-5

SUBMITTING A
COMPLAINT
Through this service, Customer
Complaint is received through
CRM Application owned by AD
Government Contact Center.

MAIN SERVICE
Caring for Customers
SERVICES CHANNELS
Customer Relationships Management
PROCEDURES TO OBTAIN SERVICE

CUSTOMER TYPE

BUSINESS

1

2

Submit application through
available channels

Analyzing the
case

3

4

Create a request
through CRM System

Transfer the case to
concerned department

5

6

Application
processing

Receive the
application feedback
and notify customer

INDIVIDUAL
GOVERNMENT

FEES

NOT REQUIRED

NUMBER OF VISITS

0

COMMUNICATION POINTS

2
LINKED SERVICE
GOVERNMENTAL
ENTITY

THIRD
PARTY

N/A

N/A

No documents Required

ADSSC 011-5

تقديم شكوى
من خالل هذه الخدمة يتم استقبال طلبات
المتعاملين الواردة عبر نظام إدارة عالقة
المتعاملين (مركز اتصال حكومة أبوظبي)
الخاصة باستقبال شكاوي المتعاملين

الخدمة الرئيسية
العناية بالمتعاملين

طريقة الحصول على الخدمة
نظام إدارة عالقة المتعاملين

إجراءات تقديم الخدمة

فئات المستفيدين من الخدمة
القطاع الحكومي

1

2

تقديم الطلب عبر
القنوات المتاحة

تحليل الحالة

3

4

قطاع األعمال
االفراد
الرسوم
ال توجد

عدد الزيارات للحصول على الخدمة

إنشاء طلب عبر نظام
إدارة عالقة المتعاملين

تحويل الطلب
للقسم المختص

5

6

0

نقاط التواصل للحصول على الخدمة
2

معالجة الطلب

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى
خدمات داخل الجهة
الحكومية:

خدمات تتبع
لجهات خارجية:

التوجد

التوجد

* الوثائق المطلوبة :ال يوجد

استالم الرد على الطلب
واخطار المتعامل

مراكز اسعاد المتعاملين شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
Customer Happiness Centers
Abu Dhabi Sewerage Services Company
مركز اسعاد المتعاملين
Customer Happiness Counter
مركز الخدمات الحكومية المتكامل
)تم) مدينة زايد
TAMM Center For Integrated Government Services
Madinat Zayed
مركز الخدمات الحكومية المتكامل
)تم) ليوا
TAMM Center For Integrated Government Services
Liwa
مركز الخدمات الحكومية المتكامل
)تم) مدينة المرفأ
TAMM Center For Integrated Government Services
Madinat Al Marfa
مركز الخدمات الحكومية المتكامل
)تم) مدينة غياثي
TAMM Center For Integrated Government Services
Madinat Ghayathi
مركز الخدمات الحكومية المتكامل
) تم) مدينة السلع
TAMM Center For Integrated Government Services
Madinat Al Silaa
مركز الخدمات الحكومية المتكامل
)تم) جزيرة دلما
TAMM Center For Integrated Government Services
Dalma Island
مركز اسعاد المتعاملين شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
()مركز بلدية الهير
Customer Happiness Counter
Al Hiyar Municipality
مركز اسعاد المتعاملين المبنى الرئيسي شركة أبوظبي
( لخدمات الصرف الصحي (فرع الشركة العين
Customer Happiness Counter
ADSSC Main Branch - Al Ain

Abu Dhabi Sewerage
Services Company
Services Manual

