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SEWA E-Services Portal:
The SEWA E-Services Portal eservices.sewa.gov.ae provide its registered 
users with a full-�edged account management features that enhance the 
customer’s experience and boosts the customer’s online involvement. 
This portal was developed based on the requirements of SEWA’s 
customer and is now working synchronously with SEWA’s new billing 
system (introduced in 2014). To register with SEWA E-Services Portal 
please visit the following link: eservices.sewa.gov.ae

توفر بوابة الخدمات اإللكرتونية للهيئة eservices.sewa.gov.ae ملشرتكيها خدمات متاكملة إلدارة حساباتهم 

بشكل سلس ومتعدد الجوانب، ك� تحسن تجربة املشرتك للخدمات اإللكرتونية من خالل تفعيل درو املشاركة 

اإللكرتونية. وهذه البوابة قد تم تطويرها لتلبية متطلبات املشرتك� وهي اآلن تعمل بصورة متزامنة مع نظام 

الفوات© الجديد التابع للهيئة والذي تم استحداثه يف عام 2014. لالشرتاك يف بوابة الخدمات الإللكرتونية يرجى 

eservices.sewa.gov.ae :زيارة موقعنا

بوابة الخدمات اإللكرتونية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة:



The portal introduces a number of features which are listed as below:

Registration: 
Current portal has 2 types of registration, for residential customers and commercial customers. All the services 
provided to the residential customers in the portal are available for the commercial customers.

Edit Pro�le:
Registered customers can edit their pro�les and contact details such as mobile numbers and email addresses as 
well as change the login details for their convenient using a One-Time-Pin con�rmation. 

Locate Us:
This service provides the option to identify and locate the customer center closest to the customer based on its 
premise using maps. 

Managing Accounts:
Portal users can link multiple Account IDs to their one Personal ID using this service. This eases up the process of 
managing multiple accounts for the portal user in terms of payments and following up with service requests.

View Bills:
Customer can view both a summary of the bills for the Account IDs that are linked to his Personal ID as well as view 
the detailed bill. 

Online Payment: 
Portal user can pay his bills online using SEWA’s online payment gateway. This feature allows the user to select 
multiple accounts as well as add other accounts to pay for on real-time. A service charge of 1.75% is applied on the 
paid amount. (Please note that service charges are paid to the provider bank)

Payment List:
This service provides a summary of all received payments, their source and payment date towards SEWA’s accounts 
based on the Account ID.   

تزود بوابة الخدمات اإللكرتونية مشرتكيها بالس�ت والخدمات املوضحة أدناه:

التسجيل: 
توفر بوابة الخدمات اإللكرتونية نوعان من التسجيل أحده� للمشرتك� السكني� واآلخر للمشرتك� التجاري�. وكل الخدمات التي يتم توف©ها للمشرتك� السكني� عرب 

البوابة تعترب متاحة كذلك للعمالء التجاري�. 

تعديل امللف الشخيص:
¸كن للمشرتك� املسجل� يف البوابة تحديث بياناتهم الشخصية عىل البوابة والتي تتضمن تفاصيل عناوينهم وأرقام االتصال والربيد اإللكرتو³ الخاصة بهم وكذلك خدمة تغي© 

(One-Time-Pin con¹rmation) تفاصيل الدخول يف البوابة  لتكون مال¼ة ملتطلباتهم عن طريق استخدام نظام

تحديد موقعنا: 
توفر هذه الخدمة خاصية تحديد موقع مركز خدمة املتعامل� األقرب للمشرتك باستخدام خارطة موقع توضع موقع املركز.

إدارة الحساب:
¸كن ملشرتÃ البوابة ربط عدة أرقام حساب يف معرف شخيص واحد Personal Id خاص بهم عن طريق استخدام هذه الخدمة. وهذا يسهل عملية ادارة حسابات متعددة 

ملشرتÃ البوابة ويسهل من عملية الدفع و متابعة طلبات الخدمة.

عرض فوات� االستهالك:
¸كن للمشرتك االطالع عىل ملخص لفوات© االستهالك املربوطة بكل رقم حساب وكذلك عرض الفاتورة املفصلة الخاصة به عند الضغط عىل الفاتورة التفصيلية.

الدفع اإللكرتو�:
¸كن ملشرتك البوابة أن يدفع فوات©ه إلكرتويًنا بصورة مبارشة باستخدام بوابة الدفع االلكرتو³ لهيئة كهرباء ومياه الشارقة. وهذه الخدمة Çكن املشرتك من اختيار حسابات 

متعددة وكذلك إضافة أي حسابات أخرى لدفعها يف نفس الوقت.  ويتم احتساب رسم خدمة بنسبة %1.75 عىل املبلغ املدفوع (يرجى اإلحاطة بأن رسوم الخدمة يتم 

تقاضيها من البنك املزود للخدمة).

املدفوعات السابقة:
هذه الخدمة توفر ملخصاً للمدفوعات املستلمة ومصدرها وتاريخ الدفع مقابل كل رقم حساب مدرج يف البوابة اإللكرتونية للهيئة.



The portal features:

Registration: 
Current portal has 2 types of registration, for residential customers and commercial customers. All the services 
provided to the residential customers in the portal are available for the commercial customers.

Edit Pro�le:
Registered customers can edit their pro�les and contact details such as mobile numbers and email addresses as 
well as change the login details for their convenient using a One-Time-Pin con�rmation. 

Locate Us:
This service provides the option to identify and locate the customer center closest to the customer based on its 
premise using maps. 

Managing Accounts:
Portal users can link multiple Account IDs to their one Personal ID using this service. This eases up the process of 
managing multiple accounts for the portal user in terms of payments and following up with service requests.

View Bills:
Customer can view both a summary of the bills for the Account IDs that are linked to his Personal ID as well as view 
the detailed bill. 

Online Payment: 
Portal user can pay his bills online using SEWA’s online payment gateway. This feature allows the user to select 
multiple accounts as well as add other accounts to pay for on real-time. A service charge of 1.75% is applied on the 
paid amount. (Please note that service charges are paid to the provider bank)

Payment List:
This service provides a summary of all received payments, their source and payment date towards SEWA’s accounts 
based on the Account ID.   

تزود بوابة الخدمات اإللكرتونية مشرتكيها بالس�ت والخدمات املوضحة أدناه:

وضع طلب الخدمة:
¸كن للمشرتك استخدام هذه الخاصية لعرض وضع ومتابعة طلباته يف الهيئة مثل: طلبات االنتقال وإغالق الحساب، اإلبالغ عن أعطال وطلبات إضافة 

أرقام حساب.

احصائيات االستهالك:
توفر هذه الخاصية ملشرتÃ البوابة رس�ً بيانياً ملخصاً الستهالكهم طوال الثالثة أشهر املاضية عىل حسب نوعية اتفاقية الخدمة مع الهيئة (كهرباء، ومياه ، 

غاز طبيعي)

خدمة كشف الحساب:
ك� توفر البوابة خدمة كشف الحساب الخاصة بالهيئات الحكومية والرشكات التي Çتلك أك× من 50 رقم حساب مع الهيئة وتحوي هذه الخاصية خدمة 

عرض الفوات© املوحدة ودفعها باستخدام الشيكات.

الغاء تسجيل الدخول:

عندما يقرر املشرتك يف البوابة التوقف عن استخدام الخدمات االلكرتونية املوفرة له فإنه بإمكانه إغالق الحساب اإللكرتو�  عىل 

البوابة مبارشة. وسيتم ارسال تأكيد إىل هذا املشرتك عن طريق  الربيد اإللكرتو�. 

Service Request Status:
Portal users can use this feature to follow up with their SEWA Requests that includes 
(Move In, Move Out, Emergency Reporting and Manage Accounts) Requests

Consumption Graph:
This service provides Portal Customers with a summary graph on their consumption over the past 
3 months based on the type of Service agreement with SEWA (Electricity, Water or Gas)

View Statement:
This service provides Government organizations and companies with more than 50 
SEWA Accounts a statement �le that consolidate all bills. It also provides the option to pay these 
bills using Cheques. 

Cancel Login:
When the Portal User decides not to use the eServices anymore, he can place a request in the 
portal to de-active his portal account ONLY. A con�rmation mail will be send to the customer.



How do I register in the e-Services Portal كيف أسجل يف بوابة الخدمات اإللكرتونية؟

Update SEWA with your Identity 
and contact details using the 
following methods:
-Send an email to 
regsupport@sewa.gov.ae with 
the following details:
   o Account Number
   o Emirates ID
   o Emirates ID scanned copy
     (Back & front)
   o Mobile Number
   o Email Address
-Approach SEWA Customer Care 
Center with a valid Emirates ID

After getting a con�rmation 
email from SEWA visit 
WWW.SEWA.GOV.AE and 
click REGISTER 

Search for your EMIRATES ID 
 OR 
PASSPORT NUMBER 
 OR 
TRADE LICENSE (In Case of 
Commercial/Industrial)

Once you �nd your Account 
details continue to �ll the 
form and follow the activation
process through EMAIL and
 SMS

- قم بإرسال التفاصيل واملستندات التالية عىل:

REGSUPPORT@SEWA.GOV.AE  
- رقم الحساب  

- صورة من الهوية (صورة من الجواز  

                         للخليجي¶)

- الربيد اإللكرتو�  

- رقم الهاتف املتحرك  

قم بزيارة أحد مراكز خدمة املشرتك¶ لدى 

سيوا حامالً بطاقة هوية صالحة 

 .

 .

بعد وصول التأكيد عىل تحديث بياناتك 

لدى الهيئة

قم بزيارة موقع الهيئة

WWW.SEWA.GOV.AE

واضغط عىل "ســــّجــــــل" 

 .

ابحث عىل البوابة عن...

 رقم الهوية اإلماراتية 

أو  

رقم الجواز

أو  

رقم الرخصة التجارية

بعد العثور عىل تفاصيل حسابك مع 

الهيئة

قم بإك�ل عملية إنشاء حساب بتعبئة 

بياناتك من اسم مستخدم و كلمة رس 

واتبع خطوات تفعيل الحساب 

اإللكرتو³ التي سرتسل عىل الربيد 

اإللكرتو³ و كرسالة نصية عىل الهاتف 

املتحرك



HOME PAGE

LOGIN PAGE

الصفحة الرئيسية

صفحة الدخول عىل الحساب اإللكرتو³



CONSUMPTION GRAPH

الدفع اإللكرتو³

احصائيات االستهالك

ONLINE PAYMENT


