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كلمة المدير العام

متعاملونا الكرام
انطالقــاً مــن حرصنــا الراســخ فــي شــركة االتحــاد للمــاء والكهربــاء علــى تعزيــز الوعــي بخدماتنــا ،فقــد
أعددنــا لكــم هــذا الدليــل الــذي يحتــوي فــي طياتــه معلومــات وافيــة عــن الخدمــات التــي نقدمهــا
لكافــة المتعامليــن ،حيــث تســعى الشــركة جاهــدة لتطويــر خدماتهــا وفــق المعاييــر العالميــة وتطبيــق
أفضــل الممارســات لتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة لكافــة المتعامليــن ،الذيــن تعتبرهــم الشــركة
الركيــزة األساســية للنجــاح والهــدف الــذي تســعى بــكل طاقاتها ومواردها لتحقيــــق ســعادتهم ،وذلك
تماشــياً مــع خطتهــا االســتراتيجية ورؤيــة دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

���� ��
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
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المقدمة

ـاء علــى
أنشــئت االتحــاد للمــاء والكهربــاء فــي العــام  1999بنـ ً

القانــون االتحــادي رقــم  1999/31وذلــك للقيــام بأعمــال
وزارة الكهربــاء والمــاء آنــذاك ولتحقيــق عــدة أهــداف أهمهــا
تلبيــة احتياجــات اإلمــارات التــي تشــرف عليهــا الشــركة مــن
الطاقــة الكهربائيــة والميــاه المحــاة عبــر تحقيــق التــوازن
المطلــوب بيــن تكلفــة اإلنتــاج وأســعار البيــع ،مــع مراعــاة
جــواز اتبــاع سياســات ســعرية متغيــرة تتناســب وطبيعــة
نشــاط الجهــات المســتفيدة مــن الطاقــة الكهربائيــة والعمــل
علــى الحــد مــن إهدارهمــا وتوعيــة وترشــيد اســتخدامهما
وتحســين طــرق التحصيــل وتطويرهــا وتأهيــل وتدريــب الكوادر
المواطنــة للعمــل فــي مجــال نشــاطات الشــركة.

رؤيتنا
رسالتنا

الريــادة فــي تقديــم خدمــات الكهربــاء والمــاء لالرتقــاء بمســتوى المعيشــة وتحقيــق
النمــو المســتدام.

تقديــم خدمــات الكهربــاء والمــاء بمســتويات متميــزة ،وتطويــر البنيــة التحتيــة لمرافق
الكهربــاء والمــاء لتلبيــة االحتياجــات المتناميــة فــي اإلمــارات التــي تشــرف عليهــا
الشــركة  ،وترشــيد اســتخدام الكهربــاء والمــاء بمــا يعــزز التنميــة المســتدامة.

قيمنا

•الشفافية
•المهنية العالية
•العمل بروح الفريق الواحد
•المسؤولية
•إسعاد المتعاملين
•اإلبداع و االبتكار
•إسعاد الموظفين

األهداف االستراتجية
•استدامة التميز في تقديم خدمات الكهرباء و الماء للمتعاملين
•التميز في إدارة الطلب واإلمدادات على الطاقة الكهربائية بشكل مستدام
•التميز في إدارة الطلب واإلمدادات على المياه المحالة بشكل مستدام
•ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية والمياه المحالة وتقليل هدرهما لضمان
التنمية المستدامة
•ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية
•ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي
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قائمة التعريفات
الخدمة :

متطلبات الخدمة:

هــي سلســلة مــن األنشــطة أو العمليــات التــي تؤديهــا الجهــات االتحاديــة أو جهــات أخــرى تنــوب عنهــا ،بهــدف تلبيــة احتياجــات

الشــروط واألحــكام وأي مســتندات مطلــوب تأمينهــا مــن

متعامليها.

قبــل المتعامــل للحصــول علــى الخدمــة.

هيكلية الخدمات
 .1الخدمة الرئيسية :هي المظلة التي تجمع في نطاقها الخدمات الفرعية والتكميلية .مثال خدمة الكهرباء.
 .2الخدمــة الفرعيــة :قــد تلحــق بالخدمــة الرئيســة بعــض التعديــات وفقــاً لنــوع المتعامليــن أو غــرض الخدمــة ،وهــي تقــدم
عــادة باعتمــاد اإلجــراءات نفســها أو مــع إدخــال تعديــات طفيفــة علــى هــذه اإلجــراءات .مثــال خدمــة فحــص العــداد.

قنوات تقديم الخدمة:
أي وســيلة تؤمــن التواصــل بيــن المتعامليــن وشــركة االتحــاد،
ويســتطيع المتعاملــون مــن خاللهــا الحصــول علــى خدماتهــم.

نوع الخدمة
ل .1مــن الشــركة إلــى الحكومــة :وهــي الخدمــات التــي يتــم فيهــا التعامــل بيــن الشــركة بتنظيماتهــا التشــكيلية المختلفــة و
الجهــات الحكوميــة األخــرى.
 .2مــن الشــركة إلــى قطــاع األعمــال :وهــي الخدمــات التــي يتــم فيهــا التعامــل بيــن الشــركة بتنظيماتهــا التشــكيلية المختلفــة
وقطــاع األعمــال.
 .3مــن الشــركة إلــى األفــراد :وهــي الخدمــات التــي يتــم فيهــا التعامــل بيــن الشــركة بتنظيماتهــا التشــكيلية المختلفــة وقطــاع
األفــراد.
فئات المتعاملين المستهدفة:

يتــم تعريــف المتعامليــن بأنهــم المســتخدمون المســتفيدون مــن خدمــات شــركة االتحــاد بتشــكيالتها التنظيميــة المختلفــة

كافــة المنشــآت االتحاديــة والمحليــة وشــبه الحكوميــة
والمؤسســات والهيئــات العامــة والمســتخدمة لمزاولــة
نشــاطها كالمبانــي أو المكاتــب التابعــة لها وليســت لألنشــطة
التجاريــة أو االســتثمارية.
المشاريع التجارية والصناعية:
تعنــى المنشــآت التــي تســتخدم لألنشــطة التجاريــة والصناعيــة

 .3الخدمــة التكميليــة :قــد تلحــق بالخدمــة الرئيســية خدمــات تكميليــة كالنقــل  /اإللغــاء  /التعديــل  /التبديــل ،مثــال خدمــة نقــل
العداد.

الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات
والهيئات العامة:

متوسط زمن إنجاز المعاملة:

متوســط الزمــن المســتغرق النتهــاء موظــف الصــف األمامــي
مــن المعاملــة.
متوسط زمن االنتظار:
متوسط الزمن الذي ينتظر فيه المتعامل لتقديم معاملته.
إجراءات وخطوات تقديم الطلبات:

الخطــوات المطلــوب مــن المتعامــل اتباعهــا لتقديــم طلــب
الحصــول علــى الخدمــة.
ساعات تقديم الخدمة:

وهــم األشــخاص المنتفعــون بهــدف الحصــول علــى المعلومــات أو التقديــم لطلبــات الخدمــة وتلقيهــا وهــم مــن األفــراد أو

هــي الفتــرة التــي تحددهــا الشــركة الســتقبال جمهــور

الشــركات أو المؤسســات أو الجهــات الحكوميــة.

المتعامــل فــي مراكــز الخدمــة والقنــوات األخــرى.
رسوم الخدمة:

الرســوم الخاصــة بالخدمــات والمنصــوص عليهــا بلوائــح
وقــرارات الشــركة.

بكافــة أنواعها.
المزارع:
هــي األراضــي المخصصــة مــن قبــل البلديــات للمواطــن
لالســتخدام الزراعــي فقــط وليســت لهــا الصفــة التجاريــة أو
االســتثمارية.
االستراحات:
هــي المنشــأة ذات الطبيعــة الخاصــة والمســتخدمة لألنشــطة
الترفيهيــة (للمواطــن) وليســت لهــا الصفــة التجاريــة أو
االســتثمارية.
المحميات:
هــي األماكــن المخصصــة للمحافظــة علــى المــوارد البيئيــة
ذات الطبيعــة النــادرة والتــي تخــدم النشــاط البيئــي داخــل
الدولــة وليســت لهــا الصفــة التجاريــة أو االســتثمارية.
العزب:
هــي حظائــر الحيوانــات التــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل
المتعامــل المواطــن لهــذا الغــرض فقــط وليــس لهــا الصفــة
التجاريــة أو االســتثمارية
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قائمة التعريفات
مســاكن المواطنيــن المنفــذة مــن قبــل الجهــات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة:
المســاكن المنفــذة مــن قبــل (مبــادرات صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة ،أصحــاب الســمو الحــكام ،برنامج الشــيخ زايد لإلســكان،
وزارة التطويــر و البنيــة التحتيــة وغيرهــا ) والتــي تتكفــل فيهــا
تلــك الجهــات بســداد كافــة رســوم التوصيــل.
الجمعيات ذات النفع العام:
هــي الجمعيــات ذات النفــع العــام العاملــة علــى أرض الدولــة
والمرخصــة مــن قبــل وزارة تنميــة المجتمــع.
الجمعيات ذات النفع العام:
هــي الجمعيــات ذات النفــع العــام العاملــة علــى أرض الدولــة
والمرخصــة مــن قبــل وزارة تنميــة المجتمــع.
التعرفة السعرية:
هــي القيمــة الماليــة المقــررة والمحــددة ســلفاً بقــرارات صادرة
مــن مجلــس الــوزراء الموقــر أو بقــرارات مجلــس إدارة الشــركة

التوصيل المؤقت:
توصيــل الكهربــاء أو المــاء بصفــة مؤقتــة مــن قبــل الشــركة
لفتــرة زمنيــة محــددة مــن شــبكة الكهربــاء أو المــاء التــي
تملكهــا أو تديرهــا الشــركة علــى أن يتــم توفيــر مــواد توصيــل
خدمــات الكهربــاء والمــاء مــن قبــل المتعامليــن.

اللوحات اإلعالنية:
هــي اللوحــات المثبتــة علــى األرض مــن قبــل شــركة مرخصــة
مــن الجهــات الحكوميــة المختصــة.

سكن المواطن :هو السكن المخصص لالستخدام الشخصي للمواطن حامل جنسية الدولة.
سكن المقيم :هو السكن المخصص لالستخدام الشخصي لغير حاملي جنسية الدولة.
الحكومــي :تعنــي الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة (الــوزارات والهيئــات االتحاديــة  /الحكومــات المحليــة  /المؤسســات
العامــة  /الجمعيــات  /األنديــة الرياضيــة أو الثقافيــة ومــا شــابهها ).
التجاري :هي المنشآت المستخدمة لمزاولة األنشطة التجارية بكافة أنواعها.
الصناعي :هي المنشآت المستخدمة لمزاولة األنشطة الصناعية بكافة أنواعها.
الزراعي :هي األراضي المخصصة للمواطن لالستخدام الزراعي فقط.

المنشآت الواقعة في أماكن ذات طبيعة خاصة:
هــي المنشــآت الواقعــة فــي أماكــن جبليــة وعــرة أو كثبــان
رمليــة أو أوديــة.
نقطة التوصيل:
المراد بها أقرب نقطة للشبكة.

مقابــل االســتهالك لخدمــة الكهربــاء لــكل كيلــو وات ســاعة

التكلفة الفعلية:

وخدمــة المــاء لــكل متــر مكعــب.

قيمــة المــواد وأعمــال التركيبــات الالزمــة باإلضافــة إلــى 20%

التوصيل الدائم:

التعريفات الخاصة بالفئات االستهالكية:

مــن التكلفــة اإلجماليــة كمصاريــف اإلشــراف.

توصيــل الكهربــاء أو المــاء بصفــة دائمــة مــن قبــل الشــركة
للمتعامليــن طالبــي الخدمــة مــن شــبكة الكهربــاء أو المــاء
التــي تملكهــا أو تديرهــا الشــركة.
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الكهرباء والماء

التوصيالت الدائمة
التوصيالت الدائمة
خدمات الكهرباء والماء

1 .طلب توصيل سكن المواطن الخاص

2 .مساكن المواطنين المنفذة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية

3 .التوصيالت الدائمة للعزب والمحميات وآبار المياه والمنشآت الواقعة في
أماكن ذات طبيعة خاصة مثل الجبال والوديان والكثيان الرملية

4 .التوصيالت العامة وتشمل سكن المقيم والمشاريع التجارية و الصناعية

والحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات العامة والجهات الخيرية غير الربحية
والمنشآت التجارية الموجودة داخل األراضي الزراعية والمنشآت الخاصة

بالمواطنين والواقعة في مناطق التملك الحر)

5 .المزارع واالستراحات

6 .اللوحات اإلعالنية وأبراج تقوية اإلرسال والرادارات وكبائن الهواتف وما شابهها
( ماعدا التي تقع في مناطق ذات طبيعة خاصة )

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

طلب توصيل سكن المواطن الخاص

الحصول على معلومات الخدمة
إجراءات وخطوات

يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد من الشركة أو المقاول الرئيسي للمبنى.

تقديم الخدمة

خطوات ومراحل تقديم الطلب:
•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

•إصدار الفاتورة التقديرية للمتعامل والتواصل معه للسداد.

توصيل الكهرباء  /الماء بصفة دائمة من قبل ا للمتعاملين طالبي الخدمة

•قيام المتعامل بالسداد خالل ستون يوما.

من شبكة الكهرباء  /الماء التي تملكها أو تديرها الشركة.
تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

من الشركة إلى األفراد

فئات المتعاملين

مواطني دولة االمارات العربية المتحدة.

•قيام االستشاري بالتقديم على طلب التفتيش عن طريق الخدمات اإللكترونية بعد سداد
الرسوم ( نقداً أو تقسيط ) وجاهزية المبنى مع إرفاق شهادة اإلنجاز إذا تطلب األمر.
•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.
•إعداد الفاتورة النهائية.
•توصيل الخدمة للمنشأة.

المستهدفة
متطلبات الحصول

•نموذج طلب التوصيل موقع من المالك.

على الخدمة

•التوقيع على تعهد شروط و ضوابط التوصيل و نموذج المخالفات ونموذج العالقة

ترابط الخدمة

البلديات

التعاقدية.
•صورة من الهوية سارية المفعول.
•صورة من خالصة القيد للمواطنين ( في حال االحتفاظ باكثر من حساب سكن
مواطن).
•سند الملكية ( إن وجد ).
•مخطط الموقع ساري المفعول.
•رخصة البناء ( عند تقديم الطلب ).
•شهادة اإلنجاز قبل توصيل الخدمة.
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي المعتمد لدى الشركة (لخدمة الكهرباء).
•شهادة خلو األرض من الخدمات المعتمدة مسبقاً من الشركة.
•المخططات الفنية المعتمدة مسبقاً من الشركة.
•صورة عن رخصة اعتماد االستشاري والمقاول الكهربائي.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

الحصول على الخدمة

طلب توصيل سكن المواطن الخاص

•تقديم طلب التوصيل قبل ستة أشهر على األقل من جاهزية المبنى.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني للشركة .

رسوم خدمة الكهرباء

 300درهم لكل KVA

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

•يرجى مراجعة الشركة في حالة تغيير طبيعة نشاط المنشأة التي تم توصيل
الخدمة إليها تفادياً للغرامات والمخالفات.

مالحظات

نوع العداد

الرسوم

عداد  15مم

 2500درهم

يتــم خصــم نســبة  % 40مــن قيمــة الرســوم المقــررة لتوصيــل خدمــة الكهربــاء والمــاء لســكن المواطنيــن العامليــن فــي

عداد  25مم

 3000درهم

القطــاع الخــاص والحامليــن بطاقــة «أبشــر» وفــق الضوابــط التاليــة:

عداد  50مم

 10000درهم

عداد  80مم فأكثر

 20000درهم

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

رسوم خدمة الماء

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

•سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة (  ) 60يوم تفادياً إللغاء الطلب.

 20يوم عمل

•يسري هذا الخصم فقط على مواطني الدولة حاملي خالصة القيد العاملين في القطاع الخاص فقط.
•أن تكون الجهة التي يعمل بها مسجلة لدى وزارة العمل.
•تقديم شهادة من جهة العمل مصدقة من وزارة العمل.
•أن يكون قد مضى على عمله الحالي في القطاع الخاص فترة التقل عن ستة أشهر.
•أن تقتصر نسبة الخصم عن السكن الخاص به.
•أن يكون الخصم لمرة واحدة فقط.
•أن ال يزيد الراتب اإلجمالي الشهري للمتعامل عن  30,000درهم (ثالثون ألف درهم)

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
في حال وجود أي استفسار أو لمتابعة الطلب يرجى االتصال على
رحلة المتعامل لتدارك الخطأ في تقديم الخدمة

8003392
أو زيارة أقرب مركز سعادة المتعاملين
•الرسائل النصية

قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني
•خدمة فارس (واتساب)
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

مساكن المواطنين المنفذة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
للمبنى.
خطوات ومراحل تقديم الطلب:

توصيل الكهرباء  /الماء بصفة دائمة من قبل الشركة للمتعاملين طالبي الخدمة

•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة حسب قناة تقديم الخدمة.

من شبكة الكهرباء  /الماء التي تملكها أو تديرها الشركة.
تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

من الشركة إلى الحكومة.

فئات المتعاملين المستهدفة
متطلبات الحصول على الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد من الشركة أو المقاول الرئيسي

•إصدار الفاتورة التقديرية والتواصل مع الجهة المعنية للسداد من قبل إدارة
االئتمان.
•سداد الفاتورة التقديرية من قبل الجهة المعنية.

من الشركة إلى قطاع األعمال.

•قيام االستشاري بالتقديم على طلب التفتيش عن طريق الخدمات اإللكترونية

مواطني دولة االمارات العربية المتحدة.

بعد سداد الرسوم ( نقداً أو تقسيط ) وجاهزية المبنى مع إرفاق شهادة اإلنجاز إذا
تطلب األمر.
•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.

•نموذج طلب التوصيل موقع ومختوم من االستشاري المعتمد والجهة.

•إعداد الفاتورة النهائية.

•مخطط الموقع ساري المفعول.

•توصيل الخدمة للمنشأة.

•رخصة البناء ( عند تقديم الطلب ).

•مراجعة المستفيد لمركز سعادة المتعاملين لتفعيل الحساب وسداد الرسوم

•شهادة اإلنجاز قبل توصيل الخدمة.

ومبلغ التأمين إن وجد بعد إحضار محضر تسليم المبنى.

•رسالة تعهد بسداد رسوم التوصيل من الجهة الطالبة.
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي واالستشاري المعتمد لدى الشركة
(لطلب لكهرباء).

•فتح الخدمة بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة.
ترابط الخدمة

البلديات

•صورة عن رخصة اعتماد االستشاري والمقاول الكهربائي.
•شهادة خلو األرض من الخدمات المعتمدة مسبقاً من قبل الشركة.
•المخططات الفنية المعتمدة مسبقاً من الشركة ( للكهرباء والماء ).
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

الحصول على الخدمة

مساكن المواطنين المنفذه من قبل جهات حكومية أو غير حكومية

•تقديم طلب التوصيل قبل ستة أشهر على األقل من جاهزية المبنى.
•إخطار المواطنين بضرورة مراجعة الشركة بعد االنتهاء من توصيل الخدمة

تقديم طلب الخدمة

نصائح واقتراحات حول الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني للشركة.

رسوم خدمة الكهرباء

 300درهم لكل KVA

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

لتفعيل الحساب.
•تقديم طلب التوصيل قبل ستة أشهر على األقل من جاهزية المبنى.

نوع العداد

الرسوم

عداد  15مم

 2500درهم

عداد  25مم

 3000درهم

عداد  50مم

 10000درهم

عداد  80مم فأكثر

 20000درهم

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

رسوم خدمة الماء

للمشروع مصطحبين معهم محضر تسليم المبنى والهوية اإلماراتية وذلك

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة  20يوم عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني
•خدمة فارس (واتساب)
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الحصول على معلومات الخدمة

الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

التوصيــات الدائمــة للعــزب والمحميــات وآبــار الميــاه والمنشــآت الواقعــة فــي أماكــن ذات طبيعــة خاصــة
مثــل الجبــال والوديــان والكثيــان الرمليــة

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

للمباني الجديدة  /المقاول الكهربائي لطلبات اإلضافة بدون مباني جديدة.
خطوات ومراحل تقديم الطلب:

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة حسب قناة تقديم الخدمة.
•إصدار الفاتورة التقديرية للمتعامل والتواصل معه للسداد.

توصيل الكهرباء  /الماء بصفة دائمة من قبل الشركة للمتعاملين طالبي الخدمة

•قيام المتعامل بالسداد خالل ستين يوم.

من شبكة الكهرباء  /الماء التي تملكها أو تديرها الشركة.
تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

•قيام االستشاري بالتقديم على طلب التفتيش عن طريق الخدمات اإللكترونية

إجرائية \ فرعية

بعد سداد الرسوم ( نقداً أو تقسيط ) وجاهزية المبنى مع إرفاق شهادة اإلنجاز إذا

•من الشركة إلى الحكومة.

تطلب األمر.

•من الشركة إلى األفراد.

•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.

•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة
متطلبات الحصول على الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد من الشركة أو المقاول الرئيسي

•إعداد الفاتورة النهائية.
•توصيل الخدمة للمنشأة.

جميع الفئات.

•تسوية المبالغ وتحميل المبلغ دائن أو مدين ان وجد.
•تفعيل حساب المتعامل و سداد مبلغ التأمين إن وجد.

•نموذج طلب التوصيل موقع من المالك.
•التوقيع على تعهد شروط وضوابط التوصيل ونموذج المخالفات ونموذج العالقة
التعاقدية.

ترابط الخدمة

البلديات

•صورة من الهوية سارية المفعول.
•سند الملكية (إن وجد).
•مخطط الموقع دائم و ساري المفعول.
•رخصة البناء (عند تقديم الطلب إذا تطلب األمر).
•شهادة اإلنجاز قبل التوصيل أو المانع من البلدية في حال عدم وجود مباني.
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي واالستشاري المعتمد
• لدى الشركة (لخدمة الكهرباء).
•رخصة المقاول الكهربائي ورخصة االستشاري المعتمد عند وجود مبنى.
•شهادة خلو األرض من الخدمات المعتمدة مسبقاً من قبل الشركة.
•المخططات الفنية المعتمدة مسبقاً من الشركة عند وجود مبنى (للكهرباء والماء).
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

الحصول على الخدمة

التوصيــات الدائمــة للعــزب والمحميــات وآبــار الميــاه والمنشــآت الواقعــة فــي أماكــن ذات طبيعــة

•تقديم طلب التوصيل قبل ستة أشهر على األقل من جاهزية المبنى.

خاصــة مثــل الجبــال والوديــان والكثيــان الرمليــة
تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

•سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة ( )60يوماً.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•يرجى مراجعة الشركة في حالة تغيير طبيعة نشاط المنشأة التي تم توصيل
الخدمة إليها.

الموقع اإللكتروني للشركة.

رسوم خدمة الكهرباء

التكلفة الفعلية حتى نقطة التوصيل شاملة العداد.

رسوم خدمة الماء

التكلفة الفعلية أو قيام المتعامل بتنفيذ الشبكة حتى نقطة التوصيل باإلضافة
إلى رسوم التوصيل لكل عداد.
نوع العداد

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

الرسوم

عداد  15مم

 2500درهم

عداد  25مم

 3000درهم

عداد  50مم

 10000درهم

عداد  80مم فأكثر

 20000درهم

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

 20يوم عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني
•خدمة فارس (واتساب)
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الحصول على معلومات الخدمة

الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

التوصيــات العامــة وتشــمل ســكن المقيــم والمشــاريع التجاريــة والصناعيــة والحكوميــة وشــبه الحكومية
والمؤسســات العامــة والجهــات الخيريــة غيــر الربحيــة والمنشــآت التجاريــة الموجــودة داخــل األراضــي

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

للمباني الجديدة  /المقاول الكهربائي لطلبات اإلضافة بدون مباني جديدة.

الزراعيــة والمنشــآت الخاصــة بالمواطنيــن والواقعــة فــي مناطــق التملــك الحــر)

خطوات ومراحل تقديم الطلب:
•تم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة حسب قناة تقديم الخدمة.
•إصدار الفاتورة التقديرية للمتعامل والتواصل مع المتعامل للسداد.

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

•قيام المتعامل بالسداد خالل ستين يوم.

توصيل الكهرباء  /الماء بصفة دائمة من قبل الشركة للمتعاملين طالبي الخدمة

•قيام االستشاري بالتقديم على طلب التفتيش عن طريق الخدمات اإللكترونية

من شبكة الكهرباء  /الماء التي تملكها أو تديرها الشركة.
تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

بعد سداد الرسوم ( نقداً أو تقسيط ) وجاهزية المبنى مع إرفاق شهادة اإلنجاز

إجرائية \ فرعية

إذا تطلب األمر.
•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.

•من الشركة إلى الحكومة.

•إعداد الفاتورة النهائية

•من الشركة إلى األفراد.

•توصيل الخدمة للمنشأة.

•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة
متطلبات الحصول على الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد من الشركة أو المقاول الرئيسي

•تسوية المبالغ وتحميل المبلغ دائن أو مدين إن وجد.

جميع الفئات.
•نموذج طلب التوصيل موقع من المالك.

•تفعيل حساب المتعامل وسداد مبلغ التأمين إن وجد.
ترابط الخدمة

البلديات

•التوقيع على تعهد شروط و ضوابط التوصيل و نموذج المخالفات والعالقة
التعاقدية.
•صورة من الهوية  /جواز السفر فقط لغير المقيمين بالدولة.
•سند الملكية (إن وجد).
•مخطط الموقع ساري المفعول.
•رخصة البناء (عند تقديم الطلب).
•شهادة اإلنجاز (قبل التوصيل).
•شهادة ال مانع من التوصيل من الدفاع المدني (قبل التوصيل).
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي واالستشاري المعتمد لدى الشركة
(لطلب الكهرباء).
•رخصة االستشاري المعتمد والمقاول المعتمد.
•شهادة خلو األرض من الخدمات المعتمدة مسبقاً من قبل الشركة.
•المخططات الفنية المعتمدة مسبقاً من قبل الشركة (للكهرباء والماء).
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات

التوصيــات العامــة وتشــمل ســكن المقيــم والمشــاريع التجاريــة والصناعيــة والحكوميــة وشــبه الحكومية
والمؤسســات العامــة والجهــات الخيريــة غيــر الربحيــة والمنشــآت التجاريــة الموجــودة داخــل األراضــي
الزراعيــة والمنشــآت الخاصــة بالمواطنيــن والواقعــة فــي مناطــق التملــك الحــر)
تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم الطلبات إلكترونياُ عن طريق االستشاري المعتمد من الشركة.

نوع العداد

الرسوم

رسوم خدمة الكهرباء

حتى )KVA( 1000
ما فوق )KVA( 1000
المساجد

 600لكل ()KVA
 1200لكل ()KVA
 300لكل ()KVA

•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•خدمة فارس (واتساب)

الحصول على الخدمة
•تقديم طلب التوصيل قبل ستة أشهر على األقل من جاهزية المبنى.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة (  ) 60يوم تفادياً إللغاء الطلب.
•يرجى مراجعة الشركة في حالة تغيير طبيعة نشاط المنشأة التي تم توصيل
الخدمة إليها تفادياً للغرامات والمخالفات.

•المشاريع الصناعية التي تزيد أحمالها عن  5ميغاوات يتم سداد الرسوم المقررة
باإلضافة إلى ثمن المواد المستخدمة في التوصيل.
•المشاريع التجارية التي تزيد أحمالها عن  20ميغاوات يتم سداد الرسوم المقررة
باإلضافة إلى ثمن المواد المستخدمة في التوصيل.

نوع العداد

رسوم خدمة الماء

الرسوم

عداد  15مم

 2500درهم

عداد  50مم

 10000درهم

عداد  80مم فأكثر

 20000درهم

عداد  25مم

 3000درهم

•المشاريع االستثمارية التي تحتاج أكثر من  500متر مكعب باليوم :التكلفة الفعلية
أو قيام المتعامل بتنفيذ الشبكة حتى نقطة التوصيل باإلضافة إلى رسوم التوصيل
لكل عداد.
•الفئات األخرى 8000 :درهم لكل نقطة توصيل باإلضافة الى رسوم التوصيل لكل
عداد.

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

29

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

 20يوم عمل
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

المزارع واالستراحات

الحصول على معلومات الخدمة
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

الجديدة  /المقاول الكهربائي في حال عدم وجود مباني.
خطوات ومراحل تقديم الطلب:

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة حسب قناة تقديم الخدمة.

توصيل الكهرباء  /الماء بصفة دائمة من قبل الشركة للمتعاملين طالبي الخدمة

•إصدار الفاتورة التقديرية والتواصل مع المتعامل للسداد.

من شبكة الكهرباء  /الماء التي تملكها أو تديرها الشركة.
تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

من الشركة إلى األفراد

فئات المتعاملين المستهدفة

مواطني دولة االمارات العربية المتحدة.

متطلبات الحصول على الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد من الشركة أو المقاول الرئيسي للمباني

•قيام المتعامل بالسداد خالل ستين يوم.
•قيام االستشاري بالتقديم على طلب التفتيش عن طريق الخدمات اإللكترونية بعد سداد
الرسوم ( نقداً أو تقسيط ) وجاهزية المبنى مع إرفاق شهادة اإلنجاز إذا تطلب األمر.
•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.
•إعداد الفاتورة النهائية.
•توصيل الخدمة للمنشأة.

•نموذج طلب التوصيل موقع من المالك.

•تسوية المبالغ وتحميل المبلغ دائن أو مدين ان وجد.

•التوقيع على تعهد شروط وضوابط التوصيل ونموذج المخالفات والعالقة التعاقدية.

•تفعيل حساب المتعامل وسداد مبلغ التأمين إن وجد.

•صورة من الهوية سارية المفعول.
•سند الملكية (إن وجد).
•مخطط الموقع ساري المفعول.

ترابط الخدمة

البلديات

•رخصة البناء (عند تقديم الطلب في حال وجود مباني).
•شهادة اإلنجاز قبل توصيل الخدمة.
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي المعتمد واالستشاري لدى الشركة.
•رخصة االستشاري والمقاول الكهربائي المعتمد.
•شهادة خلو األرض من الخدمات المعتمدة مسبقاً.
•المخططات الفنية المعتمدة مسبقاً من الشركة عند وجود مبنى (للكهرباء والماء).
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

مالحظات

المزارع واالستراحات

بإمكان المتعامل المواطن الحصول على توصيلة إضافية أو أكثر لخدمة الكهرباء  /الماء لمزرعته الشخصية شريطة ما يلي:
•موافقة الجهة الفنية للكهرباء على إمكانية التوصيل وتحديد المواصفات الفنية للتوصيل.

تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

•أن تخصــص لالســتخدام الشــخصي لنفــس المالــك المواطــن وليــس لغــرض الســكن الشــخصي الدائــم أو االســتخدام التجــاري/
تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق الموقع اإللكتروني للشركة.

رسوم خدمة الكهرباء

نوع العداد

الرسوم

حتى )KVA( 1000

 600لكل ()KVA

ما فوق )KVA( 1000

 1200لكل ()KVA

نوع العداد

الرسوم

عداد  15مم

 2500درهم

عداد  25مم

 3000درهم

عداد  50مم

 10000درهم

عداد  80مم فأكثر

 20000درهم

رسوم خدمة الماء

االســتثماري أو حــاالت البيــع /التأجيــر للغيــر.
•يمكــن للمتعامــل المواطــن بيــع المنشــأة التــي تــم توصيــل الخدمــة لهــا علــى أســاس فئــة زراعــي  /اســتراحة لغيــر المواطــن
شــريطة إخطــار الشــركة وســداد فــرق رســوم التوصيــل.

 30000درهم لكل نقطة توصيل رئيسية باالضافة إلى رسوم التوصيل لكل عداد.

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على
الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

 20يوم عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني
•خدمة فارس (واتساب)

الحصول على الخدمة
•تقديم طلب التوصيل قبل ستة أشهر على األقل من جاهزية المبنى.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة (  ) 60يوم تفادياً إللغاء الطلب.
•يرجى مراجعة الشركة في حالة تغيير طبيعة نشاط المنشأة التي تم توصيل الخدمة
إليها تفادياً للغرامات والمخالفات.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الحصول على معلومات الخدمة

الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

اللوحات اإلعالنية وأبراج تقوية اإلرسال والرادارات وكبائن الهواتف وما شابهها

( ماعدا التي تقع في مناطق ذات طبيعة خاصة )

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

خطوات ومراحل تقديم الطلب:
•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة حسب قناة تقديم الخدمة.

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

•إصدار الفاتورة التقديرية والتواصل مع الجهة المعنية للسداد.
•سداد الفاتورة التقديرية من قبل الجهة المعنية.

توصيل الكهرباء بصفة دائمة من قبل الشركة للمنشآت الواقعة ضمن مناطق مخططة

•قيام الكهربائي المعتمد بالتقدم بطلب التفتيش على الموقع من خالل الخدمات

من شبكة الكهرباء التي تملكها أو تديرها الشركة.
تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

اإللكترونية عند جاهزية الموقع مع إرفاق شهادة اإلنجاز إذا تطلب األمر.

إجرائية \ فرعية

•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.

•من الشركة إلى الحكومة.

•إعداد الفاتورة النهائية.

•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة
متطلبات الحصول على الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل المقاول الكهربائي أو المالك نفسه.

•توصيل الخدمة للمنشأة.
•تسوية المبالغ وتحميل المبلغ دائن أو مدين إن وجد.

المؤسسات العامة و الشركات.
•نموذج طلب التوصيل موقع من الجهة المعنية.
•التوقيع على تعهد شروط وضوابط التوصيل ونموذج المخالفات والعالقة

•تفعيل حساب المتعامل وسداد مبلغ التأمين إن وجد.
ترابط الخدمة

البلديات

التعاقدية.
•رسالة الجهة المعنية.
•مخطط الموقع ساري المفعول.
•رسالة ال مانع من التوصيل من البلدية.
•شهادة ال مانع من التوصيل من الدفاع المدني ( عند السداد إذا تطلب األمر ).
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي.
•شهادة خلو األرض من الخدمات المعتمدة مسبقاً من قبل الشركة إذا تطلب
األمر.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت الدائمة

اللوحات اإلعالنية وأبراج تقوية اإلرسال والرادارات وكبائن الهواتف وما شابهها

( ماعدا التي تقع في مناطق ذات طبيعة خاصة )
تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة
الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق الموقع اإللكتروني للشركة.

 1200درهم لكل KVA

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

 20يوم عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني
•خدمة فارس (واتساب)

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة
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سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة (  ) 60يوم تفادياً إللغاء الطلب.
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الكهرباء والماء

التوصيالت المؤقتة
التوصيالت المؤقتة
خدمات الكهرباء والماء

1 .مواقع العمل وما شابهها مع تركيب عداد

2 .التوصيالت المؤقتة ( المهرجانات وما شابهها لمدة أكثر من ثالثة أشهر –
تركيب عداد)

3 .المهرجانات وحفالت الزواج واالحتفاالت االجتماعية والمالعب الرمضانية
والخيم الرمضانية وما شابهها (بدون عداد )

4 .التوصيالت المتعلقة بشهر رمضان – خيم اإلفطار سواء من الحكام أو
الجمعيات الخيرية أو األفراد – خيم العزاء

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الحصول على معلومات الخدمة

الخدمات الرئيسية \ التوصيالت المؤقتة

مواقع العمل وما شابهها مع تركيب عداد

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

خطوات ومراحل تقديم الطلب:

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة حسب قناة تقديم
الخدمة.

توصيل الكهرباء بصفة مؤقتة من قبل الشركة لفترة زمنية محددة من شبكة الكهرباء

•إصدار الفاتورة التقديرية والتواصل مع المتعامل للسداد.

التي تملكها أو تديرها الشركة.
تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

•قيام المتعامل بالسداد خالل ستين يوم.

إجرائية \ فرعية

•يقوم المقاول الكهربائي المعتمد  /االستشاري بالتقديم على طلب التفتيش
عن طريق الخدمات اإللكترونية بعد سداد الرسوم وجاهزية الموقع مع إرفاق

•من الشركة إلى الحكومة.

شهادة ال مانع من التوصيل من البلدية والدفاع المدني.

•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة

متطلبات الحصول على الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد من الشركة.

•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.

الشركات المنفذة للمشاريع.

•إعداد الفاتورة النهائية.
•توصيل الخدمة للمنشأة.

•نموذج طلب التوصيل موقع من المالك.

•تسوية المبالغ وتحميل المبلغ دائن أو مدين إن وجد.

•التوقيع على تعهد شروط وضوابط التوصيل ونموذج المخالفات والعالقة
التعاقدية.
•صورة من الهوية سارية المفعول  /جواز السفر لغير المقيمين في الدولة.

•تفعيل حساب المتعامل وسداد مبلغ التأمين إن وجد.
ترابط الخدمة

البلديات

•مخطط الموقع ساري المفعول.
•رخصة البناء ( عند تقديم الطلب ).
•شهادة ال مانع من التوصيل من الدفاع المدني.
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي المعتمد في الشركة (لطلب الكهرباء).
•رسالة من الجهة المنفذة للمشروع.
•الرخصة التجارية للشركة المنفذة للمشروع.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت المؤقتة

مواقع العمل وما شابهها مع تركيب عداد
تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
رسوم خدمة الكهرباء

تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق الموقع اإللكتروني للشركة
 300لكل ك.ف.أ بحد أقصى  3سنوات على ان يقوم المتعامل بتوريد و تركيب
جميع المواد الالزمة للتوصيل باستثناء العداد وفقاً لشروط و مواصفات الشركة.

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

 20يوم عمل

مالحظات

يرجى مالحظة هذه البنود لتجنب التأخير في الحصول على الخدمة.
يتم قبول طلب التوصيل المؤقت للطلبات التي تتوفر فيها المعايير التالية:
•الشركات التي تعمل ألحد مشاريع الشركة أو لتنفيذ مشاريع تخص أحد الجهات الحكومية االتحادية أو المحلية.
•شركات المقاوالت التي تقوم بإنشاء مشاريع سكنية أو تجارية او صناعية.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني

الحصول على الخدمة
•سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة (  ) 60يوم تفادياً إللغاء الطلب.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•يرجى إخطار الشركة فور االنتهاء من األعمال المرتبطة بوجود التوصيلة
المؤقتة والتقديم على خدمة براءة الذمة لتفادي تراكم إيجار العداد.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الحصول على معلومات الخدمة

الخدمات الرئيسية \ التوصيالت المؤقتة

التوصيالت المؤقتة ( المهرجانات وما شابهها لمدة أكثر من ثالثة أشهر – تركيب عداد )

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

خطوات ومراحل تقديم الطلب:
•إصدار الفاتورة التقديرية والتواصل مع الجهة المعنية للسداد خالل ستين

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

يوم.

توصيل الكهرباء بصفة مؤقتة من قبل الشركة لفترة زمنية محددة من شبكة الكهرباء

•قيام الجهة المعنية بالسداد.

التي تملكها أو تديرها الشركة.

•قيام المقاول الكهربائي بالتقدم بطلب التفتيش على الموقع عند جاهزيته.

إجرائية \ فرعية

•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.
•إعداد الفاتورة النهائية.

•من الشركة إلى الحكومة.

•توصيل الخدمة للمنشأة.

•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة

متطلبات الحصول على الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل المقاول الكهربائي أو الجهة.

•تسوية المبالغ وتحميل المبلغ دائن أو مدين ان وجد.
•تفعيل حساب المتعامل وسداد مبلغ التأمين.

الشركات المنظمة للمهرجانات  /الجهات الحكومية.

•نموذج طلب التوصيل موقع ومختوم من الشركة المنفذة للمشروع.

ترابط الخدمة

البلديات

•التوقيع على تعهد شروط وضوابط التوصيل ونموذج المخالفات والعالقة
التعاقدية.
•صورة من هوية صاحب الترخيص سارية المفعول.
•ال مانع من البلدية ( عند تقديم الطلب ).
•شهادة ال مانع من التوصيل من الدفاع المدني ( عند السداد ).
•الرخصة التجارية.
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي المعتمد لدى الشركة.
•رخصة الكهربائي المعتمد.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات الرئيسية \ التوصيالت المؤقتة

التوصيالت المؤقتة ( المهرجانات وما شابهها لمدة أكثر من ثالثة أشهر – تركيب عداد )
تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

رسوم خدمة الكهرباء

تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق الموقع اإللكتروني للشركة

 50درهم لكل  KVAبحد أقصى سنة على أن يقوم المتعامل بتوريد و تركيب
جميع المواد الالزمة للتوصيل باستثناء العداد وفقاً لشروط ومواصفات الشركة.

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

 20يوم عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني

الحصول على الخدمة
•سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة (  ) 60يوم تفادياً إللغاء الطلب.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•يرجى إخطار الشركة فور االنتهاء من األعمال المرتبطة بوجود التوصيلة
المؤقتة والتقديم على خدمة براءة الذمة لتفادي تراكم إيجار العداد.

مالحظات

يرجى مالحظة هذه البنود لتجنب التأخير في الحصول على الخدمة:
يتم قبول طلب التوصيل المؤقت للطلبات التي تتوفر فيها المعايير التالية:
•أن تكون الجهة التي تطلب التوصيلة جهة حكومية أو شبه حكومية أو من قبل أي منهما.
•استالم كتاب من الجهة يحدد فيه النشاط والفترة الزمنية.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات الرئيسية \ التوصيالت المؤقتة

المهرجانــات وحفــات الــزواج واالحتفــاالت االجتماعيــة والمالعــب الرمضانيــة والخيــم الرمضانيــة ومــا
شــابهها (بــدون عــداد )

قنوات تقديم الخدمة

الخدمات اإللكترونية \ مراكز سعادة المتعاملين.
• 500درهم لكل  KVA 100عن كل أسبوع.

رسوم خدمة الكهرباء

• 500درهم لكل  KVA 100للمالعب والفعاليات الرمضانية خالل شهر رمضان

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

توصيل الكهرباء بصفة مؤقتة من قبل الشركة لفترة زمنية محددة من شبكة الكهرباء
التي تملكها أو تديرها الشركة.

تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

إجرائية \ فرعية
•من الشركة إلى الحكومة.

المواد الالزمة للتوصيل يتم توفيرها من قبل المتعامل.
الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

مرتبط باالنتهاء من التمديد من قبل الشركة المقدمة للطلب.

•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة
متطلبات الحصول على الخدمة

جميع الفئات
•طلب التوصيل المؤقت ( بدون عداد ).
•رسالة من الدفاع المدني.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني

•هوية المتعامل سارية المفعول.
•الرخصة التجارية.
•رسالة المانع من البلدية.
•المانع من إدارة المرور في حال تقاطع كابل التوصيل مع الشوارع المسفلتة.
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل المقاول الكهربائي أو الجهة.
خطوات ومراحل تقديم الطلب:
•تقديم الطلب عن طريق مراكز سعادة المتعاملين أو الخدمات اإللكترونية.
•سداد الرسوم عند التقديم.

مالحظات

•اإللتزام بالمدة المحددة للتوصيلة.
•التأكد من إعادة الوضع كما كان عليه قبل عملية التوصيل.
•يرجــى إخطــار الشــركة فــي حــال وجــود رغبــة فــي تمديــد تركيــب التوصيلــة المؤقتــة قبــل انتهــاء المــدة المحــددة
ســابقاً ودفــع الرســوم المســتحقة للفتــرة الجديــدة.

•التفتيش على الموقع.
•توصيل الخدمة.
ترابط الخدمة
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات الرئيسية \ التوصيالت المؤقتة

التوصيــات المتعلقــة بشــهر رمضــان – خيــم اإلفطــار ســواء مــن الحــكام أو الجمعيــات الخيريــة أو األفــراد –
خيــم العــزاء

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

توصيل الكهرباء بصفة مؤقتة من قبل الشركة لفترة زمنية محددة من شبكة الكهرباء
التي تملكها أو تديرها الشركة.

تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

إجرائية \ فرعية
•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

متطلبات الحصول على الخدمة

جميع الفئات

•طلب التوصيل المؤقت ( بدون عداد )
•رسالة من البلدية (خيم اإلفطار سواء من الحكام أو الجمعيات الخيرية أو األفراد ).

قنوات تقديم الخدمة

الخدمات اإللكترونية \ مراكز سعادة المتعاملين.

رسوم خدمة الكهرباء

مجانية .المواد الالزمة للتوصيل يتم توفيرها من قبل المتعامل.

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على
الخدمة

•رسالة الدفاع المدني.

مرتبط باالنتهاء من التمديد من قبل الشركة المقدمة للطلب.

•الرسائل النصية
•االتصال الهاتفي

قنوات التواصل المستخدمة

•البريد اإللكتروني

الحصول على الخدمة
يرجى مالحظة هذه البنود لتجنب التأخير في الحصول على الخدمة:
نصائح واقتراحات حول الخدمة

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•البدء بإجراءات التوصيل.
ترابط الخدمة

ال يوجد

•يرجى استخدام التوصيلة المؤقتة لألهداف التي تم التوصيل لها.
•يرجى إخطار الشركة في حال رغبة المتعامل  /الجهة يتمديد فترة التوصيلة
المؤقتة قبل انتهاء المدة المحددة للتوصيلة.

•المانع من إدارة المرور في حال تقاطع كابل التوصيل مع الشوارع المسفلتة.
•تعبئة نموذج الطلب.

 10دقائق

 30دقيقة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات

•صورة من الهوية سارية المفعول.
•نموذج بطاقة األحمال.

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

مالحظات

•اإللتزام بالمدة المحددة للتوصيلة.
•التأكد من إعادة الوضع كما كان عليه قبل عملية التوصيل.
•يرجــى إخطــار الشــركة فــي حــال وجــود رغبــة فــي تمديــد تركيــب التوصيلــة المؤقتــة قبــل انتهــاء المــدة المحــددة
ســابقاً ودفــع الرســوم المســتحقة للفتــرة الجديــدة.
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الكهرباء والماء

الخدمات األخرى
الخدمات األخرى
خدمات الكهرباء والماء

1 .إضافة األحمال  /توسعة خط
2 .طلب التقسيم  /الدمج

3 .طلب نقل الخدمات ( كهرباء  /ماء )
4 .نقل عداد ( كهرباء  /ماء )

5 .اعتماد المخططات الفنية ( كهرباء  /ماء )
6 .إصدار شهادة خلو األرض من الخدمات
7 .تركيب العداد بدل العداد المفقود

8 .الفحص الفني للعداد (كهرباء  /ماء)
9 .القطع الدائم (كهرباء  /ماء)

	10.اإلبالغ عن طوارئ الكهرباء والماء

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الحصول على معلومات الخدمة

الخدمات األخرى

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

إضافة األحمال  /توسعة خط

للمباني الجديدة  /المقاول الكهربائي لطلبات اإلضافة بدون مباني جديدة أو توسعة
خط المياه.

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

طلب المتعامل إضافة األحمال أو توسعة خط المياه المغذي للمنشأة.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ تكميلية

نوع الخدمة

خطوات ومراحل تقديم الطلب:
•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة حسب قناة تقديم الخدمة.
•إصدار الفاتورة التقديرية والتواصل مع المتعامل للسداد.
•قيام المتعامل بالسداد خالل ستين يوم.

•من الشركة إلى الحكومة.

•قيام االستشاري  /المقاول الكهربائي المعتمد بتقديم طلب التفتيش على المبنى

•من الشركة إلى األفراد.

عن طريق الخدمات اإللكترونية وذلك بعد سداد الرسوم ( نقداً  /تقسيط ) مع

•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة

يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد من الشركة أو المقاول الرئيسي

إرفاق شهادة اإلنجاز للمباني الجديدة و ال مانع من التوصيل من البلدية للطلبات

جميع الفئات

التي اليوجد فيها إضافة مباني جديدة .
•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الرئيسي  /المقاول الكهربائي.

متطلبات الحصول على الخدمة

•إعداد الفاتورة النهائية.

•في حال وجود بناء جديد في الموقع يتم إحضار نفس المستندات المطلوبة

•توصيل الخدمة للمنشأة.

لطلب التوصيل الجديد.

•تسوية المبالغ وتحميل المبلغ دائن أو مدين ان وجد.

•في حال عدم وجود بناء جديد في الموقع:

•تفعيل حساب المتعامل وسداد مبلغ التأمين إن وجد.

1 .نموذج طلب التوصيل.
2 .التوقيع على تعهد شروط وضوابط التوصيل ونموذج المخالفات والعالقة
التعاقدية.

ترابط الخدمة

البلديات

3 .صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول.
4 .سند الملكية إن وجد.
5 .مخطط الموقع ساري المفعول.
6 .شهادة ال مانع من التوصيل صادرة من البلدية.
7 .شهادة الدفاع المدني.
8 .بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي المعتمد في الشركة (لطلب
الكهرباء).
9 .صورة عن رخصة اعتماد المقاول الكهربائي لطلب الكهرباء ).
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات األخرى

إضافة األحمال  /توسعة خط
تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق االستشاري  /المقاول الكهربائي المعتمد
من الشركة
حسب الرسوم المعتمدة لكل فئة استهالكية (انظر أعاله)

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

 20يوم عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة

57

سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة (  ) 60يوم تفادياً إللغاء الطلب.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الحصول على معلومات الخدمة

الخدمات األخرى

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

طلب التقسيم  /الدمج

خطوات ومراحل تقديم الطلب:
•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

•إصدار الفاتورة التقديرية والتواصل مع المتعامل للسداد.

التقسيم  :هو طلب المتعامل تقسيم حمل معين يغذى بعداد واحد الى عدة احمال

•قيام المتعامل بالسداد خالل ستون يوماً.

تغذي وحدات عقارية جديدة تتغذى بعدة عدادات.

•قيام المقاول الكهربائي المعتمد بتقديم طلب التفتيش على المبنى عن طريق

الدمج  :هو طلب المتعامل دمج عدة أحمال تغذي عدة وحدات عقارية بحمل واحد

الخدمات اإللكترونية وذلك بعد سداد الرسوم ( نقداً  /تقسيط ) مع إرفاق ال مانع

وعداد واحد.
تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

من التوصيل من البلدية.

إجرائية \ تكميلية

•البدء بإجراءات التوصيل بالتنسيق مع المقاول الكهربائي.
•إعداد الفاتورة النهائية.

•من الشركة إلى الحكومة.

•توصيل الخدمة للمنشأة.

•من الشركة إلى األفراد.

•تسوية المبالغ وتحميل المبلغ دائن أو مدين إن وجد.

•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة
متطلبات الحصول على الخدمة

يتم تقديم الطلب من قبل المقاول الكهربائي المعتمد من قبل الشركة.

جميع الفئات

•تفعيل حساب المتعامل وسداد مبلغ التأمين إن وجد.
ترابط الخدمة

البلديات

•نموذج طلب التوصيل موقع من المالك.
•التوقيع على تعهد شروط وضوابط التوصيل ونموذج المخالفات والعالقة
التعاقدية.
•صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول.
•سند الملكية إن وجد.
•مخطط الموقع ساري المفعول.
•شهادة ال مانع من التوصيل صادرة من البلدية.
•شهادة الدفاع المدني.
•بطاقة األحمال مختومة من قبل الكهربائي المعتمد في الشركة (لطلب
الكهرباء)
•صورة عن رخصة اعتماد المقاول الكهربائي ( لطلب الكهرباء ).
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
الخدمات األخرى

طلب التقسيم  /الدمج
تقديم طلب الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق المقاول الكهربائي المعتمد من قبل الشركة
 /مراكز سعادة المتعاملين.

رسوم الخدمة
الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

التكلفة الفعلية

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 30دقيقة

 20يوم عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة
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سداد رسوم التوصيل خالل المدة المحددة (  ) 60يوم تفادياً إللغاء الطلب.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات األخرى

قنوات تقديم الخدمة

طلب نقل الخدمات ( كهرباء  /ماء )

رسوم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

تشمل هذه الخدمة تعديل مسار خط  /نقل معدات التوصيلة في نفس قطعة
األرض.

تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

إجرائية \ تكميلية

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

القنوات الذكية \ مراكز سعادة المتعاملين.
 300درهم باإلضافة إلى التكلفة الفعلية للنقل.

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

 10أيام عمل

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات

جميع الفئات

•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني

•مخطط األرض ساري المفعول.
•صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول.

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•تقديم الطلب لدى مراكز سعادة المتعاملين (أو من خالل القنوات الذكية)
وسداد رسوم دراسة نقل الخطوط والمسارات.
•إعداد الفاتورة التقديرية.

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•التأكد من الحصول على شهادة خلو األرض من الخدمات بعد
إتمام نقل المعدات ( خدمات ).

•التواصل مع المتعامل للسداد.
•قيام المتعامل بسداد الفاتورة خالل  60يوم.
•استكمال إجراءات النقل بعد سداد الرسوم.
•إصدار الفاتورة النهائية.
•تسوية المبالغ وتحميل مبلغ دائن أو مدين إن وجد.
ترابط الخدمة
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البلديات
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات األخرى

قنوات تقديم الخدمة

نقل عداد ( كهرباء /ماء )

رسوم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة

القنوات الذكية \ مراكز سعادة المتعاملين.
 300درهم لكل عداد باإلضافة تكلفة المواد الالزمة إذا تطلب األمر.

وصف الخدمة

تشمل هذه الخدمة تنقل العداد من موقع إلى آخر في نفس القطعة.

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة  10أيام عمل

نوع الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات
•تعبئة نموذج الطلب.

متطلبات الحصول على الخدمة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•البريد اإللكتروني

•صورة من الهوية سارية المفعول.
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•تقديم الطلب لدى مراكز سعادة المتعاملين أو (القنوات الذكية) وسداد الرسوم.
•فاتورة التكلفة التقديرية ( إن وجدت ).
•التواصل مع المتعامل للسداد.
•قيام المتعامل بسداد فاتورة التكلفة ( إن وجدت ).

•االتصال الهاتفي

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة

التأكد من إعادة الوضع كما كان علية قبل البدء بأعمال النقل.

•استكمال إجراءات النقل بعد سداد الرسوم.
ترابط الخدمة
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ال يوجد
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات األخرى

اعتماد المخططات الفنية ( كهرباء  /ماء )
الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

رسوم خدمة الكهرباء

خدمة دراسة واعتماد المخططات الفنية ومواصفات التسليكات للمنشأة قبل البدء
بالتمديدات الكهربائية  /الماء

تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

إجرائية \ فرعية

•من الشركة إلى قطاع األعمال.

متطلبات الحصول على الخدمة

جميع الفئات

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

الشريحة

الرسوم

من  KVA 1إلى KVA 1000

 300درهم

ما فوق KVA 1000

 3000درهم

نوع العداد

الرسوم

مبنى طابق واحد  /فيال

 100درهم

مبنى متعدد الطوابق  /مجمع تجاري

 400درهم

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

 5أيام عمل

•نموذج طلب اعتماد المخططات .يتم تقديم الطلب إلكترونياً
•صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول.
•شهادة خلو األرض من الخدمات المعتمدة مسبقاً من الشركة.
•المخططات الفنية المطلوب اعتمادها.
•مخطط الموقع ساري المفعول.

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

رسوم خدمة الماء

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.

فئات المتعاملين المستهدفة

تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق االستشاري المعتمد من الشركة.

•يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد من الشركة.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•البريد اإللكتروني

•يتم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة حسب قناة تقديم الخدمة.

الحصول على الخدمة

•تحويل الطلب إلى القسم الفني.

نصائح واقتراحات حول الخدمة

•سداد الرسوم الخاصة بالخدمة.

•االتصال الهاتفي

باإلمكان تقديم طلب التوصيل بعد اعتماد المخطط مباشرة.

•دراسة المخطط واعتماده.
ترابط الخدمة
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البلديات
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات األخرى

إصدار شهادة خلو األرض من خدمات الكهرباء والماء
الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

رسوم خدمة الكهرباء

نوع الخدمة

الشركة ضمن قطعة محددة أو مسار محدد وتخول حاملها البدء في اإلجراءات

إجرائية \ فرعية

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.
جميع الفئات

الرسوم
مجاناً

رسوم خدمة الماء

•من الشركة إلى األفراد.

فئات المتعاملين المستهدفة

الشريحة

هي وثيقة رسمية محددة الصالحية تصدرها الشركة للجهة الطالبة توضح خدمات
التحضيرية للمشروع مثل الحفر وغيره.

تصنيف الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق االستشاري المعتمد من الشركة.

الرسوم

نوع العداد
مجاناً

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

 3أيام عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية

متطلبات الحصول على الخدمة

•يتم تقديم الطلب إلكترونياً

قنوات التواصل المستخدمة

•البريد اإللكتروني

•صورة من الهوية سارية المفعول.
•مخطط الموقع ساري المفعول.

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•يتم تقديم الطلب من قبل االستشاري المعتمد أو المتعامل في حال عدم وجود
مباني
•يتم تعبئة الطلب عن طريق الخدمات اإللكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة.
تحويل الطلب للقسم الفني
•دراسة الطلب واعتماده
•يتم اعتماد الطلب وإصدار شهادة خلو األرض من الخدمات وإرسالها للمتعامل عن
طريق البريد اإللكتروني أو من خالل الخدمات اإللكترونية

ترابط الخدمة

البلديات

•االتصال الهاتفي

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة

يرجى االحتفاظ بصورة من الشهادة المعتمدة الستخدامها عند التقدم
بطلب اعتماد المخططات وطلب التوصيل.

مالحظات

يرجى مالحظة هذه البنود لتجنب التأخير في الحصول على الخدمة:
•صالحية الشهادة  3أشهر من تاريخ اإلصدار ،تجدد لمرة واحدة لمدة  3أشهر وبدون رسوم إضافية.
•يمكن للمتعامل الحصول على شهادة بدل فاقد خالل فترة ستة أشهر من اإلصدار.
•ال يجوز استالم طلب شهادة خلو األرض من الخدمات لخدمة واحدة فقط سواء كانت المياه أو الكهرباء.
•علــى المتعامــل تحديــد ســبب التقــدم بطلــب شــهادة خلــو األرض مــن الخدمــات ( الهــدم – البنــاء – مشــاريع البنيــة
التحيــة – دمــج األراضــي).

•يرجى التأكد من خلو األرض من الخدمات قبل التقديم على طلب اعتماد المخططات.
•فــي حــال إصــدار شــهادة خلــو األرض مــن الخدمــات وفيهــا خدمــات تمــر ضمــن القطعــة يتطلــب نقلهــا،
يجــب التقديــم علــى طلــب نقــل للخدمــات.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات األخرى

تركيب العداد بدل العداد المفقود
الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

طلب المتعامل أو القسم المختص لتركيب عداد جديد لحساب الخدمة بسبب فقدان
العداد السابق /تحديث البيانات.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ تكميلية

نوع الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

القنوات الذكية \ مراكز سعادة المتعاملين

رسوم الخدمة

 100درهم باالضافة الى ثمن العداد

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على
الخدمة

 10دقائق

 10دقائق

 3أيام عمل

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات

متطلبات الحصول على الخدمة

ال يوجد

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
قنوات التواصل المستخدمة

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

•تقديم الطلب.
•دفع الرسوم المستحقة.
•تركيب العداد الجديد.

•الرسائل النصية
•االتصال الهاتفي

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة

التأكد استالم الفاتورة الشهرية وبها االستهالك الشهري للعدادات.

•تحميل المبالغ على حساب المتعامل.

ترابط الخدمة
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ال يوجد
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات األخرى

الفحص الفني للعداد (كهرباء  /ماء)
الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

طلب فحص العداد من الناحية الفنية للتأكد من سالمته.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ تكميلية
•من الشركة إلى الحكومة.

نوع الخدمة

•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات
•التأكد من هوية المتعامل.

متطلبات الحصول على الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

القنوات الذكية \ مراكز سعادة المتعاملين

رسوم الخدمة

 500درهم لكل عداد إذا ما أثبت الفحص الفني بأن العداد سليم

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•إجراء عملية الفحص.
•تسوية المبالغ.
•إخطار المتعامل بنتيجة الفحص.
ترابط الخدمة
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 10دقائق

 10دقائق

 10أيام عمل

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي
•البريد اإللكتروني

•رقم حساب المتعامل.
•تقديم الطلب عن طريق مراكز سعادة المتعاملين والقنوات الذكية.

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة

التأكد من االستهالك الشهري للعداد.

ال يوجد
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات األخرى

قنوات تقديم الخدمة

القطع الدائم (كهرباء  /ماء)
الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

رسوم الخدمة

هو طلب المتعامل مالك المنشأة لقطع الخدمة نهائياً من المنشأة ألغراض هدمها و
إزالتها.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ تكميلية

نوع الخدمة

الوقت الالزم لتقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

القنوات الذكية \ مراكز سعادة المتعاملين

 100درهم لكل عداد
متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 8دقائق

 10أيام عمل

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات

جميع الفئات
قنوات التواصل المستخدمة
•صورة من هوية المتعامل سارية المفعول.

متطلبات الحصول على الخدمة

•الرسائل النصية
•االتصال الهاتفي

•صورة من شهادة براءة الذمة للحساب.
•سند الملكية.
•رسالة من الجهة ( في حالة الجهات الحكومية\ قطاع األعمال ).

الحصول على الخدمة
•يرجى التأكد من استالم شهادة براءة الذمة قبل التقديم على

•إضافة نموذج الطلب موقع من المالك عند التقديم عن طريق مركز الخدمة
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•تقديم الطلب.
•دفع الرسوم المستحقة.
•رفع العداد.
•إلغاء العداد من النظام.

ترابط الخدمة
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طلب اإللغاء الدائم.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•سيتم إزالة العدادات وإلغاء الحسابات من النظام لذا يرجى التأكد
من الخدمة قبل تقديم الطلب.
•في حال تم إلغاء العدادات من الموقع ومن النظام ال يمكن
إعادتها مرة أخرى لذا يرجى التأكد من الخدمة قبل التقديم عليها.

ال يوجد
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الكهرباء والماء
تقديم طلب الخدمة

الخدمات األخرى

يمكن للمتعاملين اإلبالغ عن األعطال عن طريق :

اإلبالغ عن طوارئ الكهرباء والماء

قنوات تقديم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

•تطبيق الشركة الذكي
•مركز االتصال 8003392

تلقي بالغات المتعاملين بشأن انقطاع التيار الكهربائي واألعطال الكهربائية وانقطاعات
المياه واألعطال المتعلقة بخدمة المياه.

تصنيف الخدمة

•الخدمات الطارئة على الرقم ( ) 992 ( ) 991

إجرائية \ فرعية
•من الشركة إلى الحكومة.

نوع الخدمة

رسوم الخدمة

مجانية

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 20ثانية

 3ساعات و نصف

•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات
•رقم الهاتف

متطلبات الحصول على الخدمة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
قنوات التواصل المستخدمة

االتصال الهاتفي

•رقم الحساب
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•االتصال على رقم الطوارئ  991للكهرباء 992 ,للماء.
•الدخول إلى التطبيق اإللكتروني وتحرير بالغ وسيتم تحديد الموقع من خالل
التطبيق إن أمكن.

ترابط الخدمة

ال يوجد

الحصول على الخدمة
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•يرجى التأكد من إعادة الخدمة.
•تنصح الشركة المتعاملين بإجراء صيانة دورية لجميع التمديدات الداخلية.

مالحظات
•في حاالت الحرائق يجب على المتعامل تقديم شهادة عدم الممانعة من اإلدارة العامة للدفاع المدني
قبل إعادة التيار الكهربائي.
•تقرير فني من المقاول الكهربائي المعتمد من قبل الهيئة.
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الفواتير
الفواتير
الخدمات

1 .إصدار شهادة براءة الذمة
 2 .دفع المبالغ المستحقة

3 .طلب تقسيط المبالغ المستحقة

4 .طلب تأجيل موعد السداد

5 .تحويل المبالغ الدائنة في الحساب

6 .استرداد المبالغ الدائنة في الحساب

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الفواتير
تقديم طلب الخدمة

إصدار شهادة براءة الذمة

قنوات تقديم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

هو طلب المتعامل للحصول على شهادة براءة الذمة من الشركة تفيد بعدم وجود

رسوم الخدمة

تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

إجرائية \ فرعية
•من الشركة إلى الحكومة.

• عن طريق مراكز سعادة المتعاملين 50 :درهم
• عن طريق الخدمات اإللكترونية التطبيق الذكي :بدون رسوم

أي مستحقات عليه تجاه الشركة للحساب المعني ،بعد قطع الخدمة وإصدار الفاتورة
النهائية وذلك بسبب مغادرته المنشأة.

الخدمات اإللكترونية \ مراكز سعادة المتعاملين\ تطبيق الهاتف الذكي.

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة  3أيام عمل

•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة
متطلبات الحصول على الخدمة

جميع الفئات
•تعبئة نموذج طلب إصدار شهادة براءة الذمة.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
•االتصال الهاتفي

قنوات التواصل المستخدمة

•البريد اإللكتروني

•الهوية اإلماراتية سارية المفعول.
•تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة أو من ينوب عنه بوكالة رسمية.
•سداد المبلغ المستحق على الحساب بالكامل قبل تقديم الطلب.
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•تقديم الطلب عن طريق مراكز سعادة المتعاملين أو موقع الشركة اإللكتروني أو
القنوات الذكية.
• التأكد من المستندات المطلوبة وإنهاء العقد مع المتعامل.

الحصول على الخدمة

نصائح واقتراحات حول الخدمة

•

التأكد من استالم شهادة براءة الذمة ومن البيانات المدونة بها.

•

استالم مبلغ التأمين بعد التسوية إن وجد.

•

تقديم الطلب عن طريق المتعامل نفسه أو من ينوب عنه بوكالة رسمية.

• تحصيل رسوم الخدمة ( فقط عن طريق مراكز سعادة المتعاملين ).
• زيارة الموقع وتسجيل القراءة النهائية وقطع الخدمة ووضع اإلشعار الالصق على
العداد.
• إصدار الفاتورة النهائية والتواصل مع المتعامل عن طريق الرسائل النصية بسداد
المبلغ المستحق.
• سداد المبلغ المستحق واستالم شهادة براءة الذمة.
ترابط الخدمة
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صرف التأمين
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الفواتير
تقديم طلب الخدمة

دفع المبالغ المستحقة

قنوات تقديم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

هي عملية سداد فواتير الكهرباء والمياه من خالل مراكز الخدمة أو من خالل قنوات
السداد اإللكترونية أو من خالل قنوات الدفع الخارجية.

سداد المبالغ إلكترونياً \ مراكز سعادة المتعاملين \ قنوات السداد الخارجية.

رسوم الخدمة

ال يوجد

الوقت المستغرق للحصول على

حسب قناة السداد المستخدمة

الخدمة
تصنيف الخدمة
نوع الخدمة

إجرائية \ فرعية
•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات

متطلبات الحصول على الخدمة

رقم حساب المتعامل.

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•رقم الحساب.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
قنوات التواصل المستخدمة

•التأكد من سداد المبالغ لرقم الحساب الصحيح.

•إصدار إيصال السداد.
ترابط الخدمة

•االتصال الهاتفي

الحصول على الخدمة

•تحصيل المبلغ عن طريق البطاقات االئتمانية  /الشيكات فقط.

قنوات السداد المختلفة.

•الرسائل النصية

•التأكد من سداد مبلغ المتأخرات المستحق تجنباً للقطع.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•التأكد من سداد المبلغ الصحيح في ايصال السداد.
•عند السداد من خالل التحويل البنكي يتعين على المتعامل إرسال نسخة
من إيصال اإليداع والحسابات المراد تسوية المبلغ معها إلى البريد
اإللكتروني revenue.crc@etihadwe.ae
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الفواتير
تقديم طلب الخدمة

طلب تقسيط المبالغ المستحقة

قنوات تقديم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

طلب المتعامل لتقسيط المبالغ المستحقة على حسابه مثل المخالفات أو رسوم
التوصيل أو التعدیالت المالیة عن طریق الخصم المباشر.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية
•من الشركة إلى الحكومة.

نوع الخدمة

رسوم الخدمة
الوقت الالزم لتقديم الخدمة

مراكز سعادة المتعاملين \ الموقع اإللكتروني للشركة

 100درهم لرسوم التوصيل التجارية والصناعية
متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة  3أيام عمل

•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات

متطلبات الحصول على الخدمة

رقم الحساب أو رقم الطلب.

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•تقديم الطلب عن طريق موقع الشركة أو خدمة الخصم المباشر.
•إرسال االتفاقية عن طريق البريد اإللكتروني لتوقيعها من قبل المتعامل وتحميلها
وإرسالها للشركة.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
•الرسائل النصية
قنوات التواصل المستخدمة

•البريد اإللكتروني

الحصول على الخدمة

•إرسال االتفاقية إلى بنك المتعامل العتماد التوقيع والخصم المباشر.

ترابط الخدمة
الباقة

الفواتير

•التأكد من توفر المبلغ في الحساب بشكل شهري عند تاريخ
استحقاق الخصم.

•إرسال االتفاقية إلى المتعامل عن طريق البريد اإللكتروني.
ال يوجد

•االتصال الهاتفي

•االلتزام بسداد فواتير االستهالك الشهري باإلضافة لمبلغ التقسيط.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•إذا أخل المتعامل بشروط اتفاقية التقسيط يتم إلغاء االتفاقية
ومطالبة المتعامل بسداد كامل المبلغ دفعة واحدة مثال ( رجوع
عدد  2قسط للمتعامل ).
•تقديم الطلب عن طريق المتعامل نفسه أو من ينوب عنه بوكالة
رسمية.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الفواتير
تقديم طلب الخدمة

طلب تأجيل موعد السداد

قنوات تقديم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

هو طلب المتعامل بتأجيل قطع الخدمة أو إعادة الخدمة المقطوعة دون قيامه بسداد
المبالغ المستحقة على الحساب لفترة محددة يلتزم المتعامل خاللها بالسداد وتكون
بأضيق الحدود.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

رسوم الخدمة
الوقت الالزم لتقديم الخدمة

القنوات الذكية \ مراكز سعادة المتعاملين

ال يوجد
متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة  3أيام عمل

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات

متطلبات الحصول على الخدمة

رقم الحساب

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•تمنح للمتعامل مرتين بالسنة فقط.
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قنوات التواصل المستخدمة

الحصول على الخدمة

•التدقيق على البيانات.
•اعتماد الطلب.

ترابط الخدمة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات

ال يوجد

مراكز سعادة المتعاملين.

•االلتزام بسداد المبلغ خالل الفترة المحددة تجنباً لقطع الخدمة مرة
أخرى.

نصائح واقتراحات حول الخدمة

•تمنح هذه الخدمة للمتعامل مرتين في السنة فقط.
•تقديم الطلب عن طريق المتعامل نفسه أو من ينوب عنه بوكالة
رسمية.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الفواتير
تقديم طلب الخدمة

تحويل المبالغ الدائنة في الحساب

قنوات تقديم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

هو طلب المتعامل بتحويل المبالغ الدائنة على حسابه وتحويله إلى أحد الحسابات
المسجلة باسمه أو تخصه أو إلى اي حساب اخر.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

رسوم الخدمة
الوقت الالزم لتقديم الخدمة

القنوات الذكية \ مراكز سعادة المتعاملين

ال يوجد
متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة يومين عمل

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات
•إيصال السداد األصلي في حال السداد الخاطئ.

متطلبات الحصول على الخدمة

•صورة من الهوية.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
قنوات التواصل المستخدمة

الحصول على الخدمة

•كشف حساب من البنك الخاص بالمتعامل في حال السداد بالخطأ عن طريق

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•تحويل المبلغ إلى الحساب المطلوب.
ترابط الخدمة
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ال يوجد

•يرجى التأكد من استالم فواتير االستهالك الشهرية مع التأكد من صحة
البيانات المدونة بها

الخدمات اإللكترونية
•التدقيق على البيانات واعتماد الطلب.

الرسائل النصية.

•لتسهيل عملية الحصول على الخدمات يرجى التسجيل في التطبيق
نصائح واقتراحات حول الخدمة

اإللكتروني الخاص بالشركة الذي من خالله يكون كمنصة لمتابعة
وسداد فواتير االستهالك وغيرها من الخدمات المتاحة في الموقع.
•تقديم الطلب عن طريق المتعامل نفسه أو من ينوب عنه بوكالة
رسمية.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

الفواتير
تقديم طلب الخدمة

استرداد المبالغ الدائنة في الحساب

قنوات تقديم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

هو طلب المتعامل استرداد المبالغ الدائنة في الحسابات المسجلة باسمه في نظام
الشركة.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

رسوم الخدمة
الوقت الالزم لتقديم الخدمة

القنوات الذكية \ مراكز سعادة المتعاملين

ال يوجد
متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة يومين عمل

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات
•صورة من الهوية.

متطلبات الحصول على الخدمة

•الرخصة التجارية في حال الشركات
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

قنوات التواصل المستخدمة

ال يوجد

الرسائل النصية.

الحصول على الخدمة
•يرجى التأكد من استالم فواتير االستهالك الشهرية مع التأكد من صحة

•يقوم المتعامل بتوفير المستندات المطلوبة.
•التدقيق على الطلب واعتماده.

ترابط الخدمة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات

البيانات المدونة بها.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•لتسهيل عملية الحصول على الخدمات يرجى التسجيل في التطبيق
اإللكتروني الخاص بالشركة الذي من خالله يكون كمنصة لمتابعة
وسداد فواتير االستهالك وغيرها من الخدمات المتاحة في الموقع.

مالحظات

يرجى مالحظة هذه البنود لتجنب التأخير في الحصول على الخدمة.
يحــق للمتعامــل اســترداد المبلــغ الدائــن فــي حــال قيامــه بســداد مبلــغ فاتــورة التوصيــل التقديريــة (وكان مبلــغ الفاتــورة
النهايئــة أقــل) ويتــم صــرف المبالــغ للمتعامليــن حســب التالــي :
1 .لغاية  5000درهم يتم تحويل المبلغ إلى شركات الصرافة أو حساب المتعامل البنكي حسب طلب المتعامل.
2 .أكثر من  5000درهم تحويل بنكي إلى حساب المتعامل.
3 .يتم استرداد التأمينات لألفراد بعد إصدار الفاتورة النهائية واستخراج براءة الذمة وذلك عن طريق األنصاري
للصرافة بعد استالم رسالة نصية قصيرة من الشركة ،أما الشركات التي يملكها فرد واحد فقط يمكنهم
التقديم على طلب استرداد بعد الحصول على براءة الذمة ومن ثم اعتماده وإرسال رسالة نصية الستالم
المبلغ عن طريق األنصاري للصرافة .والشركات التي یملكھا اكثر من فرد یمكنھم التقدیم على طلب استرداد
عن طریق تحویل بنكي الى حساب الشركة او حساب احد مالك الشركة بعد عمل تخویل رسمي بذلك
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عالقات المتعاملين
عالقات المتعاملين
الخدمات

1 .استالم والرد على مالحظات المتعاملين
2 .تفعيل الخدمة

3 .تغيير اسم المالك

4 .إصدار شهادة لمن يهمه األمر
5 .الحاالت اإلنسانية

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

عالقات المتعاملين
تقديم طلب الخدمة

استالم والرد على مالحظات المتعاملين

•مراكز سعادة المتعاملين

قنوات تقديم الخدمة

•الموقع اإللكتروني

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

االستفسارات والمالحظات واالقتراحات الواردة إلى قسم عالقات المتعاملين
والتي يتم تقديمها من قبل المتعاملين والتي تتعلق بجودة الخدمات المقدمة من
قبل الشركة.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية
•من الشركة إلى الحكومة.

نوع الخدمة

•مركز اإلتصال
رسوم الخدمة
الوقت الالزم لتقديم الخدمة

مجاناً
متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

حسب قناة تقديم الخدمة
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة

•  5أيام عمل للرد على المالحظات.
•  14يوم عمل للرد على االقتراحات.

•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات
•رقم حساب المتعامل.

متطلبات الحصول على الخدمة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
قنوات التواصل المستخدمة

•االتصال الهاتفي.

•رقم الهاتف المتحرك.
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•البريد اإللكتروني.

•يتم تقديم الشكوى عن طريق موقع الشركة اإللكتروني أو مركز اإلتصال أو عن
طريق مراكز الخدمة.
•يتم تحويل الشكوى إلى الجهة المتخصصة لحل الشكاوى.
•يتم التواصل مع المتعامل وتزويده بحل المشكلة والتأكد من مستوى الرضا
لديه.

ترابط الخدمة

•الرسائل النصية.

ال يوجد

الحصول على الخدمة

نصائح واقتراحات حول الخدمة

•يرجى التأكد من الحصول على الرقم المرجعي للمالحظة أو االقتراح
المقدم.
•سيتم الحصول من المتعامل على المعلومات التالية:
1 .االسم.
2 .رقم الهاتف المتحرك.
3 .تفاصيل المالحظة أو االقتراح.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

عالقات المتعاملين
تقديم طلب الخدمة

تفعيل الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

•الموقع اإللكتروني

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

طلب المالك أو المستأجر الجديد بإعادة خدمة الكهرباء والماء للمنشأة التي تمت تصفية
حسابها مسبقاً بناءاً على مغادرة المستأجر السابق وذلك بغرض استخدامها مرة أخرى.

تصنيف الخدمة

•تطبيق الهاتف الذكي
رسوم الخدمة

•من الشركة إلى الحكومة.

•سداد التأمينات المطلوبة.
الوقت الالزم لتقديم الخدمة

•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

•عن طريق مراكز سعادة المتعاملين 50 :درهم.
•عن طريق الخدمات اإللكترونية :مجاناً.

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

فئات المتعاملين المستهدفة

•مراكز سعادة المتعاملين

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة خالل  24ساعة

جميع الفئات
•نموذج طلب التفعيل موقع من قبل المتعامل  /مختوم للرخص التجارية.

متطلبات الحصول على الخدمة

•صورة من الهوية.
•عقد اإليجار مصدق.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
قنوات التواصل المستخدمة

•الرسائل النصية.
•االتصال الهاتفي.

•الرخصة التجارية للشركات مع ملحق الشركاء.
•رقم المنشأة من قبل المؤجر.
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•تقديم الطلب عن طريق الخدمات اإللكترونية  /مراكز سعادة المتعاملين  /التطبيق

الحصول على الخدمة
•يرجى سداد مبلغ التأمين فور استالمك الرسالة النصية من االتحاد وذلك

الذكي.
•التدقيق على البيانات واعتماد الطلب
•عمل End contract for owner allocation

لضمان فتح الخدمة في الموقع واستمراريتها.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

اإللكتروني الخاص بالشركة علماً بأن الخدمة تكون مجانية عن طريق

•سداد التامين من قبل المتعامل

الخدمات اإللكترونية.

•تفعيل الخدمة خالل  24ساعة من سداد مبلغ التامين
ترابط الخدمة

•لتسهيل عملية الحصول على الخدمات يرجى التسجيل في التطبيق

ال يوجد

مالحظات

يرجى مالحظة هذه البنود لتجنب التأخير في الحصول على الخدمة عند التقديم عن طريق مراكز سعادة
المتعاملين:
•ضرورة تطابق التوقيعات في الطلب مع هوية اإلمارات وجواز السفر.
•ضرورة وجود ختم الشركة والتوقيع على عقد اإليجار والطلب بالنسبة ألصحاب الرخص التجارية.
•ال يتم تفعيل سكن العمال باسم شخصي أو شركة عقارية .
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

عالقات المتعاملين
تقديم طلب الخدمة

تغيير اسم المالك

قنوات تقديم الخدمة
رسوم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

طلب المتعامل مالك المنشأة الجديد بتغيير اسم المالك في نظام الشركة وتسجيله
باسمه.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية
•من الشركة إلى الحكومة.

نوع الخدمة

•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.
فئات المتعاملين المستهدفة

جميع الفئات
•الملكية  /رسالة البلدية.

متطلبات الحصول على الخدمة

•مخطط األرض.

الوقت المستغرق للحصول على

قنوات التواصل المستخدمة

 3أيام عمل

الرسائل النصية.

الحصول على الخدمة
•التأكد من أن الحساب الذي يتم تغير االسم عليه قد تم سداد
المستحقات عليه من قبل المالك السابق.
•يرجى التأكد من استالم فواتير االستهالك الشهرية مع التأكد من صحة
البيانات المدونة بها.

•التدقيق على البيانات وإنشاء الطلب في النظام.

•لتسهيل عملية الحصول على الخدمات يرجى التسجيل في التطبيق

•سداد الرسوم المعتمدة.

اإللكتروني الخاص بالشركة.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•يتم تفعيل الخدمة باسم المالك الجديد بعد االنتهاء من طلب تغيير
اسم المالك وإغالقه .يتم إنشاء حساب  Owner allocationباسم

•عمل براءة ذمة للمالك القديم وتفعيل الحسابات التي تخص المالك باسم المالك

المالك في الموقع وذلك لربط أي حساب في الموقع يتم عمل براءة

الجديد.

ذمة له .وذلك لحساب االستهالكات التي تترتب على الحساب دون

•تفعيل جميع الحسابات الغير فعالة التي كانت باسم مستأجر باسم المالك الجديد

مراجعة الشركة وتفعيل الحساب من قبل المستأجر الجديد ،كما أنه يتم

.Owner allocation
ترابط الخدمة

 10دقائق

 10دقائق

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات

•تقديم الطلب لدى مركز الخدمة أو عن طريق الخدمات اإللكترونية.

•تغيير اسم المالك لجميع الحسابات الموجودة في الموقع.

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

الخدمة

•التوقيع على الطلب والتعهدات.

•إضافة جميع الحسابات في الطلب وربطها عن طريق .Owner allocation

 50درهم باإلضافة إلى قيمة التأمين (إذا تطلب األمر).

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

•هوية المالك الجديد.

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

الخدمات اإللكترونية \ مراكز سعادة المتعاملين

إصدار فواتير شهرية للمالك لجميع الحسابات التي تم فتحها دون الرجوع
للشركة.

ال يوجد

مالحظات

يرجى مالحظة هذه البنود لتجنب التأخير في الحصول على الخدمة:
•يجب تصفية الحساب في حال عدم وجود مستأجر للعقار.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

عالقات المتعاملين
تقديم طلب الخدمة

إصدار شهادة لمن يهمه األمر

قنوات تقديم الخدمة
رسوم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

طلب المتعامل الحصول على شهادة لمن يهمه األمر تفيد بعدم وجود أي مستحقات
على حساباته في الشركة أو عدم وجود أي حسابات تخصه في الشركة.

تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

•من الشركة إلى قطاع األعمال.
جميع الفئات

متطلبات الحصول على الخدمة

•يتطلب هوية المتعامل في حال كان لديه حساب أم لم يكن لديه حساب.
•إثبات مكان السكن الحالي في حال لم يكن للمتعامل حساب في الشركة.

إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

 50درهم

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة  3أيام عمل

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.

فئات المتعاملين المستهدفة

الخدمات اإللكترونية \ مراكز سعادة المتعاملين

•يقوم المتعامل بتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وذلك عن طريق
مراكز سعادة المتعاملين  /الخدمات اإللكترونية.

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات
قنوات التواصل المستخدمة

الرسائل النصية.

الحصول على الخدمة
•ضروره قيام المتعامل بسداد آخر فاتورة إذا كان لديه حساب في
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•التدقيق على البيانات والمستندات وإنشاء الطلب.

الشركة.
•في حال لم يكن للمتعامل حساب في الشركة إحضار مايثبت مكان
السكن الحالي (فاتورة الكهرباء أو عقد اإليجار).

•تحصيل الرسوم.
•اعتماد الطلب وإصدار شهادة لمن يهمه األمر.
ترابط الخدمة
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ال يوجد

مالحظات
يجب أن يكون حساب المتعامل محدثاً لدى الشركة للحصول على الخدمة.
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

عالقات المتعاملين
تقديم طلب الخدمة

الحاالت اإلنسانية

قنوات تقديم الخدمة
رسوم الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة
وصف الخدمة

الخدمات اإللكترونية \ مراكز سعادة المتعاملين
ال يوجد

تأجيل قطع الخدمة في حال عدم السداد لثالثة فواتير لفئات محددة والتواصل معهم

الوقت الالزم لتقديم الخدمة

• كبار السن ( المواطنون فقط ) لألعمار  65سنة وما فوق.

الوقت المستغرق للحصول على الخدمة  3أيام عمل

قبل القطع وهم :
• أصحاب الهمم.

متوسط زمن االنتظار

متوسط زمن إنجاز المعاملة

 10دقائق

 10دقائق

• الحاالت المرضية التي تستدعي وجود خدمة الكهرباء باستمرار.
• حملة بطاقة الشؤون االجتماعية.
تصنيف الخدمة

إجرائية \ فرعية

نوع الخدمة

قنوات التواصل المستخدمة

الرسائل النصية.

•من الشركة إلى الحكومة.
•من الشركة إلى األفراد.
•من الشركة إلى قطاع األعمال.

فئات المتعاملين المستهدفة

التواصل خالل فترة سير اإلجراءات

جميع الفئات

متطلبات الحصول على الخدمة

الحصول على الخدمة
•الحاالت المذكورة تخص فقط الفئات السكنية.
نصائح واقتراحات حول الخدمة

•يتم استثناء حساب واحد فقط للمتعامل.

•هوية المتعامل صاحب الحساب.
•بطاقة الشؤون االجتماعية سارية المفعول ( لحملة بطاقة الشؤون االجتماعية).
•تقرير طبي جديد صادر من مستشفى حكومي يتضمن حاجة المريض لتوفر خدمة
الكهرباء على مدار الساعة ( للحاالت المرضية ).
•بطاقة أصحاب الهمم سارية المفعول ( ألصحاب الهمم ).

•أن يكون المتعامل نفسه صاحب الحساب عدا الحاالت المرضية.

مالحظات

يجب أن يكون حساب المتعامل محدثاً لدى الشركة للحصول على الخدمة.

•حساب المتعامل.
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة

•يقوم المتعامل باستكمال المستندات وتقديم الطلب عن طريق مراكز سعادة
المتعاملين أو الخدمات اإللكترونية.
•يتم التأكد من المستندات والبيانات وإنشاء الطلب
•التدقيق واعتماد الطلب.

ترابط الخدمة
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دليل الخدمات

الخدمات اإللكترونية

اإلصدار الثالث

تقــدم الشــركة العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة للمتعامليــن لتســهيل الوصــول للخدمــة المطلوبــة و الحصــول
عليهــا ،و بلــغ عــدد الخدمــات المقدمــة فــي تطبيــق الهاتــف الذكــي  14خدمــة و الخدمــات اإللكترونيــة  12خدمــة.

قائمة بالخدمات في التطبيق الذكي للشركة
الرقم

الخدمات اإللكترونية
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اسم الخدمة

1

سداد المبالغ المستحقة

2

إصدار شهادة براءة الذمة

3

اعتماد المخططات ( كهرباء )

4

اعتماد المخططات ( مياه )

5

إصدار شهادة خلو األرض من الخدمات ( كهرباء )

6

إصدار شهادة خلو األرض من الخدمات ( مياه )

7

طلب توصيل جديد ( كهرباء )

8

طلب توصيل جديد ( مياه )

9

طلب تفعيل الخدمة للمستهلك الجديد

10

إعادة الخدمة المقطوعة بعد السداد

11

المالحظات و اإلقتراحات

12

بالغات الطوارئ

13

طلب التقسيط عن طريق الخصم المباشر

14

طلب استرداد مبلغ التأمين والمبالغ الدائنة

15

تغییر اسم المالك

16

طلب شھادة لمن یھمه األمر

17

طلب فحص  /استبدال عداد

18

طلب نقل خدمات

19

طلب نقل عداد

20

نقل مبالغ من حساب إلى حساب آخر

21

طلب إلغاء حساب  /عداد

22

تغییر الفئة االستھالكیة
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إرشادات ومالحظات عامة
إرشادات ومالحظات عامة
1 .إرشادات عامة

2 .مالحظات عامة

دليل الخدمات

إرشادات عامة
 - 1األعطال الفنية:
االتصــال بمركــز الطــوارئ  991للكهربــاء  992 /للميــاه أو بأرقــام هواتــف مراكــز الطــوارئ حســب مــا هــو وارد فــي
هــذا الدليــل .االتصــال بمركــز االتصــال علــى مــدار الســاعة خــال أيــام األســبوع.
 - 2إعادة الخدمة المقطوعة بعد سداد الفاتورة:
إذا كانت الخدمة مقطوعة بسبب عدم سداد الفاتورة:

•سداد الفاتورة من خالل أحد قنوات السداد المتاحة حسب ما ورد في هذا الدليل.
•يرجى التواصل مع مركز االتصال  ،علماً بأن مركز االتصال يعمل على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع ()24/7

إن إعــادة الخدمــة مــن تلقــاء نفســك دون ســداد المســتحقات يعــد مخالفــة لضوابــط الشــركة ويعرضــك للمخالفــات
والغرامــات .یرجــى ســداد كامــل المســتحقات لضمــان اســتمراریة الخدمــة .فــي حــال قطــع الخدمــة یجــب ســداد
كامــل المســتحقات لضمــان إعــادة الخدمــة
 - 3مغادرة المنشأة (إذا كنت مستأجراً ):
اســتخدام الخدمــات اإللكترونیــة وعمــل بــراءة ذمــة للحســاب أو التوجــه إلــى أقــرب مركــز خدمــة للتقــدم بطلــب
الحصــول علــى الفاتــورة النهائيــة وشــهادة بــراءة الذمــة.
سداد الفاتورة النهائية.
الحصول على شهادة براءة ذمة من الشركة.
باإلمكان الحصول على الخدمة من خالل الموقع اإللكتروني أو تطبيقات الهاتف المتحرك.

اإلصدار الثالث

مالحظات عامة
يرجى مالحظة هذه البنود لتجنب التأخير في الحصول على الخدمة:
•ضرورة تطابق التوقيعات في الطلب مع هوية اإلمارات سارية المفعول.

•الهويــة اإلماراتيــة ضروريــة عنــد التقديــم لهــذه الخدمــة وفــي حالــة تجديــد بطاقــة الهويــة يجــب إرفــاق نمــوذج
التجديــد.
•للتوكيــات يجــب إبــراز التوكيــل األصلــي ويجــب أن يكــون صــادراً مــن وزارة العــدل فــي دولــة اإلمــارات أو معتمــداً
مــن وزارة الخارجيــة اإلماراتيــة إن كان صــادراً مــن خــارج الدولــة.
•فــي حــال عــدم حضــور المتعامــل شــخصياً يجــب علــى الشــخص المخــول رســمياً إرفــاق نســخة عــن بطاقــة الهويــة
الخاصــة بــه ونســخة مــن التخويــل الرســمي.
•علــى المتعامــل صاحــب الحســاب (التوصيــل) الســكني المواطــن ،ســداد فــرق الرســوم متــى مــا أراد تغييــر نشــاط
المنشــأة التــي تــم توصيــل خدمــة الكهربــاء لهــا علــى أســاس ســكن مواطــن.
•يتــم خصــم نســبة  % 40مــن قيمــة الرســوم المقــررة لتوصيــل خدمــة الكهربــاء لســكن المواطنيــن العامليــن فــي
القطــاع الخــاص والحامليــن بطاقــة أبشــر وفــق الضوابــط التاليــة:
1 .يســري هــذا الخصــم فقــط علــى مواطنــي الدولــة حاملــي خالصــة القيــد العامليــن فــي القطــاع الخــاص
فقــط.
2 .أن تكون الجهة التي يعمل بها مسجلة لدى وزارة العمل.
3 .تقديم شهادة من جهة العمل مصدقة من وزارة العمل على أن ال يزيد راتبه عن ( )30000ألف درهم .
4 .أن يكون قد مضى على عمله الحالي في القطاع الخاص فترة ال تقل عن ستة أشهر.

 - 4مستأجر جديد:
إن كنت ترغب في استئجار منشأة جديدة قم بالتالي:

•التوجه إلى أقرب مركز خدمة والتقدم بطلب تفعيل الخدمة لمستأجر جديد أو التسجيل في الخدمات اإللكترونية
وتفعيل الحساب.
•سداد رسوم الخدمة  +مبلغ التأمين.
•التوقيع على التعهدات واستيفاء المستندات.
•تسجيل وتحديث البيانات.

باإلمكان الحصول على الخدمة من خالل الموقع اإللكتروني أو تطبيقات الهاتف المتحرك.
إن إعادة الخدمة للمنشأة دون القيام بما ذكر أعاله يعد مخالفة لشروط الشركة.
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شروط وضوابط العالقة التعاقدية
شروط وضوابط العالقة التعاقدية

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

شروط وضوابط العالقة التعاقدية
أوال :األحكام العامة للعالقة التعاقدية:
ً
1 .تنشــأ العالقــة التعاقديــة بيــن الشــركة ومالكــي المنشــات أو مســتأجريها اعتبــاراً مــن تاريــخ تقديــم طلــب تزويــد /تفعيــل
بخدمــة الكهربــاء والمــاء للشــركة مــن قبــل المتعامــل والموافقــة المبدئيــة عليــه مــن قبــل الشــركة وفــق النمــوذج المعــد
لهــذا الغــرض.
2 .تخضــع هــذه العالقــة التعاقديــة بيــن الطرفيــن إلمــداد المتعامــل بخدمــة الكهربــاء أو المــاء أو كليهمــا معــاً وفــق اللوائــح
والنظــم الســارية والمعمــول بهــا فــي الشــركة وبمــا ال يتعــارض مــع النظــم والقوانيــن الســارية المعمــول بهــا فــي الدولــة.
3 .تطبــق الشــروط والقواعــد الــواردة فيمــا بعــد علــى العالقــة التعاقديــة بيــن الطرفيــن لتزويدهــم أو االســتمرار بتزويدهــم
بخدمــة الكهربــاء أو المــاء أو كليهمــا معــاً.
4 .تبقــى هــذه العالقــة نافــذة لحيــن إنهائهــا مــن قبــل أحــد الطرفيــن أو كليهمــا معــاً حســب البنــود الــواردة بالعالقــة
التعاقديــة.
ثانياً  :التزامات الشركة حيال مالك المنشات أو مستأجريها:
1 .الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الشــركة للمــاك والمســتأجرين تتوافــق فــي حدهــا األدنــى مــع القواعــد واألســس
المعمــول بهــا فــي الشــركة والخاصــة بتوزيــع الكهربــاء والتزويــد بالمــاء مــن خــال شــبكة الشــركة أو أحــد فروعهــا.
2 .تقديم خدمة الكهرباء والماء بجودة عالية تكون متالئمة مع جميع المتطلبات التي تنال رضا المتعاملين.
3 .تسجيل قراءات عدادات المتعاملين بصفة منتظمة شهرياً.
4 .إرسال الفواتير الشهرية لكافة المتعاملين على العناوين المحددة لها وفق قاعدة البيانات المحدثة بنظام الشركة.
5 .توفيــر وســائل وطــرق متعــددة لســداد فواتيــر االســتهالكات الشــهرية ونشــرها علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة
وكافــة مكاتــب الشــركة بالمنطقــة.
ثالثاً  :تصنيف حاالت االشتراك بالخدمة من خالل العالقة التعاقدية إلى حالتين:
1 .الحالة األولى :أن يكون المتعامل مالك المنشأة هو المستخدم لها.
2 .الحالة الثانية :أن يكون المتعامل مستأجر للمنشأة.

الحالة األولى :أن يكون المتعامل مالك المنشأة هو المستخدم لها
 .1يلتــزم المتعامــل بتعبئــة النمــوذج المعتمــد مــن قبــل الشــركة والــذي بموجبــه تنشــأ العالقــة التعاقديــة بينــه وبيــن الشــركة
لتزويــده بخدمــة الكهربــاء أو المــاء أو كال الخدمتيــن معــاً.
 .2تقديم البيانات الضرورية التي تستلزمها عملية تحديث البيانات بالشركة.
 .3االلتــزام بكافــة أنظمــة ولوائــح الشــركة الخاصــة بعمليــة التزويــد بخدمــة الكهربــاء والمــاء ومــا يتبعهــا مــن إجــراءات أخــرى
الحقــة لعمليــة توصيــل الخدمــة.
 .4سداد كافة الرسوم المقررة مقابل توصيل خدمة الكهرباء والماء قبل إتمام عملية توصيل الخدمة.
 .5ضمان الوصول اآلمن لقارئ العدادات لتسجيل القراءات وكذلك موظفي الشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 .6سداد قيمة االستهالكات الشهرية بانتظام وفق اللوائح والنظم الصادرة من الشركة في هذا الشأن.
 .7في حالة عدم االنتظام بالسداد يتم قطع الخدمة وفق النظام.
 .8فــي حالــة مواجهــة أيــة صعوبــات فــي عمليــة الســداد يتــم إخطــار الشــركة لطلــب المســاعدة وفــي حــاالت عــدم اإلخطــار
تعتبــر أيــة مبالــغ مســتحقة بحســاب المتعامــل متأخــرات لــم تســدد ويســتوجب عليهــا قطــع الخدمــة.
 .9في حالة عدم تمكين القارئ من تسجيل قراءة العدادات لمدة شهرين متتالين يتم قطع الخدمة.
 .10يتعين على المالك إبالغ الشركة بأي تغييرات على بيانات حسابات االستهالك المسجلة باسمه لدى الشركة.
 .11في حالة تحويل الحساب لشخص آخر دون الحصول على موافقة الشركة يتم قطع الخدمة.
 .12فــي حالــة تــرك الحســاب دون الحصــول علــى شــهادة بــراءة الذمــة يتــم تحميلــه بكافــة المبالــغ المســتحقة علــى الحســاب
وقيمــة أيــة أضــرار أخــرى لحقــت بمنشــأة الشــركة خــال فتــرة تــرك المــكان ومــا قبلهــا.
 .13في حالة قيام المتعامل ببيع /تأجير المنشأة ألي جهة أو شخص
آخر يتوجب عليه ما يلي:
 13.1إخطار الشركة باإلجراء الذي تم خالل مدة أقصاها  48ساعة من تاريخ حدوث الواقعة.
 13.2تزويد الشركة بعقد إيجار /عقد البيع وأية مستندات أخرى مطلوبة من قبل الشركة.
 13.3عنــد انتهــاء عقــد اإليجــار أو مغــادرة المتعامــل للمــكان عليــه أن يتأكــد مــن حصــول المتعامــل (المســتأجر) علــى شــهادة
بــراءة ذمــة مــن قبــل الشــركة بتاريــخ اإلخــاء.
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اإلصدار الثالث

شروط و ضوابط العالقة التعاقدية
رابعاً  :انتهاء العالقة التعاقدية:
 13.4تلتغي مسؤولية المالك في مواجهة الشركة في حالة قيامه بما يلي:

 .1يجـوز إنهــــــاء العالقـــــة التعاقديـــة من قبــــــل أحـــــد الطرفين أو كالهمــــــا طبقــاً للشروط الواردة بهـــــا.

.1إخطار الشركة بجميع التغيرات أو التحديث الذي تم على حساب المنشأة.

 .2يجوز للشركة إنهاء العالقة التعاقدية من طرفها في حالة إخالل الطرف اآلخر بالشروط الواردة بالالئحة التعاقدية

 .2إخطار الشركة بمغادرة المتعامل (المستأجر) المكان دون الحصول على شهادة براءة ذمة.

 .3يجــوز للشــركة إنهــاء العالقــة التعاقديــة مــن طرفهــا إذا كان هنــاك خطــورة مــن اســتمرار الخدمــة أو ظــروف طارئــة

مسؤوال عن أية مستحقات على الحساب واستخداماته.
.3وفي حالة عدم اإلخطار يكون
ً

كالكــوارث الطبيعيــة ومــا شــابهها والخارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة حفاظــاً علــى أمــن وســامة موظفــي الشــركة
والمتعامليــن.

 .14ال يجــوز للمالــك تــرك الحســاب مســجل باســمه علــى المنشــآت التــي تــم تأجيرهــا للغيــر دون علــم الشــركة فــي هــذه

 .4رغبة المتعامل في عدم الحاجة للخدمة بعد سداد كافة المستحقات عليه لحساب الشركة.

الحالــة يتــم تحميلــه بكافــة المســتحقات علــى الحســاب وأيــة أضــرار أخــرى لمعــدات الشــركة.

 .5صدور أحكام قضائية نهائية من قبل المحاكم المختصة يستوجب على الشركة تنفيذها.

 .15ال يجــوز للمالــك طلــب قطــع الخدمــة عــن المســتأجر لمنشــأته إذا كان بحوزتــه عقــد إيجــار ســاري المفعــول وقام بتحديث

 .6فــي حالــة وجــود أي خــاف بيــن الشــركة والمتعامــل (مالــك /مســتأجر) تتــم التســوية وديــاً وفــي حالــة غيــاب التســوية

بياناتــه فــي الشــركة ويقــوم بســداد مقابــل االســتهالك للشــركة بصفــة منتظمــة وال توجد أي مخالفات على الحســاب.

يكــون قــرار الشــركة نهائيــاً فــي حســم الخــاف بإنهــاء العالقــة التعاقديــة.

 .16فــي حالــة وجــود اتفاقيــة ضمــن عقــد اإليجــار بيــن المالــك والمســتأجر تقضــي بــأن المالــك هــو المســؤول عــن ســداد

 .7للشــركة الحــق فــي تغييــر أو تعديــل أو إعــادة صياغــة /إضافــة /أو حــذف ألي شــرط مــن شــروط العالقــة التعاقديــة دون

مقابــل اســتهالك الكهربــاء والمــاء فــإن الشــركة فــي تلــك الحالــة تقــوم بقطــع الخدمــة عــن العيــن المســتأجرة فــي حالــة عــدم

إخطــار المتعامــل ويكــون نافــذاً مــن تاريــخ إصــداره شــريطة عــدم وجــود تعســف فــي حــق المتعامــل أو التســبب فــي أضــرار

االنتظــام بالســداد بصــرف النظــر عــن االتفاقيــة المبرمــة بيــن المالــك والمســتأجر.

جســيمة تقــع عليــه جــراء عمليــة التغييــر أو التعديــل وذلــك وفقــاً لمــا تــراه الشــركة لــكل حالــة علــى حــدة.

الحالة الثانية :أن يكون المتعامل هو المستأجر للمنشأة
 .1يتعيــن علــى المســتأجر للمنشــأة تقديــم المســتندات المطلوبــة لتحديــث البيانــات وتســجيل االســم فــي خانــة المســتأجر
بالنظــام.
.2المحافظة على ممتلكات الشركة (عدادات /معدات وأجهزة) وكافة التركيبات األخرى داخل المنشأة.
.3الســماح لقــارئ العــدادات بتســجيل قــراءة العــدادات الشــهرية وتحملــه أليــة مســؤولية فــي حالــة عــدم تمكيــن القــارئ

 .8فــي جميــع الحــاالت الســابقة والتــي يتــم بموجبهــا إنهــاء العالقــة التعاقديــة تســتمر مســؤولية (المالــك /المســتأجر) تجــاه
الشــركة بســداد جميــع الرســوم المقــررة ومقابــل االســتهالكات التــي لــم يتــم تحصيلهــا بالكامــل أو يتــم معرفتهــا الحقــاً
كرســوم المخالفــات بالرغــم مــن انتهــاء العالقــة التعاقديــة وتبقــى تلــك البنــود المتعلقــة بحقــوق الشــركة حيالهــا ســارية
لحيــن اســتيفاء الشــركة لحقوقهــا مــن الرســوم واالســتهالكات بمــا فيهــا حجــز قيمــة التأميــن لحيــن اســتيفاء تلــك الرســوم
كمــا يتعيــن علــى المتعامــل الســماح لموظفــي الشــركة بالدخــول للمنشــأة لتســجيل القــراءات النهائيــة ورفــع العــدادات
والمعــدات األخــرى المملوكــة للشــركة مــن داخــل المنشــأة.

مــن تســجيل القــراءة.
.4سداد مقابل االستهالكات الشهرية ومقابل أية مخالفات يتم حدوثها خالل فترة التعاقد.
.5فــي حالــة الشــركات والمؤسســات التجاريــة تقــدم الرخصــة التجاريــة للمنشــأة واســم مالــك الرخصــة حتــى يتــم اســتيفاء
البيانــات بالنظــام.
.6ال يجوز للمستأجر مغادرة المكان دون الحصول على شهادة براءة ذمة من الشركة.
.7في حالة عدم الحصول على شهادة براءة ذمة يتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الستيفاء حقوق الشركة.
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المخالفات
المخالفات
1 .اإلخالل بشرط توصيل للمنشأة

2 .األحمال اإلضافية غير القانونية

3 .تزويد الغير بالخدمة عن طريق العداد المخصص للمتعامل
4 .التوصيالت غير القانونية

5 .إعادة الخدمة المقطوعة

6 .التالعب بالعداد أو التوصيلة بغرض تغيير القراءة

7 .مخالفة ضوابط التوصيل لسكن المواطن ( الكهرباء \ الماء )

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

المخالفات
تزويد الغير بالخدمة عن طريق العداد المخصص للمتعامل

اإلخالل بشرط التوصيل للمنشأة
قيمة الغرامة المقررة  /درهم

التعريف

ماء

إخالل المتعامل بشروط توصيل خدمة الكهرباء /الماء المحددة من قبل الشركة

كهرباء
2000

1000

عدا التوصيل للفئات االستهالكية والتملك الحر وغير المواطن والتي سيرد ذكرها

 + 1000قيمة
العداد

عدم الحفاظ على سالمة غرف العدادات والمحوالت الخاصة بالمنشأة.

•قيام المتعامل بتزويد نفسه أو الغير بالخدمة عن طريق العداد

ماء

كهرباء

1000

3000

المخصص له من قبل الشركة.
•قيام المتعامل بتزويد الغير بالخدمة لفئة استهالكية أعلى.

الحقاً.
فقد أو نقل العداد من قبل المتعامل وما شابهها.

التعريف

قيمة الغرامة المقررة  /درهم

 + 2000قيمة

التوصيالت غير القانونية

2000

التعريف

العداد

1000

قيام أي شخص أو جهة ما بتوصيل الكهرباء من شبكة الشركة أو فروعها

قيمة الغرامة المقررة  /درهم
ماء

كهرباء

5000

10000

لمنشأته دون المرور على العداد المرخص له من قبل الشركة أو بدون
تصريح مسبق منها

األحمال اإلضافية غير القانونية
التعريف
•قيام المتعامل بإضافة حمل غير قانوني لنفسه من
خالل المرور على العداد دون اتباع اإلجراءات المعتمدة

األحمال

مبلغ التأمين

زيادة األحمال بمقدار أقل

 3000درهم

من  100ك.ف.أ

التعريف

بالشركة أو بدون تصريح مسبق لها.
•تحدد قيمة الغرامة حسب األحمال اإلضافية غير
القانونية (للكهرباء فقط).

زيادة األحمال اعلى من

إعادة الخدمة المقطوعة

 6000درهم

 100حتى  500ك.ف.أ

قيام المتعامل بإعادة الخدمة المقطوعة من قبل الشركة ألي سبب دون

ماء

كهرباء

1000

3000

تصريح من الشركة سواء بنفسه او عن طريق الغير.
تكرار المخالفة

زيادة األحمال بمقدار أعلى

قيمة الغرامة المقررة  /درهم

2000

5000

 10000درهم

من  500ك.ف.أ
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

المخالفات
تعريف المخالفة

التالعب بالعداد أو التوصيلة بغرض تغيير القراءة
قيمة الغرامة

المقررة  /درهم

التعريف

ماء

قيام المتعامل بالتالعب بالعداد أو

1000

فترة المخالفة وفرق االستهالك

زراعي /استراحة المواطن:
قيام المتعامل المواطن تأجير /بيع المنشأة التي تم توصيل
الخدمة لها على أساس زراعي /استراحة مواطن إلى نشاط آخر

كهرباء
•في حالة التمكن من تحديد فترة انخفاض

2000

االستهالك يتم حساب فرق االستهالك حسب

التوصيلة بغرض تغيير القراءة.

نسبة الخفض في االستهالك الناتجة عن التالعب.
•في حالة عدم التمكن من تحديد الفترة يتم حساب
فرق االستهالك على أساس معدل االستهالك
الشهري المسجل على حساب المتعامل بعد تعديل

(تجاري /استثماري /حاالت البيع /تأجير للغير /تملك حر).

سكن المقيم:

االجراء المطلوب
•يتم سداد فرق رسوم التوصيل حسب الفئة
التي تم التحويل اليها (إن وجد).
•يتم سداد فرق االستهالك إن وجد ويتم
تحديد الفترة من قبل القسم المعني
باكتشاف المخالفة للتوصيالت التي تمت
بعد .2015/7/30
•يتم سداد فرق رسوم التوصيل حسب الفئة

قيام المتعامل المقيم بتغيير نشاط المنشأة كبيع /تأجير

التي تم التحويل اليها (إن وجد).

المنشأة التي تم توصيل خدمة الكهرباء /الماء لها على أساس

•يتم سداد فرق االستهالك إن وجد ويتم.

السكن الخاص.

•تحديد الفترة من قبل القسم المعني

الوضع فنياً.

باكتشاف المخالفة.
•للتوصيالت التي تمت بعد قرار التملك الحر
وغير المواطن بتاريخ .2014 /5/1

مخالفة ضوابط التوصيل لفئة التجاري :

مخالفة ضوابط التوصيل لسكن المواطن ( الكهرباء \ الماء )
تعريف المخالفة
النوع األول  :قيام المتعامل باستغالل المنشأة ألغراض تجارية

اإلجراء المطلوب
•سداد فرق رسوم التوصيل حسب الفئة الجديدة.

أو استثمارية أو صناعية أو زراعية او تملك حر أو أنشطة أخرى أو

•تحويل الفئة االستهالكية من سكن مواطن إلى الفئة

بيعها أو تأجيرها لمواطن أو غير مواطن أو التنازل عنها ألي جهة

ذات العالقة للتوصيالت التي تمت بعد شهر يوليو /

أخرى.

.2015

النوع الثانى  :التوصيالت التي تم توصيلها على أساس سكن

يتم سداد فرق رسوم التوصيل والغرامة في حال تم البيع أو

مواطن قبل  5 – 3 ( 2015/7/30سنوات ).

التأجير قبل انتهاء مدة التعهد.
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 .1قيام المتعامل المواطن ببيع المنشأة أو تغيير النشاط ليصبح
أحد اصناف التملك الحر وغير المواطن.
 .2في حال تبين أن المنشأة كانت ضمن فئة التملك الحر أو
الملكية المشتركة أو ملكية غير المواطن عند تاريخ التوصيل.

•يتم تعديل التعرفة السعرية وسداد فروق
االستهالك.
•يتم سداد فرق رسوم التوصيل للتوصيالت
التي تمت بعد أغسطس  2015 /اما
التوصيالت التي تمت قبل هذا التاريخ تخضع
للتعهد الذي تم توقيعه عند التوصيل ( 3
سنوات من تاريخ التوصيل )
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الرسوم والتعرفة
الرسوم والتعرفة
1 .رسوم العدادات
2 .رسوم التأمينات

3 .التعرفة السعرية

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

رسوم العدادات
(هي رسوم اإليجار الشهري للعداد)

خدمة الكهرباء
نوع العداد

الرسوم

عداد وجه واحد

 5درهم

عداد  3أوجه (  100 – 25أمبير )

 10درهم

عداد  3أوجه (  400 – 200 / 5أمبير )

 20درهم

عداد  3أوجه (  500 / 5أمبير فما فوق )

 50درهم

عداد بمحول تيار على  11ك.ف

 100درهم

عداد بمحول تيار على  33ك.ف

 200درهم

عداد بمحول تيار عالي على  132ك.ف

 300درهم

خدمات المياه
نوع العداد

الرسوم

عداد  15ملم

 2درهم

عداد  25ملم

 5درهم

عداد  50ملم

 20درهم

عداد  80ملم فما فوق

 50درهم
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

رسوم التأمينات
مبالــغ التأمينــات :التأميــن هــو قيمــة المبلــغ المدفــوع مــن المتعامــل للشــركة مقابــل اســتهالك الكهربــاء والمــاء
وهــو مــا يعــادل جــزء مــن قيمــة االســتهالك محــدد ســلفاً حســب نوعيــة العــداد أو حســب التعرفــة الســعرية.
(يتم قبول سداد مبلغ التأمين نقداً أو بالشيكات على أال تكون آجلة السداد أو بالبطاقات االئتمانية).

مبالغ تأمينات التوصيالت المؤقتة :خدمة الكهرباء

مبالغ تأمينات التوصيالت الدائمة :خدمة الكهرباء
نوع العداد

الرسوم

نوع العداد

الرسوم

عداد وجه واحد

 1000درهم

عداد وجه واحد

 2000درهم

عداد  3أوجه (  100 – 25أمبير )

 1500درهم

عداد  3أوجه (  100 – 25أمبير )

 3000درهم

عداد  3أوجه (  400 – 200 / 5أمبير )

 15000درهم

عداد  3أوجه (  400 – 200 / 5أمبير )

 15000درهم

عداد  3أوجه ( أكبر من  400/5أمبير على الضعط المنخفض)

 50000درهم

عداد  3أوجه ( أكبر من  400/5أمبير على الضعط المنخفض)

 50000درهم

عداد بمحول تيار على  11ك.ف

 75000درهم

عداد بمحول تيار على  11ك.ف

 75000درهم

عداد بمحول تيار على  33ك.ف

 120000درهم

عداد بمحول تيار على  33ك.ف

 120000درهم

عداد بمحول تيار عالي على  132ك.ف

 150000درهم

عداد بمحول تيار عالي على  132ك.ف

 150000درهم

مبالغ تأمينات التوصيالت الدائمة :خدمة المياه
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مبالغ تأمينات التوصيالت المؤقتة :خدمة المياه

نوع العداد

الرسوم

نوع العداد

الرسوم

عداد  15ملم

 500درهم

عداد  15ملم

 5000درهم

عداد  25ملم

 2000درهم

عداد  25ملم

 10000درهم

عداد  50ملم

 10000درهم

عداد  50ملم

 15000درهم

عداد  80ملم فما فوق

 20000درهم

عداد  80ملم فما فوق

 25000درهم
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

التعرفة السعرية
التعرفة السعرية لخدمة الكهرباء

التعرفة السعرية لخدمة المياه

االستهالك الشهري

التعرفة (فلس)

كيلو وات  /الساعة

/كيلو وات

سكن مواطن

شريحة واحدة

7.5

-

المزارع واالستراحات

شريحة واحدة

7.5

-

حتى 2,000

23

28

4,000 - 2,001

28

33

6,000 - 4,001

32

37

أكثر من 6,000

38

43

حتى 2,000

23

28

4,000 - 2,001

28

6,000 - 4,001

32

37

أكثر من 6,000

38

43

حتى 10,000

23

28

أكثر من 10,000

38

43

الفئة االستهالكية

سكن المقيم

المنشآت التجارية

المنشآت الحكومية

المنشآت الصناعية

منشآت التملك الحر
وغير المواطن

رسم (فلس)

إجمالي التعرفة (فلس)

7.5

7.5

( 5 )+فلس

الفئة االستهالكية

سكن مواطن

المزارع واالستراحات

سكن المقيم

33

شريحة واحدة

40

( 4 )+فلس

44

شريحة واحدة

45

-

45

شريحة واحدة

50

-

50

المنشآت التجارية

المنشآت الحكومية

المنشآت الصناعية

منشآت التملك الحر وغير
التوصيالت المؤقتة

المواطن
التوصيالت المؤقتة
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االستهالك الشهري (متر مكعب)

التعرفة السعرية /درهم

شريحة واحدة

3.3

حتى 45

4.4

أكثر من 45

6.6

ما فوق 27

7.7

55-27

8.8

أكثر من 55

10.12

ما فوق 27

7.7

55-27

8.8

أكثر من 55

10.12

ما فوق 27

7.7

55-27

8.8

أكثر من 55

10.12

ما فوق 27

7.7

55-27

8.8

أكثر من 55

10.12

وفقاً لكل فئة استهالكية

وفقاً للتعرفة لكل مجموعة

شريحة واحدة

11.00
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الفاتورة الخضراء
تهــدف شــركة االتحــاد للمــاء والكهربــاء ،إلــى تلبيــة توجيهــات الحكومــة الرشــيدة بالتحــول الذكــي والرقمــي الشــامل .وفــي
هــذا الصــدد ،عملــت الشــركة علــى نشــر ثقافــة الخدمــات اإللكترونيــة بيــن متعامليهــا ،وتوعيتهــم بمزاياهــا المتعــددة وكيفيــة
االســتفادة منهــا.
بــدء مــن شــهر أكتوبــر 2017م،
وفــي هــذا الســياق ،فقــد أعلنــت الشــركة عــن توقفهــا تمامــاً عــن إصــدار الفواتيــر الورقيــةً ،

واســتعاضت عنهــا بالفاتــورة الخضــراء التــي يتــم إرســالها إلــى المســتهلكين بصفــة شــهرية عبــر البريــد اإللكترونــي والرســائل
النصيــة القصيــرة ،حيــث يمكــن للمســتهلك التعــرف مــن خاللهــا علــى مقــدار اســتهالكه الشــهري والســنوي للكهربــاء والمــاء،
باإلضافــة إلــى مقــدار االنبعــاث الكربونــي.
وقد ساهمت الفاتورة الخضراء في توفير ما يقرب من  30طن من الورق شهرياً أو ما يعادل  360طن سنوياً.
وقــد ســبق إطــاق الفاتــورة الخضــراء عمــل دراســة شــاملة تــم علــى إثرهــا إضافــة بيانــات هامــة علــى الفاتــورة الشــهرية الصــادرة
مــن الشــركة ،شــملت البصمــة الكربونيــة وبعــض البيانــات اإلحصائيــة المقارنــة التــي تســاعد المســتهلك علــى معرفــة معــدل

الفاتورة الخضراء

التغيــر فــي اســتهالكه وتعزيــز التزامــه بترشــيد االســتهالك.
كمــا ســبق إطالقهــا تنظيــم حملــة واســعة النطــاق لتحديــث بيانــات المتعامليــن متضمنـ ًـة أرقــام الهواتــف والبريــد اإللكتروني
وغيرهــا مــن البيانــات ،ضمانــاً لوصــول الفاتــورة الخضراء إلى المســتهلك.
أهمية الفاتورة الخضراء
•	

تطبيق رؤية الشركة والدولة في مجال االستدامة.

•	

تقليص عدد المراجعين لمراكز سعادة المتعاملين.

•	

سرعة وصول الفاتورة للمستهلك.

•	

تقليل الورق المستخدم في الطباعة.

•	

تقليل تكلفة طباعة الفواتير.

•	

تقليص عدد قراء العدادات والمجهود الفردي في أخذ القراءات.

•	

توفير معلومات إضافية للمتعامل واالستهالكات السابقة لثالث أشهر.

•	

تثقيف المتعاملين وتحفيزهم على الترشيد.

قنوات تقديم الخدمات والتواصل
قنوات تقديم الخدمات والتواصل
1 .قنوات سداد الفواتير
2 .مركز االتصال

3 .مراكز سعادة المتعاملين

4 .مواقع التواصل االجتماعي

دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

قنوات سداد الفواتير
تقدم الشركة للمتعاملين العديد من الخيارات لسداد الفواتير الخاصة بهم أينما كانوا وفي أي وقت.
• مراكز خدمة المتعاملين
•أجهزة السداد اآللي
•البنوك:
 بنك اإلمارات دبي الوطني بنك دبي اإلسالمي مصرف أبوظبي اإلسالمي بنك أبوظبي التجاري بنك دبي التجاري بنك الفجيرة الوطني بنك عجمان مصرف الشارقة اإلسالمي البنك العربي المتحد بنك الخليج األول مصرف اإلمارات اإلسالمي•مكاتب الصرافة:
األنصاري للصرافةالفردان للصرافة•بريد االمارات
•التطبيق الذكي ( الهاتف المتحرك )
•الخدمات اإللكترونية
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

مركز االتصال (إدارة العناية بالمتعاملين)
يعمــل مركــز االتصــال علــى تقديــم أفضــل الخدمــات باســتخدام أحــدث التقنيــات لتلبيــة احتياجــات المتعامليــن وتوفيــر أفضــل
الخدمــات لهــم بجــودة وكفــاءة وفاعليــة.
وفــرت شــركة االتحــاد للمــاء والكهربــاء قنــاة إضافيــة متميــزة للمتعامليــن من خــال إطالقها لمركز االتصــال  8003392بتاريخ
 2010/10/10وجهزتــه بأحــدث األنظمــة التكنولوجيــا المتاحــة لتلبــي تطلعات المتعامليــن وتقديم تجربة متميزة لهم.
يعمــل مركــز االتصــال علــى مــدار الســاعة خــال أيــام األســبوع .ويقوم موظفــي المركــز باســتقبال كافــة استفســارات
المتعامليــن ومالحظاتهــم واقتراحاتهــم باإلضافــة إلــى البالغــات أيضــاً مــن خــال عــدة قنــوات تتمثــل فــي التالــي:
•المكالمات الهاتفية
• المحادثات الكتابية
•المحادثات الفورية
• البريد اإللكتروني للشركة
يلتــزم مركــز االتصــال بتقديــم أعلــى معاييــر الجــودة واالحترافيــة فــي الــرد علــى المتعامليــن مــن خــال كادر وظيفــي مؤهــل
وتطبيــق أفضــل الممارســات فــي متابعــة وتقييــم الموظفيــن ضمانــاً لتحقيق مســتويات أداء متميزة تعكس الصــورة اإليجابية
عــن الشــركة لــدى متعامليهــا وتلبــي تطلعــات وتوجهــات الحكومــة الرشــيدة.
يقــوم مركــز االتصــال بالتعامــل مــع كافــة استفســارات ومالحظــات المتعامليــن عــن جميــع خدمــات الشــركة باإلضافــة إلــى
تســجيل االقتراحــات والبالغــات ،مــن خــال اتبــاع اإلجــراءات التنظيميــة لهــذه العمليــة وأبــرز المهــام كالتالــي :
•استقبال والرد على استفسارات المتعاملين عن كافة خدمات الشركة
• استالم والرد على مالحظات المتعاملين
• تسجيل اقتراحات المتعاملين
•استقبال وتسجيل بالغات طوارئ الكهرباء والماء.
•طلب استالم الفواتير عبر البريد االلكتروني
•دفع الفواتير والمبالغ المستحقة
•معرفة حالة الطلب
•تحديث البيانات
•للتسجيل على موافقة الخصم المباشر
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

مراكز سعادة المتعاملين
اسم المركز

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

مركز عجمان

06 7111111

cs.ajm@etihadwe.ae

مركز أم القيوين

06 7111402

cs.uaq@etihadwe.ae

مركز النخيل

07 2288444

cs.rak@etihadwe.ae

مركز الجزيرة

07 2445793

cs.rak@etihadwe.ae

مركز الخران

07 2443629

cs.rak@etihadwe.ae

مركز الرمس

07 2663562

cs.rak@etihadwe.ae

مركز غليلة

07 2666346

cs.rak@etihadwe.ae

مركز شعم

07 2666721

cs.rak@etihadwe.ae

مركز أذن

07 2585354

cs.rak@etihadwe.ae

مركز دبا الفجيرة

09 2444660

cs.dib@etihadwe.ae
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أوقات العمل

األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 5 -
ً

األحد  -الخميس:

اسم المركز

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

مركز ضدنا

09 2445600

cs.dib@etihadwe.ae

مركز دبا الحصن

09 2444466

cs.dib@etihadwe.ae

مركز الفجيرة

09 2222226

cs.fuj@etihadwe.ae

مساء
 7صباحاً 2 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً

مركز قدفع

09 2361666

cs.fuj@etihadwe.ae

األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً

مركز الذيد

06 7111888

cs.dhd@etihadwe.ae

األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً

مركز المدام

06 8821187

cs.dhd@etihadwe.ae

األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً

مركز المنامه

06 8827766

cs.dhd@etihadwe.ae

األحد  -الخميس:

مركز مسافي

09 2560939

cs.dhd@etihadwe.ae

مساء
 7صباحاً 5 -
ً

مركز المنيعي

04 8524499

cs.dhd@etihadwe.ae

أوقات العمل
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 5 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 5 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً
األحد  -الخميس:
مساء
 7صباحاً 2 -
ً
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دليل الخدمات
اإلصدار الثالث

اتصل بنا
بيانات التواصل
المكتب الرئيسي:

04 2315555

هاتف مركز االتصال:

8003392

هاتف طوارئ الكهرباء991 :
هاتف طوارئ الماء:

992

الفاكس:

04 2576070

الموقع اإللكتروني:

www.etihadwe.ae

البريد اإللكتروني:

cs@etihadwe.ae

التواصل االجتماعي

fewaofficial
instagram.com/etihadwe
facebook.com/EtihadWE
EtihadWE
twitter.com/etihadwe
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