
 

  

 

 : أوال : إجراءات عمل اشتراك كهرباء جديد واحد فاز / ثالثة فاز / مؤقت

 حصول املتقدم للطلب على براءة ذمه من الشركة بشكل شخص ي. .1

حصول املتقدم للطلب على إذن إشغال من الجهة الرسمية التي تدير املنطقة التي يسكنها سواء كانت بلدية أو مجلس قروي أو  .2

 .ضمن صالحيات الحكم املحلي 

 حصول املتقدم للطلب على دليل موقع للعقار املراد تزويده بالتيار الكهربائي موضحا فيه إحداثيات العقار .3

على ان تكون   -شرط ان يكون منفذ التمديدات  –التمديدات مكتملة البيانات  من قبل كهربائي مرخص إحضار شهادة إكمال  .4

 مصادق عليها من نقابة الكهربائيين.

تفويض قانوني صادر عن محامي ضرورة تواجد املتقدم للطلب شخصيا في مكاتب خدمات املشتركين أو حصول من ينوب عنه على  .5

 ألوراق الالزمة لالشتراك.للتوقيع على جميع ا مسجل

 إحضار صورة هوية املواطن  .6

 الحصول على تصريح للدفاع املدني موضحا فيه عدم ممانعتهم لتركيب اشتراك كهرباء ثالثي األطوار وذلك في الحاالت التالية: .7

  أن تكون الخدمة تجاري 

 ان تكون الخدمة صناعي 

 أن تكون الخدمة زراعي وحسب حالة الكشف الفني 

ألي اشتراك يزيد عن   -في حالة أن الخدمة املطلوبة ثالثي االطوار  -املتقدم للطلب على تقرير أحمال من مهندس معتمد حصول  .8

 .أمبير 64

 دفع رسوم فتح امللف وكشف املوقع في صندوق الفرع واملحددة من قبل إدارة الشركة..    9  

 

 

 

 



 

  

 

 ثانيا : خدمة نقل اشتراك واحد فاز أو ثالثة فاز

 املتقدم للطلب على براءة ذمه من الشركة بشكل شخص ي.حصول  .1

حصول املتقدم للطلب على إذن إشغال من الجهة الرسمية التي تدير املنطقة التي يسكنها سواء كانت بلدية أو مجلس قروي أو  .2

 .ضمن صالحيات الحكم املحلي 

 ائي موضحا فيه إحداثيات العقارحصول املتقدم للطلب على دليل موقع للعقار املراد تزويده بالتيار الكهرب .3

على ان تكون   -شرط ان يكون منفذ التمديدات  –إحضار شهادة إكمال التمديدات مكتملة البيانات  من قبل كهربائي مرخص  .4

 مصادق عليها من نقابة الكهربائيين.

تفويض قانوني صادر عن ضرورة تواجد املتقدم للطلب شخصيا في مكاتب خدمات املشتركين أو حصول من ينوب عنه على  .5

 محامي مسجل.

 الحصول على تصريح للدفاع املدني موضحا فيه عدم ممانعتهم لتركيب اشتراك كهرباء ثالثي األطوار وذلك في الحاالت التالية: .6

  أن تكون الخدمة تجاري 

 ان تكون الخدمة صناعي 

 أن تكون الخدمة زراعي وحسب حالة الكشف الفني 

ألي اشتراك يزيد عن   -في حالة أن الخدمة املطلوبة ثالثي االطوار  -ى تقرير أحمال من مهندس معتمد حصول املتقدم للطلب عل    .7

 .أمبير 64

 دفع رسوم فتح امللف وكشف املوقع في صندوق الفرع واملحددة من قبل إدارة الشركة. .8

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 : خدمة تنازل عن اشتراك واحد فاز او ثالثة فازثالثا

 ألي اشتراك يجب أن تتم وفقا للشروط التالية:حتى تتم عملية التنازل 

 حصول املتنازل واملتنازل له على براءة ذمة بشكل شخص ي .1

 تواجد صاحب الخدمة األصلي أو من ينوب عنه شرط أساس ي لعملية التنازل وكذلك املتنازل له أو من ينوب عنه. .2

 تعبئة نموذج التنازل عن الخدمة بين الطرفين  .3

 على عقد توريد الطاقة وكافة التعهدات الالزمةتوقيع املتنازل له  .4

 دفع رسوم تكاليف التنازل عن اشتراك. .5

 في حالة كان صاحب االشتراك متوفي يجب أن تتوفر األمور التالية :

 شهادة وفاه صاحب االشتراك .1

ية التنازل يتم اعادة في حال االعتراض مستقبال من طرف أي وريث على عمل –حصول املتنازل له على تعهد عدلي من املحكمة  .2

 ملكية االشتراك للمالك األصلي لحين املوافقة الكاملة.

 في حالة عدم وجود حصر إرث. -كتاب من طرف الداخلية يوضح جميع األبناء والبنات للمتوفي. .3

 تنازل جميع الورثة عن االشتراك للمشترك الجديد. .4

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 :  : خدمة توقيف اشتراك واحد فاز أو ثالثة فاز رابعا

 حصول املتقدم للطلب على براءة ذمه من الشركة بشكل شخص ي . .1

 دفع رسوم توقيف االشتراك. .2

 

 

  :
 
 : نقل اشتراك من فرع لفرع أخرخامسا

االوراق  –يقدم املشترك خدمة توقيف اشتراك في الفرع الذي يوجد اشتراك الكهرباء ضمن حدوده على أن ينتقل ملف املشترك  .1

 بااليميل الرسمي للشركةبين الفرعين  -الرسمية 

 يقدم املشترك خدمة نقل اشتراك في الفرع املراد نقل االشتراك إليه. .2

من طرف الهيئة املحلية التي كان االشتراك ضمن حدودها إلى الهيئة املحلية التي سينتقل  2ضرورة وجود إذن إشغال عدد  .3

 االشتراك إليها.

 الفرع الذي سينتقل إليه االشتراكيتم عمل رقم جديد للمشترك الجديد بنفس تسلسل  .4

 يتم تحويل حالة االشتراك في الفرع الذي كان فيه االشتراك إلى خدمة مقطوعة بسبب النقل. .5

 

 


