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 تسجيل مشترك جديد 

 )سكني( 

سكني -لألفراد  الخدمات وتوصيل حساب فتح ويقصد بها  وصف الخدمة  

الخدمة  تقديممدة متوسط   ساعة  

 من المالك والمستأجرالمعتمد اإليجار وعقد نسخة من  .1

 مستأجر الجديدالهوية للبطاقة صورة من  .2
طلب إعادة قراءة ايام يت 10من  أكثرمر على براءة الذمة السابقة  إذا  )ان وجدت( ةبراءة الذمة السابق  .3

 العداد
  )المالك(سند الملكية  .4

 

)المستندات  متطلبات تأمين الخدمة

 المطلوبة(

 

  الخدمة للمستأجربدأ 
 وقع االلكترونياو الممع إرفاق المستندات المطلوبة  مكتب خدمة المشتركينفي تقديم الطلب ب المشتركيقوم  -
  المواطن سكنفي حال يتم توقيع تعهد خاص  -
 يتم تحديد قيمة التأمين بموجب نوع العقار  -
  واعتماد العقددفع قيمة التأمين  -
 الخدمة   اتفاقيةإنشاء  -
 من قبل بلدية الشارقةتصديق عقد اإليجار  -
 مكتب خدمة المشتركينمن قبل  توصيل الخدمات -

 

  للمالكبدأ الخدمة 

موقع او ال مع إرفاق المستندات المطلوبة  مكتب خدمة المشتركينفي قديم الطلب بت المشتركيقوم  -

 االلكتروني
 الخدمة   اتفاقيةإنشاء  -
 توصيل الخدمات -

 

الطلبات اجراءات وخطوات تقديم   

بدون رسوم       رسوم الخدمة  

 فئة الخدمة    رئيسية

 نوع الخدمة                 اجرائية                                                                                  

 محدودة الخدمة                 خاصة                                                                                     

 تصديق عقد اإليجار 
  توصيل الخدمات 

خرىرابط الخدمة مع الخدمات ات  

 فئات المتعاملين المستهدفة  أفراد

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

السبتيوم   

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

الخدمة  تقديموقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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 تسجيل مشترك جديد

صناعي()تجاري و   

للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية  الخدمات وتوصيل حساب فتح ويقصد بها  وصف الخدمة  

ساعات  3  متوسط مدة إنجاز الخدمة  

  التجاري سجلال او التجارية الرخصةصورة من  .1

 اإليجار عقد إعتماد مع االقتصادية الدائرة تفتيش تقرير .2

 من المالك والمستأجرالمعتمد اإليجار وعقد نسخة من  .3
 إعادة قراءة العداد ايام يتطلب 10من  أكثرمر على براءة الذمة السابقة  إذا  )ان وجدت( ةبراءة الذمة السابق .4

 

)المستندات متطلبات تأمين الخدمة 

 المطلوبة(

 

  وقع االلكترونياو الممع إرفاق المستندات المطلوبة  مكتب خدمة المشتركينفي الطلب  بتقديم المشتركيقوم 

 الصناعي( )النشاطحمال المعتمدة من األ التأكد  

  يتم تحديد قيمة التأمين بموجب نوع النشاط 

  وإعتماد العقددفع قيمة التأمين  

  الخدمة   اتفاقيةإنشاء 

  مراجعة بلدية الشارقة لتصديق عقد اإليجار ب المشتركيقوم 

  لتوصيل الخدمات مكتب خدمة المشتركينبمراجعة  المشتركيقوم بعد تصديق العقد 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم 

 فئة الخدمة  رئيسية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

  االقتصادية دائرة التنميةتقرير التفتيش وختم  
  في بلدية الشارقة تصديق عقد اإليجار 

 توصيل الخدمات 
 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

مؤسساتالو شركاتال  فئات المتعاملين المستهدفة  

  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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 تسجيل مشترك جديد

(حكومي)   

للجهات الحكومية  الخدمات وتوصيل حساب فتح ويقصد بها  وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  ساعة 

 لتوصيل الخدمات  (اتحادية/  )محلية رسالة من الجهة الحكومية -1
  مؤجر( )موقععقد اإليجار نسخة من  -2
 سند الملكية  -3

 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

 

  او الموقع االلكتروني المشتركينمكتب خدمة تقوم الجهة بتقديم الطلب في 

  كوميةوالدوائر الحإلى قسم الوزارات  وإحالة الطلببتوصيل الخدمات  مكتب خدمة المشتركينيقوم  

  الخدمة   اتفاقيةإنشاء 

  يتم إدراج الحساب في بنية كشف الحساب لدى الجهة الحكومية 
 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم 

 فئة الخدمة  رئيسية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

  الجهة الحكومية طلب توصيل خدمات من رسالة 
 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 فئات المتعاملين المستهدفة  الجهات الحكومية 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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حساب اقفال  

(مقاول)   

على براءة الذمةالمقاول من الحصول المشترك  تمكنويقصد بها   وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  نص ساعة

 إفادة من خدمات الكهرباء /المياة بقطع التوصيل المؤقت .1
  تقرير التفتيش .2

 التأمين األصلي  دفع إيصال .3

 الرخصة التجارية من صورة  .4

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

  لكترونياو الموقع االالمشتركين خدمة  مركزبتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في  المشتركيقوم 

  دمات وجلب الفني المختص لقطع الخ رسالإليقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني

 القراءات االخيرة 

  تقالمؤاعطاء العميل رسالة موجهة إلدارة خدمات الكهرباء/ المياة بقطع التوصيل 

  ادارة  خدمة المشتركينعمل مذكرة تفتيش للموقع وذلك إلعتمادها من 

  بناء على لك درهم وذ 5000في حالة عدم توصيل الخدمة المؤقته للمياة مع توفر الخدمة يتم فرض غرامة

 .المتبعةم و اللوائح نظال

 لمعاملةحساب ألنهاء ايقوم قسم القطع بتسجيل القراءات األخيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال ال 

  ك وفي حال عدم والتأكد من تناسب االستهاليقوم قسم اقفال الحساب بمراجعة المستندات الخاصة بالمعاملة

 تناسب االستهالك يتم فحص العداد 

  )وارسالها للرقابة الداخليةإنشاء طلب المتابعة )إقفال حساب 

 لقيمة التأمين )إن وجد(  كسداد مبلغ تجاوز االستهال 

 ( تزويد الهيئة برسالة من الشركة متضمنة معلومات الحساب البنكيIBANلتحويل مبلغ الت )أمين 

  ترسل برابط برسالة نصيةو تصدر براءة الذمة الكترونيا 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 20 درهم لبراءة الذمة 
 35 درهم للتحويل البنكي  

 رسوم الخدمة   

 فئة الخدمة  رئيسية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

  إفادة عن خدمات من اإلدارة المعنيةرسالة   

  إقفال حساب 
  )في حال عدم وجود حساب بنكيخدمة تسليم ) التأمين 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 فئات المتعاملين المستهدفة  شركات المقاوالت

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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حساب اقفال  

(حكومي)   

من إخالء العقار بشكل رسمي الحكومي المشترك  تمكينا ويقصد به  وصف الخدمة  

 يوم 
 

 متوسط مدة إنجاز الخدمة 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات  رسالة عدم ممانعة من الجهة الحكومية إلقفال الحساب  .1

 المطلوبة(

 

  و الموقع ا قسم الوزارات والدوائر الحكومية بتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في  المشتركيقوم

 االلكتروني

 دمات وجلب الفني المختص لقطع الخ إلرسالبتحويل الطلب الى القسم الفني  يقوم قسم القطع والتوصيل

 القراءات االخيرة 

 لمعاملةيقوم قسم القطع بتسجيل القراءات األخيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال الحساب ألنهاء ا 

  ك وفي حال عدم والتأكد من تناسب االستهالقسم اقفال الحساب بمراجعة المستندات الخاصة بالمعاملة يقوم

 تناسب االستهالك يتم فحص العداد 

  )وارسالها للرقابة الداخليةإنشاء طلب المتابعة )إقفال حساب 

 كسداد مبلغ االستهال  

 تصدر براءة الذمة الكترونيا و ترسل برابط برسالة نصية  

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    درهم لبراءة الذمة 20

 فئة الخدمة  رئيسية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

 

  إقفال حساب 

 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 فئات المتعاملين المستهدفة  الجهات الحكومية 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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حساب اقفال  

(تجاري / صناعي)   

من إخالء العقار بشكل رسمي  التجاري / الصناعيالمشترك  تمكنويقصد بها   وصف الخدمة  

 أيام عمل في الحاالت العادية  ثالثة 

 يوم عمل واحد في حال المعاملة العاجلة 
 

 متوسط مدة إنجاز الخدمة 

 بلدية الشارقة راءة الذمة من بنسخة من  .1

 او بدل فاقدالتأمين األصلي  دفع إيصال .2

 صورة من الرخصة التجارية / الصناعية  .3

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  لكترونياو الموقع االخدمات المشتركين بتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في مكتب  المشتركيقوم 

  دمات وجلب الفني المختص لقطع الخ رسالإليقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني

 القراءات االخيرة 

 لمعاملةيقوم قسم القطع بتسجيل القراءات األخيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال الحساب ألنهاء ا 

  ك وفي حال عدم والتأكد من تناسب االستهاليقوم قسم اقفال الحساب بمراجعة المستندات الخاصة بالمعاملة

 حص العداد تناسب االستهالك يتم ف

  )وارسالها للرقابة الداخليةإنشاء طلب المتابعة )إقفال حساب 

 لقيمة التأمين )إن وجد(  كسداد مبلغ تجاوز االستهال 

 ( تزويد الهيئة برسالة من الشركة متضمنة معلومات الحساب البنكيIBANلتحويل مبلغ الت )أمين 

 تصدر براءة الذمة الكترونيا ترسل برابط برسالة نصية 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 20 في حال المعاملة العادية  درهم 

 200  درهم في حال المعاملة العاجلة 

 (  استرداد التأمين(   100 +قطع الخدمة  100)

 رسوم الخدمة   

 فئة الخدمة  رئيسية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

 

   رسالة براءة الذمة من بلدية الشارقة 

  إقفال حساب 
  ) خدمة تسليم ) التأمين 
  

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 فئات المتعاملين المستهدفة  الشركات والمؤسسات

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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حسابال اقفال  

(السكني)   

المشترك السكني من إخالء العقار بشكل رسمي  تمكنويقصد بها   وصف الخدمة  

 العادية حالة المعاملة أيام عمل في  ثالثة 

 المعاملة العاجلة ةيوم عمل واحد في حال 
 

 متوسط مدة إنجاز الخدمة 

 

 بلدية الشارقة راءة الذمة من ب .1

 التأمين األصلي  دفع إيصال .2

 لصاحب العالقةصورة من بطاقة الهوية  .3
 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  خدمات المشتركين بتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في مكتب  المشتركيقوم 

  دمات وجلب الفني المختص لقطع الخ رسالإليقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني

 القراءات االخيرة 

 لمعاملةيقوم قسم القطع بتسجيل القراءات األخيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال الحساب ألنهاء ا 

  ك، وفي حال والتأكد من تناسب االستهاليقوم قسم اقفال الحساب بمراجعة المستندات الخاصة بالمعاملة

 عدم تناسب االستهالك يتم فحص العداد 

  )وارسالها للرقابة الداخليةإنشاء طلب المتابعة )إقفال حساب 

  )سداد مبلغ تجاوز االستهالك لقيمة التأمين )إن وجد 

  تزويد الهيئة( برسالة من الشركة متضمنة معلومات الحساب البنكيIBANلتحويل مبلغ الت )أمين 

 تصدر براءة الذمة الكترونيا ترسل برابط برسالة نصية 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 20 المعاملة العادية في حالة  درهم 

 200 ( 100 +قطع الخدمة  100درهم في حال المعاملة العاجلة   )استرداد التأمين 
 

 رسوم الخدمة   

 فئة الخدمة  رئيسية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

 

   رسالة براءة الذمة من بلدية الشارقة 

  إقفال الحساب 
  ) خدمة تسليم ) التأمين 

 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 فئات المتعاملين المستهدفة  األفراد

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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 بدل فاقد

)تأمين(   

بدل فاقد إليصال التأمين ويقصد بها إصدار  وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  دقائق 7

 رقم حساب المشترك .1
متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  رقم الحساب وإبراز  مكاتب الخدمةبمراجعة  المشتركيقوم 

  سداد رسوم الخدمة 

 للتأمين إيصال بدل فاقد استخراج 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

من قيمة التأمين درهم 1000درهم عن كل  20  رسوم الخدمة    

 فئة الخدمة  تكميلية 

 نوع الخدمة  إجرائية  

 محدودة الخدمة  خاصة 

  ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى  حكومي( –صناعي  –تجاري  – )سكنيإقفال حساب 

 

  األفراد 

  شركات والمؤسسات 

 الحكومية  الجهات 
 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  
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 خدمة تسليم

   )التأمين(

في حالة عدم وجود حساب بنكي التأمين استرداد مبلغ تسليم شيكويقصد بها   وصف الخدمة  

دقائق  7  متوسط مدة إنجاز الخدمة  

 لصاحب العالقة الهوية بطاقةمن  صورة .1

 بطاقة المندوب وختم الشركة )للشركات والمؤسسات(  .2

 رقم حساب المشترك .3

)المستندات متطلبات تأمين الخدمة 

 المطلوبة(

 

  هوية مستلم الشيك االصلية عند االستالموابراز  مكاتب الخدمةبمراجعة  المشتركيقوم 

 للمشتركتسليم شيك مبلغ التأمين يقوم موظف الخدمة ب 
 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم

 فئة الخدمة  تكميلية  

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

 

  ( حكومي -صناعي –تجاري  –إقفال حساب )سكني 
 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 

  األفراد 

  الشركات والمؤسسات 

 الجهات الحكومية 
 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

 

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 
 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  
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   العدادفحص 

  الغاز( -المياه   - )الكهرباء

 وصف الخدمة    مختبرات الهيئة للتأكد من فعاليتها فيلغاز ا -المياه   - عداد الكهرباءفحص ويقصد بها 

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  ثالثة ايام عمل 

 رقم حساب المشترك .1
متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

 قبل المشتركمن  الطلب 

  المشتركيتم اجراء الفحص اعتماداً على طلب. 
 

 الطلب من قبل الهيئة 
  النظام(بل من قبل إفادة الموظف المعني أو من ق )سواء المفترض االستهالكمع  االستهالكعدم تناسب 

 

  العملخطوات 
  او عن طريق الموقع االلكترونيوتقديم الطلب  مكاتب الخدمةبمراجعة  المشتركيقوم 

 يتم ادخال بيانات الطلب في النظام الخاص لفحص العدادات 
  الغاز( -المياه   -)الكهرباء إلى مختبر فحص العدادات في اإلدارات الفنية يتم إرسال طلب الفحص  

 الطلبيتم اغالق  ,العداد صالح نتيجة الفحص و وجود حالة في -1

ة عطل العداد سط استهالك عن فتريتم اضافة متو المشتركحالة العداد غير صالح بدون تالعب من  في -2

 الطلبتغيير العداد او اعادة تركيبه بعد التصليح ثم اغالق و

لنظام المتبع افة غرامة مالية حسب ايتم اض المشتركحالة العداد غير صالح والتأكد من تالعب  في -3

لتصليح ثم ا او اعادة تركيبه بعد وتغيير العدادومن ثم اضافة متوسط استهالك عن فترة توقف العداد 

 إغالق الطلب

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم

 فئة الخدمة  تكميلية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

 

  إقفال حساب 
  المياه ستهالكا ارتفاعشكوى  

 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 

  األفراد 

 المؤسسات شركات وال 

 الحكومية الجهات 
 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

الخدمةمكاتب   
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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 تغير التعرفة

مواطن - االستهالك( )تسعيرة  

 وصف الخدمة   لالستهالكم الخدمة لمواطني دولة اإلمارات ويتم منح تسعيرة خاصة يتقديقصد بها 

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  يوم عمل 15

 

 العالقة لصاحب الهويةبطاقة  من صورة .1
 جواز السفرمن صورة  .2
 خالصة القيد  من صورة .3
  صورة عقد الزواج )إذا كانت الزوجة غير مسجلة في خالصة القيد( .4
 و المالكهأو صورة سند الملكية في حال كان المواطن  بلدية الشارقةصورة من عقد االيجار مصدق من  .5

 توقيع على تعهد سكن المواطن .6

 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 
  مستندات مع إرفاق ال  او الموقع االلكتروني  مكتب خدمة المشتركينبتقديم الطلب في  المشتركيقوم

  المطلوبة 

  توافر الشروط المخصصة لمنح التسعيرة  نم بالتأكديقوم موظف الخدمة 
 

 الشروط 

 يتم إعتماد حساب واحد فقط باسم المواطن  -1
 كتابياَ في حال سكن أشخاص غير مدرجين في خالصة القيد مكتب خدمة المشتركينإخطار  -2

  مرات من قبل موظف التفتيش للتأكد من سكن المواطن بالموقع  3يتم التفتيش على الموقع 

 لنظام المتبع حسب ا المشتركمن سكن المواطن بالموقع يتم انشاء طلب متابعة لتغيير فئة  التأكدحالة  في -
 10000 االمشترك وقدرهمن ان الساكن غير مواطن بالموقع يتم فرض غرامة على حساب  التأكدحالة  في -

 كافة اإلجراءات القانونية واتخاذ درهم 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم 

 فئة الخدمة  تكميلية 

 نوع الخدمة  ضبطية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

  ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى سكني   –تسجيل مشترك جديد 

)مواطن(األفراد   فئات المتعاملين المستهدفة  

  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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عقد اإليجار تجديد  

)سكني(   

السكني لألفراد تجديد عقد اإليجار ويقصد بها  وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة   دقائق 7

 

 عقد ايجار معتمد من المالك والمستأجر .1
 المشتركرقم حساب  .2

 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 
  كترونياو المع إرفاق المستندات المطلوبة  المشتركينمكتب خدمة بتقديم الطلب في  المشتركيقوم 
 مطابقة االسم في إيصال التأمين مع عقد اإليجار يقوم موظف الخدمة ب 

  االستهالكالتأكد من تناسب قيمة التأمين مع  

  الهيئةإعتماد العقد من قبل  
  من بلدية الشارقة عقد اإليجارتصديق 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

رسوم بدون  رسوم الخدمة    

 فئة الخدمة   تكميلية

 نوع الخدمة               اجرائية                                                                                  

 محدودة الخدمة               خاصة                                                                                     

  أخرىترابط الخدمة مع الخدمات  في بلدية الشارقة تصديق عقد اإليجار  

 األفراد 

  والمؤسسات الشركات  
 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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 تجديد عقد اإليجار 

  (تجاري وصناعي)

التجاري والصناعي      خدمة تجديد عقد اإليجار ويقصد بها  وصف الخدمة  

دقائق  7  متوسط مدة إنجاز الخدمة  

 عقد ايجار معتمد من المالك والمستأجر .1
 المشتركرقم حساب   .2
 سارية المفعول التجارية/الصناعية  صورة من الرخصة .3

 

الخدمة )المستندات متطلبات تأمين 

 المطلوبة(

 
  ن خالل ماو  مع إرفاق المستندات المطلوبة  مكتب خدمة المشتركينبتقديم الطلب في  المشتركيقوم

 الموقع االلكتروني
 مطابقة االسم في إيصال التأمين مع عقد اإليجار يقوم موظف الخدمة ب 

  التأكد من تناسب قيمة التأمين مع االستهالك 
  سداد مستحقات استهالك الكهرباء والمياه والغاز يقوم المشترك 

  الهيئةإعتماد العقد من قبل  
  عقد اإليجارتصديق  

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم

 فئة الخدمة   تكميلية

 نوع الخدمة               اجرائية                                                                                  

 محدودة الخدمة               خاصة                                                                                     

  ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى بلدية الشارقةتصديق عقد اإليجار في 

 فئات المتعاملين المستهدفة  الشركات والمؤسسات  

  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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بياناتالتغيير   

ك(المال)   

للعقار تغيير بيانات المالك الجديد ويقصد بها   وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  ثالث ساعات

 

 صورة براءة الذمة للمالك السابق للعقار  .1
 صورة سند الملكية الجديد .2
 الهوية للمالك الجديدمن بطاقة صورة  .3
 صورة جواز المالك الجديد .4
  في حال المالك يسكن العقارتعهد المالك الخاص  .5

 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  مع  ونيمن خالل الموقع االلكتراو  مكتب خدمة المشتركينيقوم المشترك بتقديم الطلب في

 إرفاق المستندات المطلوبة 
 بإجراء التغير بناء على طلب المالك الجديد ةيقوم موظف الخدم 
 يقوم بتعبئة طلب توصيل الخدمات للمالك في حال طلبه 
  إنشاء طلب المتابعة لتغير بيانات المالك وإدراج المستندات في النظام 
 توصيل الخدمة عند رغبة المالك في توصيل الخدمات 

 

 عدم وجود مستأجر في حال 
 فتح حساب جديديتم قفل الحساب السابق و -

  المستأجر في حال وجود 

 تم تغير بيانات المالك دون قفل الحساب  ي -
 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

درهم  100  رسوم الخدمة    

 فئة الخدمة   فرعية

 نوع الخدمة               اجرائية                                                                                  

 محدودة الخدمة               خاصة                                                                                     

  إصدار سند الملكية من دائرة التسجيل العقاري 
  سكني / تجاري / صناعي / حكومي  –تسجيل مشترك جديد 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 أفراد 

  شركات والمؤسسات 

  الجهات الحكومية 
 فئات المتعاملين المستهدفة 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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بياناتالتغيير   

)الشيك(   

شيك الـتأمين بعد إصداره تغيير بياناتويقصد بها   وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة   ساعة 

 

 صورة من الرخصة التجارية / الصناعية  .1
 العالقة  لصاحبهوية بطاقة الصورة من  .2
 صورة من إقفال الحساب / رقم حساب المشترك  .3
 الشيك األصلي  .4

 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  إرفاقتركين مع قسم التأمينات إدارة خدمة المش / مكتب خدمة المشتركينبتقديم الطلب في المشترك يقوم 

 المستندات المطلوبة 
 الشيك(حال تجديد تاريخ  واعتماده )فيموظف الخدمة بتحديث البيانات في الشيك  يقوم  

 الشخصي لصاحب العالقة  باسمفي حال الرخصة الفردية يتم تغير بيانات الشيك  -
 في حال تعدد الشركاء يتم توقيع التنازل من قبل الشركاء ألحد الشركاء في الرخصة  -

  للمشترك  وتسليمهيقوم موظف الخدمة بطباعة الشيك الجديد 
 

 

اجراءات وخطوات  .5

 تقديم الطلبات 

درهم  100  رسوم الخدمة    

 فئة الخدمة    فرعية

 نوع الخدمة               اجرائية                                                                                  

 محدودة الخدمة               خاصة                                                                                     

   الخدمة مع الخدمات اخرىترابط  إقفال حساب  

 أفراد 

 شركات والمؤسسات ال 
 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

 

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  
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الذمةبراءة   

(دائرة التسجيل العقاري –جهة العمل  –المالك )   

دائرة التسجيل العقاري –جهة العمل  –مالك إصدار براءة الذمة للويقصد بها   وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة    ساعتين

 رقم حساب المشترك .1
 لصاحب العالقة  بطاقة الهوية صورة من .2
 سند الملكية )المالك(  .3
 اإليجار )المستأجر(عقد نسخة من  .4

 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  مع  ونيمن خالل الموقع االلكتراو  مكتب خدمة المشتركينبتقديم الطلب في المشترك يقوم

 إرفاق المستندات المطلوبة 
  في النظام و إنشاء الفاتورة إدراج القراءات األخيرة 
  يوم  15صالحة لمدة و إستالم شهادة براءة الذمة سداد المستحقات بالمشترك يقوم 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

درهم  20  رسوم الخدمة    

 فئة الخدمة   تكميلية

 نوع الخدمة               اجرائية                                                                                  

 محدودة الخدمة               خاصة                                                                                     

         ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى إقفال الحساب 

 أفراد 

  شركات والمؤسسات 

  الجهات الحكومية 
 فئات المتعاملين المستهدفة 

  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/
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 تحديث بيانات المشتركين 
 

تحديث بيانات المشتركين ويقصد بها   وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة    دقائق 7

 رقم حساب المشترك .1
 رقم هاتف المحمول .2
 صورة من الرخصة التجارية / الصناعية  .3
 لصاحب لعالقةاألصلية الهوية  بطاقة .4
 البريد اإللكتروني .5

 

)المستندات متطلبات تأمين الخدمة 

 المطلوبة(

 

  مع  ونيمن خالل الموقع االلكتراو  مكتب خدمة المشتركينبتقديم الطلب في  المشتركيقوم

 المستندات المطلوبة 
 البيانات في النظام  يتم تحديث 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة     رسومبدون 

 فئة الخدمة    فرعية

 نوع الخدمة               اجرائية                                                                                  

 محدودة الخدمة               خاصة                                                                                     

 تسجيل مشترك جديد 
  إقفال حساب 
  توصيل الخدمات لغرض الصيانة 

 تغير الرمز 

  مواطن -)تسعيرة االستهالك( 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 أفراد 

  شركات والمؤسسات 

  الجهات الحكومية 
 فئات المتعاملين المستهدفة 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  
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 دفع فواتير االستهالك
 

الغاز (  –المياه  –) الكهرباء  ويقصد بها سداد مستحقات االستهالك  وصف الخدمة  

دقائق  5  متوسط مدة إنجاز الخدمة  

 رقم حساب المشترك -1

 أو الهاتف المتحرك 
 أو صورة من الهوية 

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  لسداد فاتورة االستهالك  المفعلةيقوم المشترك بمراجعة القنوات 

 طريقة الدفع  اسم القناة 

 بطاقة الفيزا   الموقع اإللكتروني  -

 طاقة الفيزاب  - شيك – نقدي مراكز خدمات المشتركين  -

 نقدي  –بطاقة الفيزا  البنوك المعتمدة خصم مباشر من الحساب  -

 نقدي مراكز الصرافة المعتمدة  -

 نقدي  االتصاالت -الدفع  أجهزة -

 نقدي بريد االمارات  -

 نقدي –بطاقة الفيزا  SEWA -اجهزة الدفع  -

 اختيار الطريقة المناسبة للدفع 

  إيصال الدفع  ستالما 
 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    االستهالك قيمة حسب 

 فئة الخدمة  فرعية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

  جديدتسجيل مشترك 
  توصيل الخدمات لغرض الصيانة 
  إقفال حساب 
  فحص العداد 
  إعادة توصيل 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

  االفراد 
  الشركات والمؤسسات 
  الجهات الحكومية 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  
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 تركيب

عداد اضافي/ إضافة احمال/تغيير عداد   
 

الغاز( والمياه واصدار رسائل عدم ممانعة لإلدارات المعنية )الكهرباء ويقصد بها   وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  دقائق 7

 مخطط كروكي معتمد من بلدية الشارقة .1

 صورة من خارطة االرض .2
متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  مع رونياو من خالل الموقع االلكت مكتب خدمة المشتركينيقوم المشترك بتقديم الطلب في

  المطلوبة  ارفاق المستندات

  عنية طباعة رسالة عدم الممانعة لإلدارات المموظف الخدمة بتعبئة طلب الخدمة ويقوم 

  اإلجراءاتستكمال إلبمراجعة اإلدارات المعنية  المشتركيقوم 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم 

 فئة الخدمة  فرعية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

  )ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى تسجيل مشترك جديد )سكني / صناعي / تجاري 

 االفراد 
  الشركات والمؤسسات 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/


 

 26من  21صفحة 

Copyright © 2021 Sewa - SHJ. All rights reserved 

 

 

 

 

 

 

 

 شكوى ارتفاع استهالك المياه
 

المياه وبناء على طلب المشترك استهالك ارتفاعويقصد بها تشكيل لجنة فنية لمعاينة سبب   

 
 وصف الخدمة 

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  يوم  3

 رقم حساب المشترك  .1

 رقم الهاتف المحمول .2
 صورة من بطاقة الهوية لصاحب العالقة  .3

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  ال وجود حمكتب خدمة المشتركين او الموقع االلكتروني في يقوم المشترك بتقديم الطلب في

 استهالك غير طبيعي للمياه 
  يتم فحص عداد المياه من قبل فني مكتب خدمة المشتركين 
  االستهالك إلدارة المياه  ارتفاعيتم إرسال رسالة شكوى 
  استهالك المياه  ارتفاعتقوم اللجنة بمعاينة العقار ورفع تقرير عن أسباب 
 ق الطلب استهالك المياه )إن وجدت( وعمل تسوية وإغال ارتفاعم إبالغ المشترك بأسباب يت 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم

 فئة الخدمة  فرعية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

   )ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى فحص العداد )سكني 

 فراداأل 
 الشركات 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  
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 إعادة توصيل الخدمة 

        

 وصف الخدمة  ويقصد بها إعادة توصيل الخدمة بعد سداد المستحقات 

 متوسط مدة إنجاز الخدمة   ساعة 2

 سداد المستحقات  -1
متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 يل الخدمات و من ثم يتم إعادة توص أو قنوات الدفع االخرى مكاتب الخدمةعن طريق  يقوم المتعامل بسداد المستحقات -
 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة  خالل اوقات العمل الرسمي ال توجد رسوم -

 رسوم الخدمة    درهم بعد اوقات الدوام الرسمي 150 -

 فئة الخدمة  فرعية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

لعدم سداد المستحقات قطع الخدمة إجراء   ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى 

 األفراد 

 المؤسسات و الشركات

 الجهات الحكومية 

 فئات المتعاملين المستهدفة 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

 800SEWAاو  991مكتب االتصال 
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 توصيل الخدمات 

) لغرض الصيانة (          

مالك العقار لويقصد بها توصيل الخدمات   وصف الخدمة  

دقائق  7  متوسط مدة إنجاز الخدمة  

 صورة من هوية المالك  -1

 صورة من سند الملكية  -2
 دفع التامين -3
  رسالة من المالك لطلب توصيل الخدمة بغرض الصيانه -4

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

  رفاق مع ا او الموقع االلكتروني مكتب خدمة المشتركينيقوم المشترك بتقديم الطلب في

  المطلوبة  المستندات

  يقوم موظف الخدمة بتحديد التأمين 
  و توصيل الخدمات  الحساببعد دفع التأمين يتم تفعيل 

 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم 

 فئة الخدمة  فرعية

 نوع الخدمة  إجرائية

 محدودة الخدمة  خاصة 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى ال يوجد

 األفراد 

 المؤسسات و الشركات 
 فئات المتعاملين المستهدفة 

  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  
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و ذوي الهمماالجتماعية خصم بطاقة الشؤون   

 ) للمواطن ( 

 وصف الخدمة  % . 25بنسبة   حاملي بطاقة الشؤون و ذوي الهمم  لمواطني دولة اإلمارات منح خصم يقصد بها 

 متوسط مدة إنجاز الخدمة   يوم 1

 

 العالقة لصاحب الهويةبطاقة  من صورة .1
 جواز السفرمن صورة  .2
 خالصة القيد  من صورة .3
حال  أو صورة سند الملكية في بلدية الشارقة ساري المفعولصورة من عقد االيجار مصدق من  .4

 كان المواطن هو المالك
ائرة درسالة باسم صاحب العقار أو المعيل  سارية المفعول من إدارة الضمان اإلجتماعي أو  .5

طاقة ذوي بالخدمات اإلجتماعية أو  تفيد بتقاضي المواطن مساعدة إجتماعية ) بطاقة شؤون ( أو 

 الهمم 
 رقم هاتف مقدم الطلب  .6

 

تأمين الخدمة )المستندات  متطلبات

 المطلوبة(

 
  لمطلوبة امع إرفاق المستندات  أو الموقع االلكتروني مكاتب الخدمةبتقديم الطلب في  المشتركيقوم 

 الخصمتوافر الشروط المخصصة لمنح  نم يقوم موظف الخدمة بالتأكد  

  منح الخصم و إغالق الطلب 

 
 

 الشروط 

  يتم إعتماد حساب واحد فقط باسم المواطن 
 إخطار إدارة المتابعة كتابياَ في حال سكن أشخاص غير مدرجين في خالصة القيد 
  مرات من قبل موظف التفتيش للتأكد من سكن المواطن بالموقع  3يتم التفتيش على الموقع 

 لنظام المتبعحسب ا المشتركمن سكن المواطن بالموقع يتم انشاء طلب متابعة لتغيير فئة  التأكدحالة  في  
 10000ا المشترك وقدرهمن ان الساكن غير مواطن بالموقع يتم فرض غرامة على حساب  التأكدحالة  في 

 درهم واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

 رسوم الخدمة    بدون رسوم 

 فئة الخدمة  فرعية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى المواطن  –تغير رمز ) تسعيرة اإلستهالك (  -

 فئات المتعاملين المستهدفة  األفراد 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   
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 اجراءات

(الهدم)   

بشكل رسمي  بالحصول على براءة الذمة المشترك تمكنويقصد بها   وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  أيام  7

 او بلدية الشارقة طيط و المساحةخطلب الهدم معتمد من دائرة الت .1
 سند الملكية .2
 الرخصة التجارية لشركة الهدم .3
 صورة من البطاقة الهوية .4
  الموقعإفادة من خدمات الكهرباء/ المياة/ الغاز بقطع الخدمات من الخط الرئيسي عن  .5

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  المشتركين  خدمةبتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في مكتب  المشتركيقوم 

  دمات وجلب الفني المختص لقطع الخ رسالإليقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني

 القراءات االخيرة 

  لمعاملةالقراءات األخيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال الحساب ألنهاء ايقوم قسم القطع بتسجيل 

  )وارسالها للرقابة الداخليةإنشاء طلب المتابعة )إقفال حساب 

 لقيمة التأمين )إن وجد(  كسداد مبلغ تجاوز االستهال 

  عن طريق الرسالة الهاتفيةيقوم الموظف بإصدار شهادة براءة الذمة 

  لرئيسيموجهة الى خدمات الكهرباء/ المياة/ الغاز بقطع الخدمات من الخط ااعطاء العميل رسالة 

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

  بدون رسوم في حال المعاملة العادية 
 100  درهم في حال المعاملة العاجلة 

 رسوم الخدمة   

 فئة الخدمة  رئيسية 

 نوع الخدمة  إجرائية 

 محدودة الخدمة  خاصة 

 

  طيط و المساحةخمعتمد من دائرة الت طلب الهدمرسالة   

  إقفال حساب 
  

 ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى

 فئات المتعاملين المستهدفة  الشركات والمؤسسات

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
وحتى الخميس األحدمن يوم   

مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   

 يوم السبت

اً ظهر 001:صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة   
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االستفسارات و المالحظات   
 

استقبال المالحظات والمقترحات من الجمهورويقصد بها   وصف الخدمة  

 متوسط مدة إنجاز الخدمة  يوم عمل

 رقم حساب المشترك .1
 رقم هاتف المحمول .2

متطلبات تأمين الخدمة )المستندات 

 المطلوبة(

 

  يقوم المشترك بتقديم الطلب في إحدى القنوات التي يراها مناسبة 
  يتم إستقبال الطلبات 
  دراسة الحالة و إبالغ المشترك باإلجراء الذي تم إتخاذه 

  

 اجراءات وخطوات تقديم الطلبات 

بدون رسوم     رسوم الخدمة    

 فئة الخدمة    فرعية

 نوع الخدمة  معلوماتية

 محدودة الخدمة  عامة

  ترابط الخدمة مع الخدمات اخرى ال يوجد 

 أفراد 

  شركات والمؤسسات 

  الجهات الحكومية 
 فئات المتعاملين المستهدفة 

 
  www.sewa.gov.ae    موقع الهيئة اإللكتروني 

 

 او

 

 مكاتب الخدمة
 وحتى الخميس األحدمن يوم 

 مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة 

 يوم السبت

 اً ظهر 1:00صباحاً إلى الساعة  8:00من الساعة 

 

 

 800SEWAاو  991مكتب االتصال 

تقديم الخدمة وقنوات  أوقات  

http://www.sewa.gov.ae/

