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مبادرات هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
لتخفيف التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا



مبادرات اتصال واعالم ونشر الوعي

ام� � جو_ال�� �جل�_و�
�
� #نعمل_ ��

ابية وإلقاء الضوء ع�   � �� دف لن�� ا�� ء ومياه الشارقة �� �� �يئة �ر��
ج�� � توعوية ع� منصات التواصل ا���

مهور ع�  � ا�� تبة عن أزمة كورو�� ون�� الطمأنينة ب�� ر ا¥�� ��
�
هات ا�كومية وا¥تخصصة لتخفيف ا� ود ا�� �«

دمات بكفاءة. �استمرار ¯ل ا�

. �
�و± مبادرة تواصل مع رئيس ا�يئة من خ´ل ا¥وقع ا�ليك��

� إمارة الشارقة.
�

ويد½ ب¼فة ا¥ستجدات عن ¯ل قطاعات الطاقة ¸ � ́م و�� ع التواصل ا¥ستمر مع وسائل ا��

� مقر العمل.
�

� تتطلب طبيعة ¯لهم التواجد ¸ �Âالذ � � الروح ا¥عنوية لدى ا¥وظف�� مبادرة التواصل وتعز��

ليات العمل عن بعد.
È
ن�� الو�� ��

ء ومياه الشارقة تواصل مع  رئيس هيئة �ر��
chairman@sewa.gov.ae
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عباء.
�
فيف ا� � ر لدÌ النشاط ا�قتصادي و�� �Íك ¥دة 3 أ´ �Ïفيض 10٪ من قيمة ا�س � ��

.
ً �ا� �Ó شيد كيب قطع وادوات ال�� ��

.
ً �ا� �Ó ت الكشف ع� الت���

.
ً �ا� �Ó �

�تقي�Ö كفاءة ا¥با±

ودة عالية وأسعار تنافسية من خ´ل الق× التجاري. � صلية ��
�
توف�� ال¼يب´ت وا¥عدات ا�

دمات. �تقسيط رسوم توصيل ا�

وعات رواد. �� �Ù اص �� ا� فيض 50٪ من قيمة التأم�� � ��

. ا اقتصاد�� �Ïكي
�
Ù دف وعات ا¥رأة �� �� �Ù اص �� ا� فيض 50٪ من قيمة التأم�� � ��

ء وا¥ياه والغاز. ´ك الÜر�� �Ïمن فوات�� اس �Ýصصة للحجر الص �àإعفاء الفنادق وا¥نشآت ا

مبادرات لدعم القطاعات المختلفة

�ا� �Ó ت وعات روادالكشف ع� الت��� �� �Ù اص �� ا� فيض 50٪ من قيمة التأم�� � ��



دمات  �� وفق أفضل ا¥واصفات وبكفاءة من خ´ل تطو�� ا� ك�� ميع ا¥ش�� إستمرار تقد�ä خدمات ا�يئة ��

ونية. ا�لك��

ونيا وتقليل  دمات الك�� �� ع� ا� ك�� ونية وكيفية استخداçا لتæيل حصول ا¥ش�� دمات ا�لك�� �� التعريف ��

دمات. �ا�ضور إè مركز ا�

� ع� تواصل مع ا�يئة ع� مدار 24 ساعة من  ك�� استحداث قنوات جديدة وتطو�� القنوات ا�الية ليكون ا¥ش��

 �
�ëالف Ìم والد حا�� م ومق�� خ´ل مركز ا�تصال أو خدمات الواتس أب للحصول ع� رد فوري ع� استفسارا��

ونية. للخدمات ا�لك��

مبادرات خدمة المشتركين
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إسترش� قبل أن تبدأ



مبادرات المسئولية المجتمعية

î ااàتاجة وا¥تعففة.
�
�  وا� �Â ية لتسديد الفوات�� عن ا¥تع�� �� �عية الشارقة ا� لتعاون مع �� م �� مبادرة نور حيا��

زمة.
�
� خ´ل ا� ية ¥ساعدة اàتاج�� �� �عية الشارقة ا� لتعاون مع �� ́ء �� مبادرة دفع الب

زمة.
�
تمع خاصة خ´ل هذه ا� �àدمة ا �التشجيع ع� التطوع �

يبية  فنية متخصصة عن بعد لتدريب الط´ب والطالبات. اñò تدر إعداد ��

يكية الشارقة. � الشارقة وأمر
�ëلتعاون مع جامع �� �óالبحث الع Ìد

اص من ذوي ا�عاقة. � �
öبطاقة الشؤون وا� ��حام �øالدو �

�ë25٪ ¥واط ùخ

توف�� 30 ألف جالون مياه يوميا لتعق�Ö الشوارع.

الرحمة
Al Rahma

ية �� �عية الشارقة ا� لتعاون مع �� ́ء �� مبادرة دفع الب

اص من ذوي ا�عاقة � �
ö´25٪ ل ùخ


