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(تسجيل مشترك جديد (تجاري وصناعي

(سكني)تسجيل مشترك جديد 
 (السكني)اقفال حساب

 (تجاري / صناعي)اقفال حساب
(حكومي)تسجيل مشترك جديد 

(حكومي)اقفال حساب 
 (مقاول)اقفال حساب 

 (المالك – جهة العمل – دائرة التسجيل العقاري)براءة الذمة
 (الهدم)اجراءات

الخدمات    ( لغرض الصيانة ) توصيل 
(سكني)تجديد عقد ا�يجار
(تجاري وصناعي) تجديد عقد ا�يجار

البيانات  (المالك)تغيير 
البيانات  (الشيك)تغيير 

 (تأمين)بدل فاقد
تسليم (التأمين)  خدمة 

دفع فواتير االستهالك
إعادة توصيل الخدمة 

تغيير الرمز - (تسعيرة االستهالك) للمواطن

(الكهرباء - المياه - الغاز) فحص العداد  
شكوى ارتفاع استهالك المياه

تركيب  عداد اضافي/ إضافة احمال/تغيير عداد
مالحظاتي

خصم بطاقة الشؤون و ا³شخاص من ذوي ا�عاقة (للمواطن)



وصف الخدمة 

7 دقائق  

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدون رسومرسوم الخدمة

رئيسيةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات 
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة
ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

ºويوم السبت من الساعة ٨ صباح¼ الى الساعة ١ ظهر
www.sewa.gov.ae      موقع الهيئة ا�لكتروني

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

رقم حساب المشترك
رقم هاتف المحمول

صورة من الرخصة التجارية / الصناعية 
بطاقة الهوية ا³صلية لصاحب العالقة

ا�لكتروني البريد 

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين  مع المستندات المطلوبة 
يقوم موظف الخدمة بتحديث البيانات في النظام 

تسجيل مشترك جديد
إقفال حساب 

توصيل الخدمات لغرض الصيانة 

الرمز  تغيير 
(تسعيرة االستهالك) - مواطن  

المستهدفة المتعاملين  فئات 
أفراد

والمؤسسات   الشركات 
الحكومية  الجهات 

ويقصد بها تحديث بيانات المشتركين 

المشتركين بيانات   تحديث 

800SEWAمركز االتصال :  991
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 االبتسامة

 التعليم والتدريب المستمر

االستفادة من التجارب 
والخبرات العالمية

االعتماد على ا�فكار 
ا�بداعية

تنمية الطاقة العاطفية 
ا�يجابية

ا�يمان بالقيم النبيلة 
وااللتزام بها

المبادرة بالتقدم إلى ا�مام 
واتخاذ القرارات الجريئة

تحفيز ا�خرين للوصول إلى 
مستقبل مشرق من خالل  

نماذج قدوة مثالية.
التقييم المستمر لوضع الهيئة 

واعتباره نقطة االنطالق إلى 
مواصلة التطوير وا�بداع ا�مام

مع استخدام مؤشرات 
ا�داء الرئيسية استخدام كل طاقاتنا ا�بداعية 

لمواجهة التحديات والتفاني 
العمل المتواصل لخلق في كل عمل نقوم به. 

جيل من القادة والمبدعين
 نشر وترويج ثقافة التطوير 

المستمر

العمل مع شركائنا لتحقيق 
المصالح المشتركة

العمل بروح الفريق الواحد 
لتحقيق ا�هداف المشتركة 

المبادئ الـ 15 لهيئة كهرباء ومياه الشارقة

المبادئ

0102



 تسجيل مشترك جديد

ويقصد بها فتح حساب وتوصيل الخدمات لÁفراد - سكنيوصف الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
١٠ دقائقفي المركز

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

1. عقد ا�يجار ا³صلي والمعتمد من المالك والمستأجر
2. صورة من بطاقة الهوية للمستأجر الجديد

3. براءة الذمة السابقة - إذا مر على براءة الذمة السابقة أكثر من ١٠   
    ايام يتطلب إعادة قراءة العداد

4. سند الملكية (المالك)

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدء الخدمة للمستأجر
يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين مع إرفاق 

المطلوبة  المستندات 
يتم توقيع تعهد خاص في حال سكن المواطن 

يتم تحديد قيمة التأمين بموجب نوع العقار 
دفع قيمة التأمين واعتماد العقد 

إنشاء اتفاقية الخدمة  
يقوم المشترك بمراجعة بلدية الشارقة لتصديق عقد ا�يجار 

يقوم المشترك بمراجعة مركز الخدمة لتوصيل الخدمات

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين مع إرفاق المستندات 
المطلوبة 

إنشاء اتفاقية الخدمة  
الخدمات توصيل 

بدء الخدمة للمالك

بدون رسومرسوم الخدمة

رئيسيةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات 
ا³خرى

المستهدفة المتعاملين  أفرادفئات 

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة
يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

تصديق عقد ا�يجار في بلدية الشارقة
الخدمات توصيل 
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اقفال حساب(سكني)

وصف الخدمة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة

فئة الخدمة

نوع الخدمة

الخدمة محدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات 
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 

(السكني) 

١٥ دقيقة

براءة الذمة ا³صلية من بلدية الشارقة 
إيصال دفع التأمين ا³صلي 

صورة من بطاقة الهوية لصاحب العالقة

بدون رسوم في حالة المعاملة العادية  
200 درهم في حال المعاملة العاجلة (100 قطع الخدمة + 100 استرداد التأمين)    

رئيسية

اجرائية

خاصة

ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

ا³فراد

ويقصد بها تمكين المشترك السكني من إخالء العقار بشكل رسمي 

رسالة براءة الذمة من بلدية الشارقة  
(التأمين)  خدمة تسليم 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

يقوم المشترك بتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في مركز إسعاد المتعاملين
يقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني �رسال الفني المختص 

لقطع الخدمات وجلب القراءات االخيرة 
يقوم قسم القطع بتسجيل القراءات ا³خيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال الحساب 

المعاملة �نهاء 
يقوم قسم اقفال الحساب بمراجعة المستندات الخاصة بالمعاملة والتأكد من تناسب 

االستهالك، وفي حال عدم تناسب االستهالك يتم فحص العداد 
إنشاء طلب المتابعة (إقفال حساب) وارسالها للرقابة الداخلية

سداد مبلغ تجاوز االستهالك لقيمة التأمين (إن وجد) 
يقوم الموظف بإصدار شهادة براءة الذمة



   تسجيل مشترك جديد (تجاري وصناعي

ويقصد بها فتح حساب وتوصيل الخدمات للشركات والمؤسسات التجارية والصناعيةوصف الخدمة

١٠ دقائق

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدون رسومرسوم الخدمة

رئيسيةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات 
ا³خرى

المستهدفة المتعاملين  أفرادفئات 

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة
يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

(

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

صورة من الرخصة التجارية او السجل التجاري 
تقرير تفتيش الدائرة االقتصادية مع إعتماد عقد ا�يجار

عقد ا�يجار ا³صلي والمعتمد من المالك والمستأجر
براءة الذمة السابقة -  إذا مر على براءة الذمة السابقة أكثر من 10 ايام 

يتطلب إعادة قراءة العداد

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين مع إرفاق المستندات 
المطلوبة 

التأكد من ا³حمال المعتمدة (النشاط الصناعي) 
يتم تحديد قيمة التأمين بموجب نوع النشاط 

دفع قيمة التأمين وإعتماد العقد 
إنشاء اتفاقية الخدمة  

يقوم المشترك بمراجعة بلدية الشارقة لتصديق عقد ا�يجار 
بعد تصديق العقد يقوم المشترك بمراجعة مركز الخدمة لتوصيل الخدمات

تقرير التفتيش وختم دائرة التنمية االقتصادية
تصديق عقد ا�يجار في بلدية الشارقة 

الخدمات توصيل 

المستهدفة المتعاملين  والمؤسساتفئات  الشركات 

اقفال حساب

وصف الخدمة

١٥ دقيقة

ختم دائرة التنمية االقتصادية بإلغاء عقد ا�يجار
براءة الذمة ا³صلية من بلدية الشارقة 

إيصال دفع التأمين ا³صلي 
صورة من الرخصة التجارية / الصناعية 

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة
بدون رسوم في حال المعاملة العادية 

200 درهم في حال المعاملة العاجلة 
(100 قطع الخدمة – 100 استرداد التأمين في حال عدم تجاوز مبلغ التأمين 10000 درهم)  

رئيسيةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات 
ا³خرى

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  والمؤسساتفئات  الشركات 

ويقصد بها تمكين المشترك التجاري / الصناعي من إخالء العقار بشكل رسمي 

رسالة براءة الذمة من بلدية الشارقة        خدمة تسليم ( التأمين ) 
ختم دائرة التنمية االقتصادية بإلغاء عقد ا�يجار

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

(تجاري / صناعي) 

يقوم المشترك بتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في مركز إسعاد المتعاملين
يقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني �رسال الفني المختص 

لقطع الخدمات وجلب القراءات االخيرة 
يقوم قسم القطع بتسجيل القراءات ا³خيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال الحساب 

المعاملة �نهاء 
يقوم قسم اقفال الحساب بمراجعة المستندات الخاصة بالمعاملة والتأكد من تناسب 

االستهالك وفي حال عدم تناسب االستهالك يتم فحص العداد 
إنشاء طلب المتابعة (إقفال حساب) وارسالها للرقابة الداخلية

سداد مبلغ تجاوز االستهالك لقيمة التأمين (إن وجد) 
يقوم الموظف بإصدار شهادة براءة الذمة 
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 اقفال حساب(حكومي) تسجيل مشترك جديد

وصف الخدمة

١٠ دقائق

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدون رسومرسوم الخدمة

رئيسيةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات 
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة
ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين
وقسم الوزارات والدوائر الحكومية 

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

رسالة من الجهة الحكومية (محلية / اتحادية) لتوصيل الخدمات 
عقد ا�يجار ا³صلي (موقع مؤجر) 

الملكية  سند 

تقوم الجهة بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين 
يقوم مركز الخدمة بتوصيل الخدمات وإحالة الطلب إلى قسم الوزارات والدوائر 

الحكومية 
إنشاء اتفاقية الخدمة  

يتم إدراج الحساب في بنية كشف الحساب لدى الجهة الحكومية 

رسالة طلب توصيل خدمات من الجهة الحكومية

المستهدفة المتعاملين  الحكوميةفئات  الجهات 

ويقصد بها فتح حساب وتوصيل الخدمات للجهات الحكومية

(حكومي)

وصف الخدمة

١٥ دقيقة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدون رسومرسوم الخدمة

رئيسيةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات 
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة
ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  الحكوميةفئات  الجهات 

ويقصد بها تمكين المشترك الحكومي من إخالء العقار بشكل رسمي 

رسالة عدم ممانعة من الجهة الحكومية �قفال الحساب 

يقوم المشترك بتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في  قسم الوزارات 
الحكومية والدوائر 

يقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني �رسال الفني 
المختص لقطع الخدمات وجلب القراءات االخيرة 

يقوم قسم القطع بتسجيل القراءات ا³خيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال 
المعاملة الحساب �نهاء 

يقوم قسم اقفال الحساب بمراجعة المستندات الخاصة بالمعاملة والتأكد من 
تناسب االستهالك وفي حال عدم تناسب االستهالك يتم فحص العداد 

إنشاء طلب المتابعة (إقفال حساب) وارسالها للرقابة الداخلية
سداد مبلغ االستهالك 

يقوم الموظف بإصدار شهادة براءة الذمة

رسالة عدم ممانعة من الجهة الحكومية �قفال الحساب  

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين
 وقسم الوزارات والدوائر الحكومية 
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 اقفال حساب

وصف الخدمة

٣٠ دقيقة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدون رسوم في حال المعاملة العادية رسوم الخدمة

رئيسيةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  المقاوالتفئات  شركات 

ويقصد بها تمكين المشترك المقاول من الحصول على براءة الذمة

إفادة من إدارة خدمات الكهرباء / المياة بقطع التوصيل المؤقت
التفتيش  تقرير 

إيصال دفع التأمين ا³صلي 
صورة من الرخصة التجارية 

رسالة إفادة عن خدمات من ا�دارة المعنية          خدمة تسليم ( التأمين ) 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

(مقاول) 

يقوم المشترك بتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في مركز إسعاد المتعاملين
يقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني �رسال الفني المختص لقطع 

الخدمات وجلب القراءات االخيرة 
اعطاء المشترك رسالة موجهة �دارة خدمات الكهرباء/ المياة بقطع التوصيل المؤفت

عمل مذكرة تفتيش للموقع وذلك �عتمادها من إدارة اسعاد المتعاملين
في حالة عدم توصيل الخدمة المؤقته للمياة مع توفر الخدمة يتم فرض غرامة 5000 درهم 

وذلك في حالة إجازة البناء قبل عام 2018.
يقوم قسم القطع بتسجيل القراءات ا³خيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال الحساب �نهاء 

المعاملة
يقوم قسم اقفال الحساب بمراجعة المستندات الخاصة بالمعاملة والتأكد من تناسب 

االستهالك وفي حال عدم تناسب االستهالك يتم فحص العداد 
إنشاء طلب المتابعة (إقفال حساب) وارسالها للرقابة الداخلية

سداد مبلغ تجاوز االستهالك لقيمة التأمين (إن وجد) 
يقوم الموظف بإصدار شهادة براءة الذمة 

براءة الذمة

وصف الخدمة

١٠ دقائق

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

20 درهم رسوم الخدمة

تكميلية فئة الخدمة

اجرائية                                                                                               نوع الخدمة

الخدمة خاصة                                                                                                  محدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 
أفراد

والمؤسسات   الشركات 
الحكومية  الجهات 

ويقصد بها إصدار براءة الذمة للمالك – جهة العمل – دائرة التسجيل العقاري

رقم حساب المشترك
صورة من بطاقة الهوية لصاحب العالقة 

(المالك)  الملكية  سند 
عقد ا�يجار ا³صلي (المستأجر)

إقفال الحساب 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

 – المالك – جهة العمل) 
(دائرة التسجيل العقاري

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين مع إرفاق المستندات المطلوبة 
يقوم موظف الخدمة بإدراج القراءات ا³خيرة في النظام و إعداد الفاتورة 

يقوم المشترك بسداد المستحقات و إستالم شهادة براءة الذمة صالحة لمدة 15 يوم 
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اجراءات

وصف الخدمة

٢٠ دقيقة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة
بدون رسوم في حال المعاملة العادية 

200 درهم في حال المعاملة العاجلة 
(100 قطع الخدمة – 100 استرداد التأمين في حال عدم تجاوز مبلغ التأمين 10000 درهم)  

رئيسيةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  والمؤسسات فئات  الشركات 

ويقصد بها تمكين المشتركين من الحصول على براءة الذمة بشكل رسمي 

طلب الهدم معتمد من دائرة التحطيط و المساحة
الملكية سند 

التجارية للشركة الهدم الرخصة 
صورة من بطاقة الهوية

إفادة من خدمات الكهرباء/ المياة/ الغاز بقطع الخدمات من الخط الرئيسي عن الموقع 

رسالة طلب الهدم معتمد من دائرة التحطيط و المساحة    إقفال حساب 
خدمة تسليم ( التأمين ) 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

(الهدم) 

يقوم المشترك بتقديم الطلب لقسم القطع والتوصيل في مركز إسعاد المتعاملين
يقوم قسم القطع والتوصيل بتحويل الطلب الى القسم الفني �رسال الفني المختص 

لقطع الخدمات وجلب القراءات االخيرة 
اعطاء العميل رسالة موجهة الى خدمات الكهرباء/ المياة/ الغاز بقطع الخدمات من 

الرئيسي الخط 
يقوم قسم القطع بتسجيل القراءات ا³خيرة وتحويل المعاملة لقسم اقفال الحساب 

المعاملة �نهاء 
إنشاء طلب المتابعة (إقفال حساب) وارسالها للرقابة الداخلية

سداد مبلغ تجاوز االستهالك لقيمة التأمين (إن وجد) 
يقوم الموظف بإصدار شهادة براءة الذمة 

Smile

Friendly and Courteous

Timely and Responsive

Accurate and Consistent

Accessible and Convenient

Truthful and Transparent

Resolution-mindset

Socially-Engaged

24/7 Listening Center

SEWA Customer Service Promise/Pledge
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الخدمات  ( لغرض الصيانة )   توصيل 

وصف الخدمة

7 دقائق 

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدون رسومرسوم الخدمة

فرعيةفئة الخدمة

إجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة
ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

صورة من هوية المالك 
صورة من سند الملكية 

التامين دفع 
رسالة من المالك لطلب توصيل الخدمة بغرض الصيانه 

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين مع ارفاق المستندات 
المطلوبة  

يقوم موظف الخدمة بتحديد التأمين 
بعد دفع التأمين يتم تفعيل ا�تفاقيات و توصيل الخدمات 

ال يوجد

المستهدفة المتعاملين  ا³فراد فئات 
والمؤسسات   الشركات 

ويقصد بها توصيل الخدمات لذات مالك العقار 
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(سكني)تجديد عقد ا�يجار

وصف الخدمة

7 دقائق 

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدون رسومرسوم الخدمة

تكميلية فئة الخدمة

إجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة
ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

عقد ايجار معتمد من المالك والمستأجر
رقم حساب المشترك

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز الخدمة مع إرفاق المستندات المطلوبة 
يقوم موظف مركز إسعاد المتعاملين بمطابقة االسم في إيصال التأمين مع عقد ا�يجار 

التأكد من تناسب قيمة التأمين مع االستهالك 
إعتماد العقد من قبل مركز إسعاد المتعاملين 

يقوم المشترك بمراجعة بلدية الشارقة لتصديق عقد ا�يجار 

تصديق عقد ا�يجار في بلدية الشارقة 

المستهدفة المتعاملين  فئات 
ا³فراد 

والمؤسسات   الشركات 

ويقصد بها تجديد عقد ا�يجار السكني لÁفراد

 (تجاري وصناعي)تجديد عقد ا�يجار

16 15

7 دقائق 

بدون رسوم

تكميلية 

إجرائية

خاصة

ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء
يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

عقد ايجار معتمد من المالك والمستأجر
 رقم حساب المشترك

صورة من الرخصة التجارية/الصناعية سارية المفعول 

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين مع إرفاق المستندات المطلوبة 
يقوم موظف مركز إسعاد المتعاملين بمطابقة االسم في إيصال التأمين مع عقد ا�يجار 

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

إعتماد العقد من قبل مركز الخدمة 
يقوم المشترك بمراجعة بلدية الشارقة لتصديق عقد ا�يجار 

تصديق عقد ا�يجار في بلدية الشارقة 

ويقصد بها خدمة تجديد عقد ا�يجار التجاري والصناعي      وصف الخدمة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة

فئة الخدمة

نوع الخدمة

الخدمة محدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  والمؤسسات  فئات  الشركات 



(المالك) البيانات  تغيير 

وصف الخدمة

7 دقائق 

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

100 درهم رسوم الخدمة

فرعية فئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة
ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 
أفراد

والمؤسسات   الشركات 
الحكومية  الجهات 

ويقصد بها تغيير بيانات المالك الجديد للعقار 

صورة براءة الذمة للمالك السابق للعقار 
صورة سند الملكية الجديد

صورة من بطاقة الهوية للمالك الجديد
صورة جواز المالك الجديد

تعهد المالك الخاص في حال المالك يسكن العقار 

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

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين مع إرفاق المستندات المطلوبة 
يقوم موظف الخدمة بإجراء التغيير بناًء على طلب المالك الجديد

يقوم بتعبئة طلب توصيل الخدمات للمالك في حال طلبه
يقوم موظف الخدمة بإنشاء طلب المتابعة لتغيير بيانات المالك وإدراج المستندات في النظام 

توصيل الخدمة عند رغبة المالك في توصيل الخدمات
في حال عدم وجود مستأجر

يتم اقفال الحساب السابق وفتح حساب جديد
في حال وجود المستأجر 

يتم تغيير بيانات المالك دون اقفال الحساب

تغيير البيانات  (الشيك)

وصف الخدمة

٧ دقائق 

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

100 درهم رسوم الخدمة

فرعية فئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات
ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة
ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 

ويقصد بها تغيير بيانات شيك الـتأمين بعد إصداره

صورة من الرخصة التجارية / الصناعية 
صورة من بطاقة الهوية لصاحب العالقة 

صورة من إقفال الحساب / رقم حساب المشترك 
الشيك ا³صلي 

 إقفال حساب 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مركز إسعاد المتعاملين / قسم التأمينات إدارة إسعاد 
إرفاق المستندات المطلوبة  المتعاملين مع 

يقوم موظف الخدمة بتحديث البيانات في الشيك واعتماده (في حال تجديد تاريخ الشيك)
 

- في حال الرخصة الفردية يتم تغيير بيانات الشيك باالسم الشخصي لصاحب العالقة 
- في حال تعدد الشركاء يتم توقيع التنازل من قبل الشركاء إلى أحد الشركاء في الرخصة 

يقوم موظف الخدمة بطباعة الشيك الجديد وتسليمه للمشترك
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أفراد
والمؤسسات  الشركات 



بدل فاقد

وصف الخدمة

7 دقائق

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

20 درهم عن كل 1000 درهمرسوم الخدمة

تكميليةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات
ا³خرى

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 
ا³فراد 

والمؤسسات   الشركات 
الحكومية  الجهات 

ويقصد بها إصدار بدل فاقد �يصال التأمين

رقم حساب المشترك

إقفال حساب (سكني – تجاري – صناعي – حكومي) 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

(تأمين) 

يقوم المشترك بمراجعة مركز إسعاد المتعاملين وإبراز رقم الحساب 
سداد رسوم الخدمة 

استخراج إيصال بدل فاقد للتأمين

تسليم خدمة 

وصف الخدمة

7 دقائق

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

ال توجد رسوم للخدمة العادية رسوم الخدمة
100 درهم للخدمة العاجلة 

تكميليةفئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات
ا³خرى

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºًأوقات وقنوات تقديم الخدمة
 ºيوم السبت من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة  1:00 ظهر

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 
ا³فراد 

والمؤسسات   الشركات 
الحكومية  الجهات 

ويقصد بها تسليم شيك استرداد مبلغ التأمين 

إقفال حساب (سكني – تجاري – صناعي- حكومي) 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

  (التأمين)

يقوم المشترك بمراجعة مركز إسعاد المتعاملين المختص وابراز هوية مستلم الشيك االصلية 
عند االستالم

يقوم موظف الخدمة بتسليم شيك مبلغ التأمين للمشترك

صورة من بطاقة الهوية لصاحب العالقة
بطاقة المندوب وختم الشركة (للشركات والمؤسسات) 

رقم حساب المشترك
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دفع فواتير االستهالك

وصف الخدمة

5 دقائق 

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

حسب قيمة االستهالك رسوم الخدمة

فرعية فئة الخدمة

اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات
ا³خرى

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 
االفراد 

والمؤسسات  الشركات 
الحكومية  الجهات 

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

رقم حساب المشترك
أو الهاتف المتحرك 
أو صورة من الهوية 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

يقوم المشترك بمراجعة القنوات المفعلة لسداد فاتورة االستهالك 
طريقة الدفع  اسم القناة         

الفيزا   بطاقة  ا�لكتروني       الموقع   
نقدي – شيك -  بطاقة الفيزا المتعاملين       مراكز إسعاد   

بطاقة الفيزا – نقدي  البنوك المعتمدة خصم مباشر من الحساب    
نقدي المعتمدة      الصرافة  مراكز   
نقدي أجهزة الدفع - االتصاالت       
نقدي بريد االمارات         

المناسبة للدفع الطريقة  اختيار 
استالم إيصال الدفع 

تسجيل مشترك جديد
توصيل الخدمات لغرض الصيانة 

إقفال حساب 
فحص العداد 
إعادة توصيل 

      www.sewa.gov.ae ا�لكتروني الهيئة  موقع 

 إعادة توصيل الخدمة

وصف الخدمة

5 دقائق 

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة
100 درهم في أوقات العمل الرسمي 

من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء
250 درهم بعد أوقات العمل الرسمي 

فرعية فئة الخدمة

إجرائية نوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 
االفراد 

والمؤسسات  الشركات 
الحكومية  الجهات 

من يوم ا³حد وحتى الخميس
ºمن الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

يوم السبت 
ºمن الساعة 08:00 صباحَا  إلى الساعة  1:00 ظهر

مركز حلوان
24 ساعة 

ويقصد بها إعادة توصيل الخدمة بعد سداد المستحقات 

المستحقات  سداد 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

يقوم المتعامل بسداد المستحقات عن طريق مراكز إسعاد المتعاملين أو قنوات  الدفع 
االخرى و من ثم يتم إعادة توصيل الخدمات 

إجراء قطع الخدمة لعدم سداد المستحقات 

22 21



خصم بطاقة الشؤون و ا³شخاص من ذوي ا�عاقة (للمواطن)

وصف الخدمة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

بدون رسوم رسوم الخدمة
فرعية فئة الخدمة
اجرائيةنوع الخدمة

الخدمة خاصةمحدودية 
ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

من يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساءºأوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 

يقصد بها منح خصم  لمواطني دولة ا�مارات حاملي بطاقة الشؤون و ا³شخاص
من ذوي ا�عاقة بنسبة  25% .

صورة من بطاقة الهوية لصاحب العالقة
صورة من جواز السفر

صورة من خالصة القيد 
صورة من عقد ا�يجار مصدق من بلدية الشارقة ساري المفعول أو صورة سند الملكية 

في حال كان المواطن هو المالك
رسالة باسم صاحب العقار أو المعيل سارية المفعول من إدارة الضمان ا�جتماعي أو 

دائرة الخدمات ا�جتماعية أو  تفيد بتقاضي المواطن مساعدة إجتماعية (بطاقة شؤون) 
أو بطاقة ذوي ا�عاقة 

رقم هاتف مقدم الطلب 

يقوم المشترك بتقديم الطلب في إدارة إسعاد المشتركين مع إرفاق المستندات المطلوبة 
يقوم موظف الخدمة بالتأكد من توافر الشروط المخصصة لمنح الخصم 

منح الخصم و إغالق الطلب

يتم إعتماد حساب واحد فقط بإسم المواطن 
إخطار إدارة المتابعة كتابيَا في حال سكن أشخاص غير مدرجين في خالصة القيد

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

في حالة التأكد من سكن المواطن بالموقع يتم إنشاء طلب متابعة لتغيير فئة المشترك 
حسب النظام المتبع 

في حالة التأكد من أن الساكن غير مواطن بالموقع يتم فرض غرامة على حساب 
المشترك وقدرها 10،000 درهم وأتخاذ كافة ا�جراءات القانونية 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

تغيير رمز (تسعيرة ا�ستهالك) – المواطن 
ا³فراد

الشروط

تغيير الرمز  - (تسعيرة االستهالك) للمواطن
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وصف الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة
فئة الخدمة
نوع الخدمة

الخدمة محدودية 
ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة

المستهدفة المتعاملين  فئات 

بدون رسوم 
فرعية 
اجرائية
خاصة

ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء
يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

تسجيل مشترك جديد – سكني  
ا³فراد

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مراكز إسعاد المتعاملين مع إرفاق المستندات 
المطلوبة 

يقوم موظف الخدمة بالتأكد من توافر الشروط المخصصة لمنح التسعيرة 

يتم إعتماد حساب واحد فقط باسم المواطن 
إخطار مراكز إسعاد المتعاملين كتابيَا في حال سكن أشخاص غير مدرجين في خالصة القيد

يتم التفتيش على الموقع 3 مرات من قبل موظف التفتيش للتأكد من سكن المواطن بالموقع 
في حالة التأكد من سكن المواطن بالموقع يتم إنشاء طلب متابعة لتغيير فئة المشترك حسب 

المتبع  النظام 
في حالة التأكد من ان الساكن غير مواطن بالموقع يتم فرض غرامة على حساب المشترك 

وقدرها 10،000 درهم واتخاذ كافة ا�جراءات القانونية 

الشروط

٧ دقائق 

صورة من بطاقة الهوية لصاحب العالقة
صورة من جواز السفر

صورة من خالصة القيد 
صورة من عقد الزواج (إذا كانت الزوجة غير مسجلة في خالصة القيد)

صورة من عقد ا�يجار مصدق من بلدية الشارقة أو صورة سند الملكية في حال كان 
المواطن هو المالك

توقيع على تعهد سكن المواطن

يقصد بها تقديم الخدمة لمواطني دولة ا�مارات ويتم منح تسعيرة خاصة لالستهالك 

٥ دقائق  



 (الكهرباء -  المياه - الغاز)  فحص العداد

3
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وصف الخدمة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة

في حال الطلب من قبل المشترك

في حال الطلب من قبل المشترك
يتم اجراء الفحص اعتمادº على طلب المشترك ويتم دفع رسوم للطلب حسب نوع 

العداد المراد فحصه.

عدم تناسب االستهالك مع ا�ستهالك المفترض (سواًء من قبل إفادة الموظف المعني 
أو من قبل النظام)

في حال الطلب من قبل الهيئة

يقوم المشترك بمراجعة مراكز إسعاد المتعاملين وتقديم الطلب 
 يتم تقديم طلب الفحص من قبل الموظف ضمن كشف الفني المختص حيث يقوم 

الفني بتعبئة الطلب والتأكد من أرفاق إيصال دفع رسوم الفحص إذا كان الطلب بناًء 
على رغبة المشترك

يتم إرسال طلب الفحص إلى مختبر فحص العدادات في ا�دارات الفنية
(الكهرباء -  المياه - الغاز) 

 في حالة العداد صالح يتم أغالق الطلب
 في حالة العداد غير صالح بدون تالعب من المشترك يتم إضافة متوسط إستهالك عن 

فترة عطل العداد وتغيير العداد أو إعادة تركيبه بعد التصليح ثم اغالق الطلب
في حالة العداد غير صالح والتأكد من تالعب المشترك يتم إضافة غرامة مالية حسب 

النظام المتبع ومن ثم اضافة متوسط استهالك عن فترة توقف العداد وتغيير العداد او 
اعادة تركيبه بعد التصليح ثم إغالق الطلب

خطوات العمل

1
2

رسوم فحص العداد (كهرباء) بناًء على طلب المشترك
الرسوم نوع العداد    

درهم   100 عداد وجه واحد   
درهم   150 عداد ثالثي ا³وجه (سكني) 
درهم   250 عداد ثالثي ا³وجه (تجاري) 
درهم   600 عداد سي تي   

رقم حساب المشترك  
في حال الفحص بناًء على رغبة العميل يجب إستيفاء رسوم الفحص قبل الشروع في 

الفحص عملية 

٥ دقائق 

ويقصد بها فحص عداد الكهرباء -  المياه - الغاز في مختبرات الهيئة للتأكد 
فعاليتها   رسوم فحص العداد (المياه) بناًء على طلب المشتركمن 

الرسوم نوع العداد   
درهم   100 عداد (سكني)  
درهم   150 تجاري    

في حال الطلب من قبل الهيئة
بدون رسوم

ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء
يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

إقفال حساب 
شكوى ارتفاع استهالك المياه 

ا³فراد 
والمؤسسات  الشركات 

الحكومية الجهات 

تكميلية
اجرائية
خاصة

فئة الخدمة
نوع الخدمة

الخدمة محدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة

المستهدفة المتعاملين  فئات 



تركيبشكوى ارتفاع استهالك المياه
عداد إضافي/ إضافة أحمال/تغيير عداد 
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وصف الخدمة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة

فئة الخدمة
نوع الخدمة

الخدمة محدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 

فرعية 
اجرائية
خاصة

ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء
يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

فحص العداد (سكني)  

ا³فراد
والمؤسسات  الشركات 

100 درهم  رسوم فحص العداد 

7 دقائق

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

رقم حساب المشترك 
رقم الهاتف المحمول

صورة من بطاقة الهوية لصاحب العالقة 

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مراكز إسعاد المتعاملين في حال وجود استهالك 
للمياه  غير طبيعي 

يتم فحص عداد المياه من قبل فني مركز الخدمة 
يتم إرسال رسالة شكوى إرتفاع ا�ستهالك �دارة المياه 

تقوم اللجنة بمعاينة العقار ورفع تقرير عن أسباب إرتفاع إستهالك المياه 
يتم إبالغ المشترك بأسباب إرتفاع إستهالك المياه (إن وجدت) وعمل تسوية وإغالق الطلب 

وصف الخدمة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة

فئة الخدمة
نوع الخدمة

الخدمة محدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 

7 دقائق

فرعية 
اجرائية
خاصة

ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

ويقصد بها إصدار رسائل عدم ممانعة لÙدارات المعنية (الكهرباء والمياه والغاز) 

مخطط كروكي معتمد من بلدية الشارقة
صورة من خارطة ا³رض

يقوم المشترك بتقديم الطلب في مراكز إسعاد المتعاملين مع ارفاق المستندات المطلوبة  
يقوم موظف الخدمة بتعبئة طلب الخدمة وطباعة رسالة عدم الممانعة لÙدارات المعنية 

يقوم المشترك بمراجعة ا�دارات المعنية �ستكمال ا�جراءات

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

تسجيل مشترك جديد (سكني / صناعي / تجاري) 

ا³فراد
والمؤسسات  الشركات 

بدون رسوم 
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مالحظاتي

٥ دقائق

فرعية  
معلوماتية

عامة

ºمن يوم ا³حد وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباح¼ إلى الساعة 8:00 مساء

ويقصد بها استقبال المالحظات والمقترحات من الجمهور

يقوم المشترك بتقديم الطلب في إحدى القنوات التي يراها مناسبة 
يتم إستقبال الطلبات من القنوات المحددة 

دراسة الحالة و إبالغ المشترك با�جراء الذي تم إتخاذه 
 

يتم طباعة وتقديم الطلبات في مراكز إسعاد المتعاملين

أفراد
والمؤسسات  الشركات 

الحكومية  الجهات 

بدون رسوم 

800SEWAمركز االتصال :  991
      www.sewa.gov.ae ا�لكتروني الهيئة  موقع 

رقم حساب المشترك
رقم هاتف المحمول

وصف الخدمة

الخدمة  متطلبات 
المطلوبة) (المستندات 

إجراءات وخطوات تقديم 
الطلبات

رسوم الخدمة

فئة الخدمة
نوع الخدمة

الخدمة محدودية 

ترابط الخدمة مع الخدمات ا³خرى

أوقات وقنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
في المركز

المستهدفة المتعاملين  فئات 



أن تــكون الـهيـئـة من بـيـن
أفضل المنظمات والهيئات

العالمية

الــرؤيـــة:


