




3 العمل بيئة  وسالمة  صحة 

الحرص على اتباع و تنفيذ السياسات والتدابير و اإلجراءات االحترازية التي 
اتبعتها الدولة للحد من انتشار الوباء قبل ذهابك للعمل

إلتــزام جميــع موظفــي الــوزارة بلبــس كمــام واقــي أو تغطيــة األنــف 	 
والفــم بــأي وســيلة كانــت فــي جميــع أماكــن العمــل أثنــاء الــدوام 

الرســمي.

المواظبة على غسل اليدين باستمرار.	 

تخصيــص غــرف للعــزل الصحــي فــي المبنــى فــي حــال وجــود حــاالت 	 
مشــتبه بهــا.



4 العمل بيئة  وسالمة  صحة 

الحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب واألسطح بصورة يومية. 	 

تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي واالحتفــاظ بالمســافة الالزمــة بيــن 	 
كل شــخص وآخــر.

متابعــة اإلرشــادات واألدوات التثقيفيــة الصــادرة مــن وزارة الصحــة 	 
ومتابعــة تحديثهــا باســتمرار عبــر موقــع الــوزارة اإللكترونــي والشاشــات 

الذكيــة.



5 العمل بيئة  وسالمة  صحة 

علــى جميــع األفــراد المتواجدين على رأس عملهم اإللتزام بالضوابط 	 
واإلجــراءات الصحيــة االحترازيــة الصــادرة مــن وزارة الصحــة وســوف 
يتــم أخــذ اإلجــراء التأديبــي الــالزم فــي حــال عــدم امتثالهــم وفقــًا لمــا 

تقــرره الســلطات الصحيــة وديــوان الخدمــة المدنيــة.

إعــادة توزيــع المكاتــب و الموظفيــن بالمكاتــب بمــا يضمــن عــدم 	 
وجــود كثافــة عدديــة .

ترك األبواب مفتوحة. 	 

ســوف يتــم تخصيــص عامــل نظافــة فــي كل دورة ميــاه وذلــك 	 
مســتمرة. بصــوره  وتنظيفهــا  لتعقيمهــا 



6 العمل بيئة  وسالمة  صحة 

عدم مشاركة األدوات المكتبية. 	 

منــع التنقــل بيــن المكاتــب و الزيــارات بيــن الموظفيــن واالكتفــاء 	 
المراســالت االلكترونيــة. باســتخدام 

إيقاف خدمة المطبخ )الشاي والقهوة(.	 

إغالق المصليات. 	 



7 العمل بيئة  وسالمة  صحة 

تشجيع الموظفين على استخدام الدرج. 	 

اســتخدام  المصعــد لشــخصين كحــد أقصــى مــع تنظيــم اســتخدام 	 
المصاعــد حســب مواقــع اإلدارات

القطاع المصعد

مكتب معالي الوزير – مكتب وكيل الوزارة – قطاع محطات القوى وتقطير المياه – قطاع مراكز 
المراقبة و التحكم و الرقابة

1

قطاع شبكات التوزيع الكهربائية – قطاع الشؤون المالية – قطاع خدمة العمالء - مراكز المراقبة  
والتحكم والرقابة 

2

قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية – قطاع مشاريع المياه - قطاع محطات القوى 
وتقطير المياه - إدارات تابعة لقطاع وكيل الوزارة

3

إدارات تابعة لقطاع معالي الوزير - قطاع مشاريع المياه – قطاع التخطيط والتدريب ونظم 
المعلومات – قطاع خدمة العمالء – قطاع تشغيل وصيانة المياه - قطاع شبكات النقل 

الكهربائية 
4





9 العمل تنظيم 

االستمرار بإلغاء نظام البصمة للحضور واالنصراف.	 

اعتمــاد نســبة )%25( مــن العــدد الكلــي للموظفيــن المســموح لهــم 	 
ــلي فــي مقــرات العمــل، مقســمة الــى أربــع مراحــل  ــد الفعـــــ بالتــواجـــ
ــى أن تعمــل كل مجموعــة  ــى أســبوعين عل ــة ال حيــث تقســم كل مرحل

مــن الموظفيــن لمــدة أســبوعين فــي هــذه المــدة.

لــن يســمح لغيــر العامليــن فــي مقــرات العمــل بالدخــول إال بتصريــح، 	 
وذلــك عــن طريــق أخــذ موعــد عبــر التطبيــق.*

* حجــز المواعيــد للمتعامليــن مــع الــوزارة للحضــور إلــى مبنــى الرئيســي أو المبانــي الخارجيــة لتقديــم او اســتكمال اجــراءات المعامــالت 
عبــر خدمــة حجــز المواعيــد فــي الموقــع الرســمي للــوزارة.

المستفيدين : جهات وهيئات  حكومية / أفراد / موظفين / شركات ومقاولين وموردين.



10 العمل تنظيم 

االســتمرار بنفــس نظــام النوبــة بمواقــع الــوزارة والمتبــع خــالل توقــف 	 
ــة، مــع تطبيــق نظــام  األعمــال واالســتمرار بأقــل طاقــة بشــرية ممكن

المجموعــات المتناوبــة فــي جميــع قطاعــات الــوزارة.

اســتمرار العمــل بمواقــع الــوزارة الحيويــة العاملــة بنظــام النوبــة كمــا 	 
كان متبــع خــالل توقــف األعمــال.

اســتمرار األعمــال ببرامــج الصيانــة المجدولــة و الصيانــة الطارئــة كمــا 	 
كان متبــع خــالل توقــف األعمــال.

تدريب الموظفين على استخدام األنظمة اآللية.	 





12 الرقمي التحول  تمكني 

على جميع موظفي الوزارة استخدام التطبيقات التالية إلنجاز العمل

قطاعــات 	  كافــة  إلجتماعــات   Microsoft Teams الفــرق  تطبيــق 
الــوزارة.

تطبيق التخزين الســحابي OneDrive إلدراج المســتندات المشــتركة 	 
مــع الغيــر لمنــع تداولهــا يدويــًا.

البريــد اإللكترونــي Office 365 Outlook للمراســالت و االســتغناء 	 
عــن المراســالت الورقيــة بيــن الموظفين وإصدار النمــاذج اإللكترونية 

) االســتئذان - اإلجازات - طلب شــهادة راتب (. 

 	Office365 Calendar المشــترك  اإللكترونــي  التقويــم  تطبيــق 
الســتخدام المواعيــد و الجــداول الزمنيــة و حجــز القاعــات لالجتماعــات.





14 العمالء خدمات  إجراءات 

الخدمات المتاحة حاليًا عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الكهرباء والماء
www.mew.gov.kw

ایصال تیار كھربائي جدید	 

تقویة تیار كھربائي وإضافة عداد كھربائي جدید	 

إیصال تیار كھربائي مؤقت	 

قطع تیار كھربائي	 

إیصال إرتباط میاه لمبنى جدید	 

تعدیل إرتباط میاه ونقل عداد میاه	 

دفع فواتیر إستھالك الكھرباء والماء	 

اإلبالغ عن عداد تالف )كھرباء- ماء(	 

طلب قطع المیاه	 

نقل كیبل وعداد كھربائي	 

ایصال إرتباط میاه آخر لمبنى قائم وعداد جدید	 

ايصال إرتباط میاه عداد جدید	 

ایصال إرتباط میاه مؤقت	 

تعبئة نموذج استبدال عداد كھرباء تالف	 

تعبئة نموذج استبدال عداد میاه تالف	 

فحص أجهزة التكییف	 

متابعة حالة الخدمة المطلوبة عبر البوابة اإللكترونیة	 

خدمة الرسائل النصیة	 

نقل ملكیة المرفق وطلب نقل اسم المالك الجدید 	 
في فواتیر االستهالك

نقل ملكیة المرفق من المتوفي إلى أحد الورثة	 

خدمة تسجیل موردین	 

خدمة اصدارتصاریح	 

إعادة تيار	 



15 العمالء خدمات  إجراءات 

خدمات سوف يتم إضافتها قريبًا

تاريخ التطبيق الفئات الموجهة إليها المحتوي النيص إسم الخدمة م

16 يونيو 2020

المستهلكين
 الرابط

www.mew.gov.kw/ar/services 

تحديث على وظيفة احتساب التكاليف بحيث يتاح دفع المبلغ الكامل او 
المقسط للتكاليف من خالل االون الين دون الحاجة لمراجعة الوزارة ويتم 

متابعة تحصيل القسط الكترونيا مع التنبيهات المتعلقة به.
دفع التكاليف المقسطة 1

14 يونيو 2020

المستهلكين
 الرابط

www.mew.gov.kw/ar/services 

الربط االلي بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء بحيث 
سيتم عرض حالة المعاملة من خالل االون الين دون الحاجة لمراجعة الوزارة. شهادة ايصال التيار الكهربائي 2

30 مايو  2020

جهات وهيئات  حكومية / أفراد / موظفين / 
شركات ومقاولين وموردين.

 الرابط: جاري التحديد

حجز المواعيد للمتعاملين مع الوزارة لحضور مبنى الوزارة الرئيسي أو المباني 
الخارجية لتقديم او استكمال اجراءات المعامالت. نظام حجز المواعيد للمتعاملين مع الوزارة 3

31 مايو 2020

موظفي الوزارة

الرابط
www.mew.gov.kw/accessdenied

إستخدام تطبيق البريد اإللكتروني Outlook للمراسالت اليومية والمستندات 
الورقية  ) المراسالت الداخلية بين األقسام واإلدارات ( ،  

 Office365 تطبيق البريد اإللكتروني
 Outlook 5



16 العمالء خدمات  إجراءات 

خدمات سوف يتم إضافتها الحقًا

دخول وخروج عميل جديد*	 

طلب براءة ذمه*	 

دفع وإرجاع تأمين العداد* 	 

استبدال عداد تالف وطلب عداد جديد*	 

دفع أقساط إقرار الدين و عمل تقسيط جديد*	 

طلب رفع العداد وقطع الخدمة*	 

تسجيل شهادة المنتج للزراعي والصناعي*	 

* سوف يتم إضافة هذه الخدمات بتاريخ 1 يوليو 2020



17 العمالء خدمات  إجراءات 

 وقف زيارات الشركات و المقاولين لمقرات الوزارة و االكتفاء باالجتماعات 	 
اإللكترونية و إيقاف استقبال المراجعين داخل مقرات الوزارة.

تكــون 	  التــي  المعامــالت  إلنهــاء  العمــالء  لزيــارة  موظفيــن  تخصيــص   
يومــي. لجــدول  طبقــا  األخيــره  بمراحلهــا 

تقديــم الخدمــات ورفــع المســتندات علــى موقع الــوزارة اإللكتروني لتقليل 	   
االتصــال المباشــر بيــن العمــالء وموظفــي الــوزارة المعنيين.


