
لنتـعـــاون فــي تـرشـيـــد
استهالك الكهرباء والماء



إيمانــا مــن وزارة الكهربــاء والمــاء والطاقــة المتجــددة بتطويــر 
خدماتهــا المقدمــة للعمــالء والعمــل علــى خفــض الهــدر فــي 
اســتهالك الكهربــاء والمــاء وطبقــًا للمــادة الثانيــة مــن قانــون  
20  لســنة 2016  بشــأن تحديــد تعرفــة وحدتــي الكهربــاء 
والمــاء والتــي تنــص على أنه (يجوز منح حوافز لمن يســاهم 

من المواطنين في ترشيد استهالك الكهرباء والماء)

الفكرة



حافــز للترشــيد: هــو اســم برنامــج وزارة الكهربــاء والمــاء 

والطاقــة المتجــددة لتقديــم حوافــز تتمثــل فــي خصــم 

فواتيــر التحصيــل الشــهرية نظيــر ترشــيد اســتهالك 

الكهرباء أو الماء.

التعريف 



•  تقتصر المشاركة على عمالء الوزارة من المواطنين أصحاب السكن 
الخاص.

•  يجب إدخال قراءة قبل االنضمام للبرنامج بحد أقصى سبعة أيام 
ودفع جميع المستحقات المطلوبة. 

•  يجب أن يكون قد مضى على تركيب العداد للمرفق أكثر من 12
شهرِا.

•  عدم وجود أية مخالفة أو ضبطية قضائية على المرفق المراد 
تسجيله في برنامج حافز للترشيد. 

•  التزام العميل بإدخال القراءات إلكترونيا لعدادات الكهرباء والماء 
للوحدة السكنية مرة واحدة من كل شهر. 

الشروط واألحكامالشروط واألحكام

صفحة 1 من 2



يحق للوزارة استبعاد العمالء في كل من الحاالت التالية:  •
عدم استيفاء الشروط واألحكام المنصوص عليها عند  أوًال: 

االنضمام.
ثانيًا:عدم االلتزام بإدخال القراءات وسداد المستحقات شهرين 

متتالين أو ثالثة أشهر متفرقة خالل السنة.
ثالثًا: في حال التصرف في المرفق تصرفًا ناقًال للملكية.

سيتم خصم نسبة الحافز للمشاركين ببرنامج حافز للترشيد نهاية كل   •
عام ميالدي.

•  يحق للوزارة وقف العمل ببرنامج  (حافز للترشيد) متى ما رأت 
الحاجة لذلك.

الشروط واألحكامالشروط واألحكام

صفحة 2 من 2



يصل إلى 

خصـــم علــى الفــاتـــورة 
حافز ترشيد الكهرباء

للعمالء المساهمين بترشيد استهالك الكهرباء



خصـــم علــى الفــاتـــورة 
حافز ترشيد المياه

للعمالء المساهمين بترشيد استهالك المياه

يصل إلى 

Lorem ipsum
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