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حيث أن شركة أبوظبي للتوزيع هي الجهة المخولة قانونًا بتوفير خدمات الماء و الكهرباء للجمهور القاطنين في 
التي تم إنشاءها بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ في شأن تنظيم قطاعي  إمارة أبوظبي  حسب نطاق اختصاصها و 

الماء و الكهرباء، و حيث أن المشترك يرغب في االنتقاع  بهذه الخدمات و عليه فقد تم االتفاق على ما يلي :

لدى  المتوفرة  الوسائل  بإحدى  الكهرباء  و  الماء  استهالك  قيمة  بتسديد  الحساب  صاحب  العميل  يلتزم   -١
شركة أبوظبي للتوزيع شهريا . 

في حال كان السداد عن طريق شيك و لم تتمكن الشركة من تحصيل قيمته، §ي سبب كان، فإن العميل   -٢
ملزم بدفع مخالفة قدرها ٥٠ درهم مضافة الى قيمة االستهالك . 

يتحمل العميل رسوم إعادة الخدمة  بعد فصلها لعدم السداد و قدرها ١٠٠ درهم .  -٣
يلتزم العميل بعدم القيام بأي تغييرات على أي من أصول الشركة أيا كانت نيته، و في حال مخالفة هذا االلتزام   -٤
المقدرة  االستهالك  قيمة  إليها  مضاف  السداد  واجبة  درهم   ١٠،٠٠٠ قدرها  مخالفة  فرض  للشركة  يحق 

والتعويضات الالزمة .
يلتزم العميل بعدم توصيل الخدمة منه بعد العداد إلى الغير دون الرجوع إلى الشركة، و في حال مخالفته ذلك   -٥

فإنه يحق للشركة مخالفته بمبلغ ٥،٠٠٠ درهم با�ضافة إلى قيمة االستهالك المقدرة و التعويضات الالزمة.
يحق  فإنه  ذلك  مخالفته  حال  في  و  الشركة  إلى  الرجوع  دون  العداد  قبل  الغير  تزويد  بعدم  العميل  يلتزم   -٦

للشركة فرض مخالفة قدرها ١٠،٠٠٠ درهم با�ضافة إلى قيمة االستهالك المقدرة و التعويضات الالزمة .
الخدمة بعد فصلها، و في حال مخالفته ذلك فإنه يحق للشركة فرض مخالفة  إعادة  العميل بعدم  يلتزم   -٧

قدرها ١،٠٠٠ درهم مع مصادرة التأمين و إلزامه بدفع كافة المبالغ المستحقة بذمته .
يلتزم العميل باستصدار شهادة  براءة الذمة عند إخالءه العقار و في حال مخالفته ذلك يكون مسؤوال قانونًا   -٨

عن أي استهالك مستقبلي و أي مخالفات تتعلق بهذا الحساب .
للشركة فصل الخدمة عن أي من الحسابات المدرجة تحت اسم العميل المخالف لبنود هذه االتفاقية و أي   -٩

حسابات أخرى تندرج ضمن نطاقها.
يلتزم العميل بتحديث أي بيانات تم تعديلها بعد توقيع هذه االتفاقية و في حال مخالفته ذلك يتحمل كل ما   -١٠

ينتج عن ذلك من آثار.
يحق لشركة ابوظبي للتوزيع فصل الخدمة عن اي حساب  من دون اشعار العميل في حال تجاوز مدة ٦٠ يومًا   -١١

عن دفع المستحقات المترتبة على ذلك الحساب . 
يلتزم العميل بسداد التأمين للحساب الجديد حسب الرسوم المعتمدة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي .  -١٢

١٣- يمنع تقديم  اية طلب خاص بالحساب بعد إخالء العقار . 
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