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1. The Agreement االتفاقية   ١•
In these terms and conditions, when we refer to “the Agreement” it
means the agreement that ADDC has with you, the Customer, to
Supply your Premises with electricity and/or water on these terms
and conditions. The Agreement includes these Terms and Conditions,
your Application, any Essential Information you provide us, our
Charges, our Code of Practice on Disconnection and our Complaint
Handling Procedure. The Agreement also includes all documents you
have given us or may give us, in connection with your Supply at any
time during the term of the Agreement. These standard terms and
conditions have been reviewed and approved by the Department of
Energy (“DoE”). You will be deemed to have accepted these standard
terms and conditions from the date you start receiving electricity or
water..

االتفاقية“إلىالوثيقةهذهفياإلشارةعند معكماتفاقنانعنيفإننا"
تبعًامنشئاتكمإلىمعًاكليهماأوالكهرباءأوالمياهخدمةلتزويد

الشروطاالتفاقيةوتشمل.الوثيقةهذهفيالواردةواألحكامللشروط
وكافةبالخدمةلتزويدكمحسابلفتحقبلكممنالمقدموالطلبواألحكام

قواعدومجموعةمناالمفروضةوالرسومالمطلوبةاألساسيةالمعلومات
كما.لديناالشكاوىمعالجةوإجراءاتالخدمةبفصلالخاصةالممارسة
خدمةبتزويدتتعلقالتيوالوثائقالمستنداتكافةأيضًااالتفاقيةتشمل
سريانمدةأثناءتقدمأنالممكنمنالتيأوالمقدمةوالكهرباءالمياه
والموافقةواألحكامالشروطهذهبمراجعةالطاقةقسمقام .االتفاقيةهذه
الشروطهذهعلىموافقاالمتعاملويعتبر.االتفاقيةهذهبنودعلى

.والمياهالكهرباء توصيل بدء تاريخ من واألحكام 

2.   Terms and Conditions Applying to The
Agreement 

المطبقةواألحكام الشروط    ٢•
االتفاقيةعلى       

These are the Terms and Conditions which apply to the Agreement
with you for us to Supply, and continue to Supply, your Premises with
electricity or water or both, unless we make a separate written
agreement with you otherwise.

التزويدفيواالستمرارللتزويداتفاقناعلىواألحكامالشروطهذهتنطبق
ماوذلك،بكمالخاصةللمنشآتمعًاكليهماأوالكهرباءأوالمياهبخدمة

.ذلكبخالف يقضي منفصالً خطيًا اتفاقًا نُبرم لم 

3.    Supply Quality الخدمةتزويد جودة    ٣•
We will at all times ensure that the quality of our Supply to you
meets all requirements set out in the Agreement and any Relevant

Law, Licence, regulation or Code which applies to us.

المنشآتالخدمةتزويدجودةأنمنبالتأكداألوقاتجميعفينقومسوف
نافذقانونوأياالتفاقيةهذهفيالمحددةالمتطلباتجميعمعمتوافقة

.صلةذي 

4.    Electricity Voltage الكهربائيالجهد    ٤•
The electricity Supply voltage we provide to you will comply with the
Distribution Code for electricity for single phase or three phase, as the

case may be. 

معمتوافقًايكونسوفإليكمنقدمهالذيالكهربائيالتيارجهدإن
عبرأوواحدقطبعبرذلككانسواءالكهرباءبتوزيعالخاصةالقواعد
.الحاليقتضيه ما وفق كهربائية أقطاب ثالثة 

5.    Water Supply Network المياهخدمة تزويد شبكة    ٥•
Our water Supply is provided through our piped network system or
by road tanker on a temporary or permanent basis (including to
certain areas where we do not have a piped network system).

عبرأولناالتابعةاألنابيبشبكةنظامخاللمنالمياهبخدمةالتزويد
يوجدالالتيالمناطقإلىدائمأومؤقتبشكلالبريالنقلصهاريج
.أنابيبشبكة نظام فيها 

6.    Security Deposit التأمين   ٦•
ADDC will require the customer to pay a security deposit at the time
of applying to open a Supply account or subsequently if ADDC
believes a Security Deposit is required.  
ADDC may use the security deposit to recover any amount owed to
ADDC by the Customer due to a failure by the Customer to pay
his/her electricity or water bill within the required time period. ADDC
will promptly repay the customer the security deposit, or the balance
remaining, at the end of the Agreement. It is repaid by crediting it to
the customer’s final bill or by electronic transfer.  
ADDC may, from time to time, in accordance with procedures
approved with DoE, adjust the amount the customer must provide as
a security deposit. 

تأمينمبلغسدادالمتعاملمنللتوزيعظبيأبوشركةتطلبسوف
أبوشركةارتأتأوالخدمةتزويدحسابلفتحطلبتقديموقتفي

ظبيأبوشركةتستخدمقدمطلوبالتأمينمبلغبأنللتوزيعظبي
فيالمتعاملعلىالمستحقةالمبالغسدادفيالتأمينمبلغللتوزيع

المحددةالفترةفيالمتعاملقبلمنالفاتورةدفعيتملمحال
الرصيدأوبكمالخاصالتأمينمبلغإليكمنُعيدسوف.للسداد
إضافتهخاللمنإعادتهويتم،االتفاقيةهذهمدةانتهاءعندالمتبقي
.البنكيالتحويل أو النهائية للفاتورة 

المعتمدةلإلجراءاتووفقاآلخروقتٍمنللتوزيعظبيأبولشركةيجوز
المتعاملعلىيتعينالذيالمبلغبتعديلالطاقةدائرةقبلمن

.كتأمينسداده 



7.    Charges and Customer Bill بالمتعاملالخاصة والفاتورة الرسوم    ٧•
ADDC will charge the customer for all electricity and water
consumption that ADDC Supply based on the applicable tariff applied
to the customer’s account upon service request and registration.  
Charges will usually be according to the monthly readings of the
customer’s Meter. Where it has not been possible to read the
customer Meter, then ADDC will estimate the bill based on the
customer’s historic consumption or other relevant reference
information. 
Details of ADDC’s charges are available on its website (www.addc.ae)
or in its branch offices.  
The customer shall pay for the supply of electricity and water based
on the prevailing tariff rates. ADDC may modify tariff rates or any
other charges as per the approved schedule published by The
Distribution Companies from time to time for the relevant category.
If there is any change to the Charges ADDC will seek to inform the
customer in reasonable time before any changes.
The customer shall be responsible for reviewing his/her monthly bill
details and in case of any discrepancies or dispute he/she shall notify
ADDC. 

خدمةاستهالكتكاليفكافةبتحصيلللتوزيعظبيأبوشركةستقوم
علىالمطبقةالتعرفةعلىبناءًالشركةتقدمهاالتيوالمياهالكهرباء
كافةتكونعادةوالتسجيلالخدمةطلبتقديموقتالمتعاملحساب
للعدادالشهريةالقراءاتعلىبناءًوالمياهالكهرباءاستهالكتكاليف
شركةستقومالفعليةالقراءاتجلبتعثرتحالفي .بالمتعاملالخاص

علىبناءاوالمياهالكهرباءمنالمتعاملاستهالكبتقديرظبيأبو
يمكنكم .الصلةذاتاألخرىالمرجعيةالمعلوماتأوالسابقاستهالكه

أوااللكترونيموقعناخاللمنالمفروضةالرسومتفاصيلعلىاالطالع
.فروعناأحد خالل من طلب 

للتعرفةطبقاوالمياهالكهرباءخدمةتكاليفيدفعأنالمتعاملعلى
أخرىرسومأيأوالتعرفةتعديلللتوزيعظبيأبولشركةويجوزالسائدة
وفي.آلخروقتمنالتوزيعشركاتتنشرهالذيالمعتمدالجدولحسب
قبلالمتعاملبإبالغالشركةتقومسوفالرسومعلىتغييراتوجودحال

.معقولبوقت التغيير تطبيق 

حالوفيالشهريةالفاتورةتفاصيلمراجعةعنمسؤوالالمتعامليكون
.بهالشركة يخطر أن عليه خالف أو تناقض أي وجود 

8.    Bills and Payment والسدادالفواتير    ٨•
ADDC will issue an electronic monthly bill for the Customer. The bill
will be sent via email and SMS that has been provided by the
Customer (unless the customer continues to be eligible for paper
bills). In addition, a summary of the bill will be sent to any registered
mobile. The Customer will be able to review his/her bills and account
details online. The Customer must pay the notified bill by the Bill Due
Date. If the Customer does not pay any sum due by the Bill Due Date,
then late payment interest and/or charges will be added until such
payment is made. Details of applicable late payment interest and/or
charges will be set out on the reverse of his/her bill, published on
ADDC’s website and in branch. 
In the event that a Customer is experiencing payment difficulties,
then, in ADDC’s sole discretion, ADDC may enter into a payment plan
with that Customer. If the Customer does not comply with the timing
or amounts agreed under any payment arrangement, then ADDC can
cancel such payment plan by notice to the Customer and request a
late payment fee and/or late payment interest from the date of such
notification.   
Please note that a failure to pay your ADDC bills on time could
adversely affect your credit record maintained by Etihad Credit
Bureau. Any bank fees incurred by ADDC in connection with a
rejected cheque will be credited to a Customer’s account
Subject to the Disconnection Code of Practice, ADDC can disconnect
a Customer from electricity and/or water for failure to pay.  
ADDC reserves all rights to take any administrative, legal or other
action or any other steps it deems appropriate in accordance with
any Relevant Law to cover sums owed under this Agreement.

للمتعاملشهريةالكترونيةفاتورةبإصدارللتوزيعظبيأبوشركةستقوم
يكنلم(ماالقصيرةالنصيةوالرسائلااللكترونيالبريدعبرارسالهايتم

ذلكالىوباإلضافةالورقية)الفواتيراستالمفيلالستمرارمؤهالالمتعامل
يمكنكماالمتعاملهاتفالىنصياالفاتورةملخصارسالسيتم

موقعخاللمنحسابهوتفاصيلالشهريةفواتيرهعلىاالطالعللمتعامل
المخطرالفاتورةقيمةبسداديقومأنالمتعاملعلى.االلكترونيالشركة

فيبالسدادالمتعامليقملمحالوفيالفاتورةاستحقاقتاريخفيبها
توجد.الدفعيتمحتىسدادتأخيررسوماضافةسيتمالمحددالتاريخ

موقعوعلىللفاتورةالخلفيالجانبعلىالسدادتأخيررسومتفاصيل
.وفروعهاااللكتروني الشركة 

للتوزيعظبيأبولشركةيحقالسدادفيصعوباتالمتعاملواجهحالفي
يمتثللموإذا،الشركةلتقديروفقاالمتعاملمعسدادخطةفيالدخول

خطةإلغاءللشركةيمكنعليهاالمتفقوالمبالغللفتراتالمتعامل
.اإلخطارتاريخمنالتأخيررسومبسدادومطالبتهالمتعاملبإخطارالسداد

سلبايؤثرقدللتوزيعظبيأبوشركةفواتيرسدادعدمأنمالحظةيرجى
.االئتمانيةللمعلوماتاالتحادمكتبلدىاالئتمانيالمتعاملسجلعلى
للتوزيعظبيأبوشركةتكبدهامصرفيةرسوماياضافةستتمانهكما
.المتعاملحساب الى المرفوضة بالشيكات يتعلق فيما 
عنوالمياهالكهرباءخدمتيقطعللتوزيعظبيأبولشركةيمكن

.الخدمةفصل إلجراءات وفقا الفواتير سداد عدم حال في المتعامل 
ادارياجراءايالتخاذالالزمةالحقوقبجميعللتوزيعظبيأبوشركةتحتفظ

قوانينأليةوفقامناسبةتراهاأخرىخطواتأيةأوآخرإجراءأيأوقانونيأو
.االتفاقيةهذه بموجب المستحقة المبالغ لتغطية صلة ذات 

9.    Methods of Payment الفواتيرسداد طرق    ٩•
For the Customer’s convenience there are several ways to pay bills.
The customer can find the latest information on how to pay his bill
on the reverse of his bill, at our branch offices, by visiting our website
or contacting our call centre.  
The Customer may select a preferred payment method each time he
makes a payment; except for bill smoothing, payment arrangements
(following a default) or preapproved payment methods. For bill
smoothing and for customers who have entered a payment plan with
ADDC (due to historic non-payment issues), then such customer shall
set up a direct debit arrangement with ADDC.

ويمكن.الفواتيرلسدادطرقعدةهناكالمتعاملراحةعلىللتأكيد
علىالفواتيرسدادطرقعنالمعلوماتأحدثعلىالتعرفللمتعامل

موقعخاللمنأوالفرعيةمكاتبناأحدبزيارةأوفاتورتهمنالخلفيالجانب
.الشركةاتصال بمركز االتصال طريق عن أو االلكتروني الشركة 
فيهايسددمرةكلفيالمفضلةالسدادطريقةاختيارللمتعامليمكن
السدادطرقأو السدادأقساطأو،الثابتةالفاتورة باستثناءفواتيره

الثابتة بالفواتير يتعلقوفيما.الشركةقبلمنمسبقاالمعتمدة
مشكالت(بسببالشركةمعسدادخطةفيدخلواالذينوالمتعاملين

معالمباشرالخصمترتيباتإعدادعليهميتوجبالمستحقات)سدادعدم
.الشركة



10. Payment Difficulties السدادفي صعوبات    ١٠•
If a Customer has difficulties paying his or her bill, he should contact
ADDC immediately. ADDC will discuss the available options taking
into account the Customer’s historic payment records, his/her
consumption, the amount owed and whether the Customer should
be provided with Special Services (under ADDC Licence Condition
19). ADDC can also provide advice and guidance on how to reduce
electricity and water consumption.

واجه حال   في   للتوزيع  ظبي أبو   بشركة   فورا   االتصال  المتعامل  على 
المتاحةالخيارات معه الشركة تناقش وسوف  فواتيره  سداد  في  صعوبات 

إذاوما المستحق والمبلغ  واستهالكه  المتعامل  سداد  سجالت  مراعاة مع 
لشركة 19 رقم الترخيص شرط (بموجب خاصة بخدمات ه تزويد  يجب  كان 
بشأنوالتوجيه  المشورة  تقديم  للشركة  يمكن  كما   .للتوزيع) ظبي أبو 

.والماءالكهرباء استهالك من الحد 

11. Contacting ADDC للتوزيعظبي أبو شركة مع التواصل    ١١•
The Customer may contact ADDC to discuss Service or any other
products or service offered by ADDC. The available communication
channels and the related information is available on ADDC’s website
(ADDC.ae).

أو الخدمةلمناقشةللتوزيعظبيأبوشركةمعالتواصلللمتعامليمكن
االتصالقنواتخاللمنالشركةتقدمهاأخرىخدماتأومنتجاتأي

االلكترونيالشركةموقععلىعنهاالمعلوماتجميعتتوفروالتيالمتاحة
)ADDC.ae(

12. Other Services أخرىالخدمات   ١٢•

ADDC may be required to collect other fees due by the Customer.
Any other fees due will be sent as a separate bill to the Customer’s
electricity or water bills and will indicate on that separate bill, the
payment calculation and methodology, the time period for such
payment and any contact details for queries on such payments. 
Certain customers are required to pay Municipality Fees – ADDC will
issue a separate Municipality Fees bill each month on behalf of the
relevant Municipality. Municipality Fees are based on the rental
contract value registered within the Municipality’s Tawtheeq system.
You should therefore ensure that these details are accurate. Although
bills will be issued each month to help Customers pay these fees on
an instalment basis, please note that you will still be liable to the full
amount in the event you cancel your tenancy contract early. You
should refer any queries on Municipality Fees to the relevant
Municipality.

مستحقةإضافيةرسومتحصيلإلىللتوزيعظبيأبوشركةتضطرقد
فواتيرعنمنفصلةفاتورةإرسالسيتمالشأنهذاوفي.المتعاملعلى

الزمنيةوالفترةسدادهاوطرقالمطلوبةالرسومتوضحوالماءالكهرباء
معالتواصلطرقتوضيحالىباإلضافةالرسومهذهمثللسدادالمحددة
.بهامتعلقة تفاصيل وأي الرسوم هده عن لالستفسار الشركة 

الحالةهذه  وفي  البلدية  رسوم  سداد  المتعاملين  بعض  من  يطلب قد 
البلديةعن نيابة منفصلة  البلدية  رسوم  فاتورة  بإصدار  الشركة  ستقوم 
اإليجار  عقد   قيمة   على  البلدية  رسوم  تعتمد   .شهر كل  في   المعنية 
المتعامل على  يجب   لذلك   ) TAWTHEEQ( توثيق   نظام  في  المسجلة 
تصدر  الشركة  أن  من  الرغم  وعلى   .البيانات هذه  صحة  من التأكد 
المتعامل  على  الدفع   عملية   لتيسير   التقسيط   بنظام   الفواتير هذه 
حالة في  بالكامل  المبلغ سداد  عن مسؤوال  سيظل  المتعامل أن إال 

حال في   المعنية   البلدية  الى  التوجه  المتعامل  وعلى  االيجار عقد إلغاء 
.البلديةبرسوم تتعلق استفسارات اي  وجود 

13. VAT المضافةالقيمة ضريبة   ١٣•
ADDC has implemented the Decree of Federal Law No. (8) of 2017 of
the Value Added Tax (VAT) on goods and services. This means that
VAT will be implemented on ADDC services as of 1 January 2018 at
the rate of 5%. The amount of VAT paid will be shown separately on
each Customer bill.

)8( رقم  االتحادي  القانون  مرسوم  بتنفيذ  للتوزيع  ظبي أبو  شركة  قامت 

وهكذاوالخدمات  السلع على  المضافة  القيمة  ضريبة  بشأن   2017 لسنة 
اعتبارا الشركة  خدمات  على  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  سيتم  فإنه 
المستحقةالمضافة القيمة ضريبة  مبلغ  توضيح  وسيتم   2018 يناير  1من 

.فاتورةكل في منفصل بشكل 



14. When ADDC Can Disconnect الخدمةفصل يمكننا متى  ١٤•
(a) ADDC will apply the Disconnection Code of Practice (available

on its website and upon request). It is each Customer’s
responsibility to pay for the electricity and water supplied to
their Premises. Disconnection of electricity and/or water can
occur but will only occur as a last resort for non-payment. Note
that ADDC may disconnect the Supply if:
(i) we need to protect your health and safety, or the health

and safety of our Representative or the general public or
prevent damage to property;

(ii) you fail to pay your bill by Bill Due Date and you have not
made special arrangements with us to pay your bill;

(iii) we have proof that there has been tampering with a Meter
or the Fittings on your Premises;

(iv) on two occasions in a row we are denied or cannot get
access to your Premises or Meter to do what we need to do
under the Agreement;

(v) you ask us to disconnect your Supply;
(vi) we find out that you have given us Essential Information

you know is wrong or misleading on your Application or
afterwards in relation to your account;

(vii) we are required to by a Court Order, to comply with a
direction given by a competent authority or by any
Relevant Law;

(viii) we end the Agreement in accordance with Clause 35.
(b) There may be other circumstances when we may disconnect

your Supply. Please see our Code of Practice on Disconnection
for more details. 

 (c) ADDC will notify the customer for any disconnection of supply
with the relevant communication channels provided by the
Customer prior to any disconnection. 

الخدمةفصل اجراءات بتطبيق للتوزيع  ظبي أبو  شركة  تقوم  سوف .أ
الطلب) عند   والمتاحة   االلكتروني   الشركة   موقع  على  (المتوفرة 
مسؤوليةمتعامل  كل  على  تقع  حيث   ،السداد لعدم أخير  كإجراء 
ويمكن   .بمنشأته الخاصة  والمياه  الكهرباء استهالك تكاليف سداد 

إذا:الخدمة تفصل أن للشركة 

وسالمةصحة أو وسالمتكم صحتكم على حفاظًا ذلك  إلى تجنا .
الممتلكات؛في التلف لمنع أو العام الجمهور أ أو ممثلينا 

تعقدوا ولم  االستحقاق  تاريخ  في  الفاتورة  سداد  عن  عجزتم .
لسداد   خاصة    ترتيبات    على    الشركة    مع   سداد   اتفاقية 

المستحقات؛
في الموجودة  التركيبات  أو  العداد  في  تالعب  هناك  أن  ثبت .

بكم؛الخاصة المنشآت 
إلى  الدخول   من   متتاليتين   لمرتين   نتمكن   لم أو    منعنا .

بماللقيام العداد إلى الوصول أجل  من  بكم  الخاصة  المنشآت 
االتفاقية؛هذه بموجب به القيام علينا ينبغي 

عنكم؛الخدمة فصل منا طلبتم .

غيرأنها تعرفون أساسية  معلومات  لنا  أبرزتم  أنكم  اكتشفنا .
بعدأبرزتموها أو بكم  الخاص  الطلب بشأن  مضللة أو  صحيحة 

حسابكم؛يخص لغرض ذلك 

جهةمن صادرة تعليمات أو محكمة أمر بموجب  ذلك  منا  طلب .
للقانون؛وفقًا أو مختصة رسمية 

35.البند مع يتوافق بما معكم االتفاقية بإنهاء قمنا .
للمزيد .عنكمالخدمة فصل فيها يمكننا أخرى حاالت هناك  يكون قد .ب

بفصل الخاصة لدينا  الممارسة  قواعد  مراجعة  نرجو   ،التفاصيل من 
.الخدمة

(عنالخدمة بفصل المتعامل بإخطار للتوزيع ظبي أبو شركة ستقوم .ت
فصل قبل  المتعامل)  حددها و  سبق  التي  االتصال   قنوات  طريق 
الخدمة

15. Reconnection After Disconnection For
Non-Payment

الدفععدم بسبب فصلها بعد الخدمة تزويد إعادة    ١٥•

If ADDC disconnect the Supply because of non-payment, ADDC will
reconnect the Supply, if the customer:
(a) Settled all his outstanding amounts with ADDC; or 
(b) agree on a special payment arrangement or payment plan with

ADDC; and
(c) Pay any reconnection fee and, if required, any increase to the

amount of the Security Deposit (see Clause 6 above). 

سدادعدمبسببعنكمالخدمةبفصلللتوزيعظبيأبوشركةقامتإذا
قامإذالخدمةتزويدبإعادةالشركةتقومسوف،عليكمالمستحقةالمبالغ

المتعامل:
أوعليه؛ المستحقة المبالغ بسداد .ا
أودفع خطة واتفاقية للسداد خاصة ترتيبات على لموافقة .ب
التأمينمبلغ في  زيادة أية  لزم وإذا  التزويد  إلعادة  رسوم  أية  سداد .ت

أعاله) 6رقم الفقرة (انظر  .ذلكمنكم طلب إذا بكم الخاص 

16. Changes to the Supply during the Agreement سريانأثناء الخدمة تزويد على تطرأ التي التغييرات    ١٦•
االتفاقية 

(a) During the term of the Agreement, the Customer may request
ADDC to make any change to customer Supply, for example, to
change the Supply from single phase to three phase or to move
a Meter to a new location. Any Customer application and any
change to his Supply will become part of the Agreement.  

(b) If customer request ADDC to make a change to his Supply,
customer must pay the applicable charges related to:
(i) reviewing customer application to make a change; and 

(ii) if ADDC approve customer application, any change ADDC’s
makes to your Supply as a result.

أيةإجراء االتفاقية سريان أثناء ظبي أبو شركة من المتعامل طلب  إذا .أ
تزويد في  تغير   ،المثال  سبيل  على    ،الخدمة  تزويد  في  تغييرات 
منالعداد نقل أو كهربائية  أقطاب ثالثة  إلى واحد قطب عبر الخدمة 
سوفالخدمة تزويد في تغيير وأي المتعامل طلب فإن  ،آخرإلى مكان 
.االتفاقيةمن جزء يصبح 

تزويدفي تغييرات أية إجراء ظبي أبو شركة من المتعامل طلب إذا .ب
باآلتي:المتعلقة الرسوم دفع المتعامل على يتوجب فإنه الخدمة 

شروطفي تعديل إلجراء المتعامل من المقدم الطلب مراجعة •
والخدمة؛ تزويد 

قبلمن الموافقة على بناء الخدمة على سيطرأ الذي التغيير •
 .المتعاملطلب على للتوزيع ظبي أبو شركة 



17. What Customer Are Responsible For مسؤوليتكم حدود هي ما    ١٧•
Customers are responsible for:
(a) paying your bill on time;
(b) making sure that we have safe and reasonably easy access to our

Meter and Fittings at your Premises (including any ADDC
appointed contractors, sub-contractors, employees or agents);

(c) complying with all Relevant Laws relating to you and your
Supply;

(d) inform us when your personal information or circumstances
related to a particular service changes;

(e) telling us without delay if you move out of your Premises;
(f) informing ADDC if you require Special Services from ADDC

(including where a person residing in the Premise needs
continuous access to electricity or Wholesome Water due to an
illness, old-age or other justified reason).

(g) for non-residential Customers – providing updated company
documents or government authorisations, permits, licences or
approvals (including renewed trade licences);

(h) if customer are the owner of the Premises:
(i) making sure that all Fittings on your side of the Connection

Point to your Premises are safe and comply with all
Relevant Laws;

(ii) ensuring only a licensed electrical contractor does electrical
work on your Premises and Fittings on your side of the
Connection Point to your Premises.

(j) if customer is not the owner of the Premises, telling ADDC if the
owner has not made safe any Fittings past the Connection Point
on his Premises which are not safe or has not complied with any
Relevant Laws after you have told the owner about such things;

(k) Promptly reply to queries in order for them to provide you with
the best possible service;

(i) telling us if:
(i) you have not received a bill from us for over a month;
(ii) you think there is a mistake on your bill;
(iii) no charges appear in your bill for electricity or for water

you have used.

يلي:عما مسؤول المتعامل 
المستحق؛الوقت في فاتورتكم سداد .أ
العدادإلى معقول نحو على والسهل  اآلمن  وصولنا  إمكانية  ضمان .ب

منأي ذلك في (بما بكم الخاصة  المنشآت في الموجودة والتركيبات 
وكالء  أو  الشركة   موظفي  أو    ،الشركة من   المعنيين  المقاولين 
الشركة)

بخدمتي بتزويدكم  المتعلقة  الصلة  ذات  القوانين   بجميع  االلتزام .ت
والكهرباء؛المياه 

أوبكم االتصال تفاصيل أو  الحساب  بيانات  في  تغييرات  بأي  إبالغنا .ث
الخدمة؛تغيير 

المنشآت؛إخالء تم إذا تأخير بدون إبالغنا .ج
اليهاتحتاجون قد خاصة  خدمات بأي  للتوزيع  ظبي أبو  شركة إخطار .ح

للشربالصالحة والمياه للكهرباء المستمر  احتياجكم  ذلك  في (بما 
مبرر)آخر سبب أي أو العمر في كبير أو مريض شخص وجود بسبب 

التصاريحأو  الشركات  وثائق  تقديم السكنيين غير المتعاملين على .خ
ذلك في  (بما   تحديثها   بعد    الحكومية   والموافقات   والتراخيص 
المحدثة)التجارية التراخيص 

،المنشآتمالكي كنتم إذا .د
التزويدنقطة بين الموجودة التركيبات جميع أن  ضمان  عليكم •

الصلة؛ذات األنظمة جميع مع ومتوافقة سليمة ومنشآتكم 
المنشآتداخل  الكهرباء  أعمال  تنفيذ  أن  من  التأكد  عليكم •

يخصفيما وذلك فقط مرخص  كهربائي مقاول  خالل  من  تتم 
.بكمالخاصة والمنشآت التزويد نقطة بين الموجودة التركيبات 

لمالمالك كان إذا  إبالغنا  عليكم   ،المنشآت المالكين  تكونوا  لم إذا .ذ
حال في  المنشآت  تزويد نقطة  بعد  تركيبات  أي سالمة  من  يتأكد 
بعدذلك ويتم الصلة ذات القوانين مع متوافقة غير أو آمنة غير كانت 
بذلك؛المالك إخطار 

معلوماتأية  أو  إليكم  نوجهها  قد   أسئلة   أي   على   بسرعة  الرد .ر
تأخير؛بدون منكم نطلبها أساسية 
التالية:الحاالت في إبالغنا 

شهر؛عن تزيد لمدة منا فاتورة اية تستلموا لم إذا •
فاتورتكم؛في خطأ هناك أن تعتقدون كنتم إذا •
المياهأو الكهرباء الستهالك رسوم أية  الفاتورة  تتضمن  لم  إذا •

.صلةذي قانون أي مراعاة مع 

18. What Customer Must Not Do بهالقيام عليكم يحظر ما    ١٨•
You must not:
(a) carry out, or allow any person to carry out, illegal electrical

works on your Premises;
(b) take, or allow any person to take, electricity or water illegally

from our network;
(c) use, or allow any person to use, electricity or water in any way

that affects the Supply to any other person or causes loss to us
or damage to our Meters or Fittings or other Supply equipment;

(d) interfere, or allow any person to interfere, with your Supply or
Supply to any other person, including disconnecting Supply of
another or re-connecting Supply which we have disconnected;

(e) transfer your account to another person without ADDC
consent.;

(f) sell electricity or water from your Supply or from our network to
any other person, which includes providing electricity or water
to another in return for a benefit to you.

(g) Use any other source of supply that may adversely affect our
network without written notification to ADDC. 

المتعامل:على يحظر 
فيقانونية غير كهربائية أعمال بتنفيذ شخص ألي السماح أو  تنفيذ .أ

منشآتكم؛
المياهأو  الكهرباء  على  بالحصول  شخص  ألي   السماح  أو  الحصول .ب

بنا؛الخاصة الشبكة من قانونية غير بصورة 
بأيالمياه  أو  الكهرباء  باستخدام  شخص  ألي  السماح  أو  استخدام .ت

لناخسارة تتسبب أو آخر شخص أي إلى الخدمة تزويد على تؤثر صورة 
بتزويد الخاصة   األخرى   المعدات  أو  التركيبات  أو  للعدادات  ضرر  أو 

الخدمة؛
الخدمةبتزويد يتعلق فيما بالتدخل  شخص  ألي  السماح  أو  التدخل .ث

شخص عن  الخدمة  فصل  ذلك  في بما  ،آخرشخص أي إلى أو إليكم 
بفصلها قمنا أن بعد الخدمة تزويد إعادة أو آخر 

موافقتنا؛على الحصول دون آخر شخص إلى حسابكم  تحويل .ج
إلىشبكتنا من أو إليكم  الموصلة الخدمة من المياه أو الكهرباء بيع .ح

إلىالمياه أو  الكهربائي  التيار  تقديم  ذلك  ويشمل   ،آخر شخص أي 
.عليكمتعود منفعة مقابل آخر شخص 

دونشبكتنا على سلبيا تؤثر قد لإلمداد  أخرى  مصادر  اية  استخدام .خ
للتوزيع ظبي أبو شركة إلى خطي إشعار 



19. If Customer Are a Landlord or Owner المنشأةمؤجر أو المنشأة مالك المتعامل كان إذا    ١٩•
(a) If customer are a landlord:

(i) you must not leave the Supply account in your name for
premises you lease and then charge your tenant what you
are billed for the water and electricity they use or you think
they use if the tenant’s consumption is part of a larger bill;

(ii) you must not ask us to disconnect Supply to your tenant’s
premises while they have a valid lease agreement with you;

(iii) unless you have a lease agreement with your tenant which
includes an allowance in the rent for water and electricity
consumption, you must make sure that your tenant opens
a Supply account for the leased premises in their own
name;

(iv) you must take immediate action to stop or prevent loss of
electricity or water from Premises you own as soon as you
become aware of the loss or the risk of loss, even if the loss
is billed or would be billed to the Supply account of your
tenant;

(b) If you are a landlord or you own the Premises where we Supply
to you, you must have a Connection Agreement with us. 

(c) If you own the Premises where we Supply water or electricity or
both to you under an account in your name and someone else
lives in, uses or occupies those Premises, you must not charge
that person for any water or electricity they use. To do that is
against the Relevant Law (including Law No. (2) of 1998).

(d) At the end of any tenancy, responsibility paying electricity and
water charges will revert to the landlord until a new tenancy
begins. The landlord may request disconnection of the
electricity and/or the water at the premises (but this will not
happen automatically).

المنشآت:مؤجري كنتم إذا .أ
للمنشآتباسمكم الخدمة تزويد حساب ترك عدم عليكم  يجب •

تمما لديكم  المستأجر  تحميل  ثم  ومن  بتأجيرها قمتم التي 
استهلكهاالتي والكهرباء للمياه قيمة كبدل عليكم احتسابه 
االستهالك قيمة  كانت  إذا استهلكها  أنه تظنون أو المستأجر 
شاملة؛فاتورة من كجزء محتسبة 

إذاالمنشآت مستأجر عن الخدمة فصل طلب  عدم عليكم يجب •
المفعول؛سارية إيجار اتفاقية بحوزته كانت 

استهالك بدل  يحدد   اإليجار  اتفاقية  في بند  هناك يكن  مالم •
أن من  التأكد عليكم يتوجب فإنه والكهرباء  للمياه  المستأجر 
لتزويد الخاص  باسمه  حساب  بفتح  قام  قد  لديكم المستأجر 
للمنشآت؛الخدمة 

أوالكهرباء  فقدان منع  أو  لوقف  فوري  إجراء  تتخذوا  أن  يجب •
الخسارة كانت  لو  حتى   ،تمتلكونها التي  المنشآت في المياه 
.المنشآتمستخدم حساب على تحميلها يتم سوف 

،بالخدمةنزودها    والتي لها المؤجرين أو المنشآت  مالكي  كنتم إذا .ب
.معناخدمة تزويد اتفاقية على الحصول عليكم فإنه 

أوالمياه بخدمة نزودها التي المنشآت تؤجرون أو  تمتلكون  كنتم إذا .ث
آخر شخص  هناك  وكان  باسمكم  حساب  تحت كليهما او الكهرباء 

هذا تحميل   يمكنكم  ال    ،المنشآت يشغل  أو   يستخدم  أو   يقيم 
يعتبر الفعل  هذا  أن إذ  والكهرباء  المياه  استهالك قيمة  الشخص 
.)1998لسنة  2رقم (القانون للقانون مخالفا 

على المستحقة  المبالغ دفع  مسؤولية  فإن   ،اإليجار عقد  نهاية  في .ج
الى ستعود  اإليجار  عقد  من  االنتهاء  بعد والماء الكهرباء استهالك 
خدمةفصل طلب للمالك ويجوز   .الجديداإليجار عقد يبدأ حتى المالك 

يحدثلن هذا (لكن للتوزيع  ظبي أبو شركة  من المياه أو /والكهرباء 
.المالك)من طلب بموجب إال تلقائيا 

20. If customer Are a Tenant المستأجرينكنتم إذا    ٢٠•
If you are a tenant, unless you have a lease agreement under which
you pay an allowance in your rent for the water or electricity or both
you use:
(a) you must ask your landlord to provide you with a copy of a

clearance certificate for the Premises before you open a Supply
account;

(b) you must open an account for Supply in your own name for the
premises you lease; 

(c) you must not let someone else take over responsibility for your
Supply account on your leased premises;

(d) you must not accept responsibility for someone else’s Supply
account.

دفعكميتضمنإيجارعقدعلىحائزينتكونواولم،المستأجرينكنتمإذا
يتوجبفإنه،معًاكليهماأووالكهرباءالمياهاستهالكبدلمقابللبدل

عليكم:
التيللمنشآت الذمة براءة عن نسخة بإعطائكم مسبقًا  المالك مطالبة .أ

لتزويد بكم  خاص  حساب   فتح  إلى تعمدوا  أن  قبل  استأجرتموها 
الخدمة؛

الشخصيباسمكم الخدمة لتزويد حساب  فتح  في واإلسراع المبادرة .ب
استأجرتموها؛التي للمنشآت 

الخاصالخدمة تزويد حساب عن  المسؤولية  آخر  شخص تحمل عدم .ت
استأجرتموها؛التي للمنشآت بكم 

باسمكم؛مسجالً ليس حساب عن المترتبة المسؤولية تقبل عدم .ث

21.If Customer Breach The Agreement لالتفاقيةالمتعامل مخالفة حال في    ٢١•
For any breach of clauses under the Agreement, ADDC has the right
to take any or all of the following actions:
(a) disconnect Customer Supply;
(b) end the Agreement;
(c) impose a penalty or any approved late payment charges;
(d) increase the amount of Customer Security Deposit; 
(e) claim payment from customer for any damage or loss occurred

due to this.

باتخاذظبيأبولشركةيجوز،االتفاقيةهذهوأحكامبشروطتلتزموالمإذا
التالية:اإلجراءات جميع أو أي 
الخدمة؛فصل .أ
االتفاقية؛هذه إنهاء .ب
معتمدة؛تأخير رسوم أو غرامة فرض .ت
عليكم؛التأمين مبلغ زيادة .ث
.لناتسببت خسارة أو ضرر أي نظير مالي بمبلغ مطالبتكم .ج

22. Liability for Breaches المخالفاتعن المترتبة المسؤولية    ٢٢•
Without limiting ADDC’s rights, if ADDC become liable to any third
Person as a result of a breach by the Customer of the Agreement,
customer must repay ADDC for the full amount of our liability and
costs ADDC incur. 

نتيجةًآخرطرفأيتجاهالمسؤوليةتحملناإذا،لحقوقناتقييددون
المبلغعنتعويضناعليكميتوجبفإنه،االتفاقيةلهذهلمخالفتكم

.ذلكنظير تكبدناها التي والتكاليف تحملناها التي للمسؤولية الكامل 



23. Protection of Customer’s Sensitive Equipment بكمالخاصة الحساسة المعدات حماية    ٢٣•
Supply interruptions and voltage and frequency fluctuations can
occur outside ADDC control and can damage sensitive electrical
appliances. It is customer’s responsibility to protect his sensitive
equipment. ADDC will not be liable to Customer in any way as a
result of any voltage or frequency fluctuation. Customer can reduce
the risk of damage from power fluctuations by installing surge
protection devices in his or her Premises.  

ألسبابوالترددالجهدفيوتذبذباتالخدمةفيانقطاعفتراتتحدثقد
  .الحساسةالكهربائيةاألجهزةإتالفإلىتؤديوقدسيطرتنانطاقخارج
نلتزمولنلديهالحساسةاألجهزةلحمايةالمتعاملعلىالمسؤوليةتقع

.الكهربائيالترددأوالجهدفيتذبذبأينتيجةشكلبأيتجاهكم
تركيبخاللمنالتيارتذبذباتعنالناتجالتلفخطورةتقليليمكنكم
.حمايةأجهزة 

24. Supply Through Third Party الغيرمعدات طريق عن الخدمة تزويد    ٢٤•
There are times when ADDC may Supply to customer through Third
Party Assets. For example, if Customer lives or has Premises in a high
rise building ADDC may use the building owner’s assets, such as pipes
or wiring or connection equipment to Supply electricity or water or
both to customer. If ADDC needs to use Third Party Assets to Supply
customer, ADDC will not be liable for any loss or damage customer
suffer as a result of any fault or problem in or connected with those
third party assets which interrupts ADDC Supply to customer. 

عائدةمعداتخاللمنبالخدمةنزودكمأنالممكنمن،األوقاتبعضفي
.للغير بمالكالخاصةالمعداتنستخدمأنيمكن،المثالسبيلعلى
هذهتتكون.مرتفعبناءفيتقعلمنشآتمالكأوسكانكنتمإذاالبناية

لتزويدكمالضروريةالتوصيلمعداتأواألسالكأواألنابيبمنالمعدات
معداتاستخداماحتجناإذا.معًاكليهماأوالكهرباءأوالمياهبخدمة
أوخسارةأيةعنمسؤوليننكونفلن،بالخدمةلتزويدكمللغيرعائدة
التيالمعداتبهذهصلةلهاأوتطرأمشكلةأوخطأألينتيجةضرر

.عنكمالخدمة بانقطاع تسببت 

25. Interruptions in Supply الخدمةانقطاع فترات    ٢٥•
(a) There are times when ADDC may need to interrupt customer

Supply:
(i) to maintain, repair or change equipment or the network;
(ii) to connect Supply to another person;
(iii) because of an emergency or to manage loads;
(iv) for health and safety reasons;
(v) to upgrade or protect Supply to you or others;
(vi) to avoid danger to people or property;
(vii) to take care of or protect the network;
(viii) to deal with an Event Beyond Our Control.

(b) The customer must advise ADDC if a person residing at the
premises is dependent on life support equipment and submit a
written confirmation from an appropriately qualified medical
practitioner that the person requires life support equipment at
the premises. ADDC can give and guide the customer
information about how they may be able to help to protect
Supply for medical reasons.

الخدمة قطع  إلى  للتوزيع  ظبي أبو  شركة  تحتاج  ربما  أوقات  هناك .أ
التالية:الحاالت في وذلك 

الشبكة؛أو المعدات تغيير أو إصالح أو صيانة عند •
آخر؛شخص إلى الخدمة توصيل عند •
األحمال؛إلدارة أو طارئ حدث بسبب •
والسالمة؛بالصحة تتعلق ألسباب •
لآلخرين؛أو لكم الخدمة تزويد حماية أو تحديث عند •
الممتلكات؛أو األشخاص عن المخاطر لدرء •
حمايتها؛أو بالشبكة للعناية •
.سيطرتنانطاق عن خارج حدث مع التعامل عند •

المستمرالتزويد إلى يحتاج  أسرتكم  في  شخص اي عن ابالغنا نرجو .ب
كيفية عن  لكم   المعلومات  توفير  يمكننا   .طبية ألسباب  للخدمة 
ألسباببالخدمة التزود  الستمرارية الحاجة  حالة  في المساعدة تقديم 
.طبية

26. Notice of Interruptions االنقطاعبفترات اإلخطار    ٢٦•
If ADDC plan to interrupt customer Supply, ADDC will give at least 2
calendar days notice before they do. If customer Supply is
interrupted because of an emergency ADDC will give whatever notice
is reasonable in the circumstances. 

لكمترسلفسوف،الخدمةلقطعللتوزيعظبيأبوشركةخططتإذا
قطعكانإذاأما.بذلكقيامهامناألقلعلىعمليوميقبلإخطارًا
مناسبةنراهاالتيبالطريقةنخطركمفسوفطارئحدثإلىيرجعالخدمة
.الطارئةللحالة وفقا 

27. Metering العدادات   ٢٧•
The customer need a Meter on his Premises to measure how much
water or electricity or both ADDC Supply to him. Unless otherwise
agreed in writing, ADDC will be permitted to install, maintain and
periodically read or check any installed Meter in a Customer’s
Premises.  

أوالكهرباءأوالمياهكميةلقياسالمنشآتداخلعدادوجودالضروريمن
منفصلخطياتفاقوجودعدمحالةفي.بهانزودكمالتيكليهما
وصيانةبتركيبللتوزيعظبيأبوشركةتقومسوف،ذلكبخالفيقضي
.لمنشآتكمالخاص العداد وفحص الدورية القراءات وأخذ 

28. Faulty Meter المُعطلالعداد    ٢٨•
If the Customer believes that the installed Meter is not working
properly; then he or she can approach ADDC for a Meter check
request. Customer will be informed at the time of making such
request what the Meter check applicable charges are:   
• Meter Not Faulty - If ADDC check the Meter and find that it the

Meter is not faulty, ADDC will charge the Customer for
checking the Meter as per the applicable charges. 

• Meter Faulty – on occasion, the Meter may not to be working
properly (i.e. it is faulty) ADDC will not charge the customer for
checking the meter, and will replace the customer Meter and
make adjustments, if applicable, on the next bill after such meter
check.

إبالغنايمكنكم،صحيحةبصورةيعملالالعدادأنالمتعاملأعتقدإذا
الطلبهذاتقديموقتفيالمتعاملإبالغسيتم.بفحصهنقوموسوف
العداد:فحص لطلب المترتبة الرسوم 

يتحمل  سوف   ،العداد  في  عطل  وجود   وعدم   الفحص   حال  في •
.المعدادفحص لطلب المترتبة الرسوم المتعامل 

أبوشركة تقوم فسوف  ،العدادفحص  عند عطل  وجود  حال  في أما •
المناسبةالمالية التسويات إجراء يتم وسوف باستبداله للتوزيع ظبي 
.إضافيةرسوم أية نحملكم ولن القادمة فاتورتكم في 



29. Access to Customer Premises بكمالخاصة المنشآت إلى الدخول    ٢٩•
(a) ADDC has a right and regulatory obligations to access ADDC’s

Metering equipment in order to ensure this is safe, working
properly and to ensure efficient billing practice. The Customer
must therefore make sure that ADDC has safe and fairly easy
access to your Premises to install, read, test, service or replace
ADDC’s Meter. 

(b) Under this Agreement, the Customer has agreed to grant
necessary access to ADDC’s Meter located on the Customer’s
premises. The Customer shall provide and facilitate access by
ADDC, including obtaining any entry permission and approval
required for ADDC’s staff/representative access. 

(c) Under this Agreement, Customer has also agreed to permit
access to Customer Premises in order to:
(i) restore Supply in your area because of an unplanned

interruption;
(ii) protect or prevent danger or damage to people or property;
(iii) remove any Meters, Fittings, or other equipment;
(iv) do research about the demand for water and electricity.

(d) Our Representatives will carry proper identification at all times
when entering your Premises on our behalf. You may contact
ADDC Call Centre if you have any questions or need to check
authorizations for access. 

(e) ADDC will not be responsible for any delay or interruption in
Supply if the Customer delays in granting access authorization.

في  والتنظيمي  القانوني  الحق   للتوزيع   ظبي أبو   شركة   تمتلك .أ
الخدمةوعمل سالمة لضمان بها الخاصة القياس أجهزة  إلى  الوصول 
التأكدالمتعامل  على يجب  لذلك   .الفعالة الممارسة لضمان  وكذلك 

آمنبشكل منشأته في األجهزة  لهذه  الشركة  وصول  إمكانية  من 
.بهاالخاصة العدادات استبدال أو اختبار أو قراءة أو لتثبيت 

السماح ضمان  على وافق  قد  المتعامل  فإن االتفاقية  هذه  بموجب .ب
معداتإلى بالوصول يمثلها من أو للتوزيع  ظبي أبو شركة لموظفي 
الدخولتصاريح توفير  ذلك  في بما  منشأته  في  الموجودة  الشركة 

 .لهمالمطلوبة والموافقات 

شركةدخول على أيضا وافق قد العميل  فإن  االتفاقية  هذه  بموجب .ت
يلي: بما للقيام منشأته الى للتوزيع ظبي أبو 

بسببفيها  تقطنون  التي  المنطقة  إلى  الخدمة  تزويد إعادة •
له؛مخطط غير انقطاع 

عنهم؛التلف أو المخاطر درء أو الممتلكات أو األشخاص حماية •
أخرى؛معدات أو تركيبات أو عدادات أية إزالة •
.والكهرباءالمياه على الطلب حجم حول الدراسات إجراء •

عند األوقات  جميع  في  مالئمة  تعريف  بطاقة  ممثلينا يحمل  سوف .ث
أبوشركة اتصال بمركز االتصال ويمكنكم  .عنانيابةً  المنشآت  دخول 
للدخولالموظف  صالحيات  من  للتأكد أو  لالستفسار  للتوزيع  ظبي 
المنشأة الى 

فيانقطاع أو تأخير أي عن مسؤولة للتوزيع ظبي أبو شركة تكون لن .ج
للمنشأةالدخول تصريح منح في المتعامل تأخر إذا الخدمة تزويد 

30. Events Beyond Customer or ADDC Control أوالمتعامل سيطرة نطاق عن تخرج التي األحداث    ٣٠•
سيطرتنا

If either of ADDC or the Customer is unable to perform any
obligations under the Agreement because of an Event Beyond
Control then the Agreement will remain in force and together our
obligations (other than customer obligation to pay any outstanding
Charges) will be put on hold without liability until the Event Beyond
Control is over. Both parties must make reasonable efforts to put an
end to any Event Beyond Control as soon as possible.

االتفاقيةهذهفيالواردةالتزاماتهتنفيذعلىقادرغيرمناطرفأيكانإذا
ساريةتظلاالتفاقيةهذهفإن،السيطرةنطاقعنخارجحدثبسبب

بسدادالتزامكمباستثناءالفريقين)التزاماتتعليقيتموسوفالمفعول
عنالخارجالحدثانتهاءحتىمسؤوليةأيةتحمل(دونمستحقةمبالغأي

خارجحدثأيإلنهاءمعقولةجهودًامناكليبذلسوف.السيطرةنطاق
.ممكنوقتٍ أقرب في وذلك السيطرة نطاق عن 

31. Feedback, complaints or Disputes النزاعاتأو والشكاوى المالحظات    ٣١•
If the Customer has feedback, a complaint or a dispute, then the
Customer should contact ADDC in the first instance. ADDC will
handle any complaint in line with its Complaint Handling Procedure.  
If the complaint or dispute is not resolved to the Customer’s
satisfaction using ADDC’s Complaint Handling Procedure then the
Customer may ask for an independent review of the matter by the
Department of Energy. Please see ADDC Complaint Handling
Procedure that is published on its website (ADDC.ae) for more
information; or visit DoE website for more information related to the
appeal complaint procedures  (www.doe.gov.ae).

المقامفي المتعامل على فيجب نزاع أو شكوى أو مالحظات لديكم كان إذا 
اي مع  الشركة  تتعامل  وسوف   للتوزيع  ظبي أبو   بشركة  االتصال  االول 

مرضٍحل إلى التوصل يتم لم إذا    .الشكاوىمعالجة  إلجراءات وفقا شكوى 
،لديناالشكاوى معالجة إجراءات  خالل  من  النزاع أو للشكوى بالنسبة لكم 

يرجى  .الطاقة  دائرة  قبل  من  مستقلة  مراجعة  طلب  للمتعامل  يمكن 
الشركة  موقع  على   الموجودة    الشكاوى  معالجة  اجراءات  على  االطالع 

االلكتروني    الطاقة     دائرة    موقع    زيارة     يمكنكم    كما    االلكتروني 
www.doe.gov.ae   اإلجراءات عن  المعلومات   من   المزيد   على   للحصول

.العالقةلشكاوى المتبعة 



32. ADDC Liability to Customer if Things Go Wrong خطأحدوث حالة في المتعامل تجاه مسؤوليتنا    ٣٢•
(a) If, through ADDC lack of care, customer property is damaged

and ADDC ought to have expected that the damage was
reasonably likely if ADDC did not take care, then ADDC will pay
the costs of either repairing or replacing the damaged property.
dependable on ADDC’s choice.

(b) ADDC will not be liable to a Customer for any other loss or
damage if:
(i) ADDC breach any obligation ADDC owe to Customer for

any other reason;
(ii) caused by another Person being careless or not doing what

he must do; or
(iii) caused by an Event Beyond Control.

(c) If, for any reason ADDC cannot rely on the above to exclude
ADDC liability, then ADDC liability will be limited to:
(i) AED 30,000 for any single event or series of related events

occurring on a network system; or
(ii) a total of AED 30,000 for any single event or series of

related events occurring on a network system that affects
more than one customer. 

(d) The limitation on ADDC liability in respect of property damage
does not apply if, through ADDC lack of care, customer or
anyone at customer’s premises with his consent is injured or
killed. 

أنتوقع علينا ينبغي وكان لممتلكاتكم تلف  في  إهمالنا  تسبب إذا .أ
لكمندفع فسوف   ،الكافية العناية  نتوخ لم إذا الوقوع محتمل التلف 

مناالختيار  حق  ولنا  استبدالها أو  التالفة الممتلكات  إصالح تكاليف 
.الخيارينبين 

ألي المتعامل  تجاه  المسؤولية  للتوزيع  ظبي بو أ شركة  تتحمل  لن .ب
إذا:آخر تلف أو خسارة 

أخرى؛ألسباب علينا متوجب التزام اي خالفنا •

بماقيامه عدم أو إهماله بسبب آخر شخص الضرر  بهذا تسبب •
يفعله؛ أن عليه يجب 

.السيطرةنطاق عن خارج حدث عن ذلك نتج أو •

من  أنفسنا   إلعفاء   أعاله  ذكر   ما  على   االعتماد   نستطع   لم   إذا .ت
على: تقتصر سوف مسؤوليتنا فإن  ،المسؤولية

أو  فردي  حدث  ألي   درهم   30,000  مبلغ  على  أقصى   كحدٍ •
أنظمة إحدى  في  تحدث  والتي الصلة ذات األحداث من سلسلة 
.الشبكة

من سلسلة  أو  منفرد  حدث  ألي  اماراتي  درهم   30,000مبلغ •
علىتؤثر وقد الشبكة أنظمة في تحدث التي المترابطة األحداث 
متعامل من أكثر 

بأضرار  يتعلق  فيما    للتوزيع  ظبي أبو   شركة  مسؤولية  حدود  ان .ث
أووفاة في  الشركة  اهمال تسبب ما إذا  تنطبق ال  الخاصة  الملكيات 

.المنشأةفي المقيمين أحد أو المتعامل إصابة 

33. Changes to the Agreement االتفاقيةعلى التعديالت    ٣٣•
ADDC may make changes to this Agreement from time to time.
ADDC will give customer at least 30 days prior notice of any changes
to the Agreement. ADDC may give the Customer notice in a number
of ways, including notification on your bill, , SMS, email or telephone
(taking into consideration any Customer requested communication
preferences). Such notice period may not apply if ADDC are required
to make changes to the Agreement by any Relevant Law.

مناالتفاقية هذه  على  تعديالت  أي إجراء  للتوزيع  ظبي أبو  لشركة  يجوز 
بأيةاألقل على يومًا  30مدته مسبقًا إخطارًا إليكم نُرسل وسوف  .آلخروقتٍ 

بعدة اإلخطار  هذا  لكم  نرسل  أن  يمكننا    .االتفاقية هذه  على تعديالت 
عبرأو محلية صحيفة في عام إخطار أو الفاتورة في  إشعار  وتشمل وسائل 
االعتبارفي األخذ مع الهاتف) أو اإللكتروني البريد أو القصيرة الرسائل نظام 
يسريال وقد  .لدينا) والمسجلة  المتعامل  لدى  المفضلة  التواصل  قنوات 
.القانونبموجب االتفاقية هذه على التعديالت إجراء منا طلب إذا ذلك 

34. How The Customer May End This Agreement المتعاملقبل من االتفاقية إنهاء كيفية    ٣٤•
Customer may end the Agreement at any time, provided that
Customer:
(a) Gives ADDC instructions to close your account in writing or by

phoning ADDC contact centre or via service request on ADDC
website; 

(b) complete ADDC account clearance process; and
(c) settle any outstanding sums due for Supply.

أن:بشرط وقت أي في االتفاقية هذه إنهاء للمتعامل يجوز 

طريقعن وذلك حسابكم؛ إلغالق ظبي أبو شركة  لدى طلب تسجيل .أ
الطلبتقديم أو الشركة اتصال بمركز االتصال أو منكم كتابي إشعار 
.للتوزيعظبي أبو لشركة االلكتروني الموقع على 

أيةوتسوية  .الحسابعن الذمة براءة على الحصول إجراءات استكمال .ب
.حسابكمعلى الخدمة عن مستحقة مبالغ 

35. How ADDC May End The Agreement ظبيأبو شركة قبل من االتفاقية إنهاء كيفية ٣٥•
للتوزيع

If the customer does not meet his obligations under the Agreement,
ADDC may disconnect his service. If ADDC do, ADDC will send a
written notice to the customer explaining what is wrong, what he
needs to do and when it must be done by. If the customer does not
comply with that notice ADDC may end this Agreement
immediately.  
If ADDC has disconnected your Premises and ADDC has not
reconnected it as provided for under Clause ?15,then this Agreement
is considered at an end. ADDC may also end this Agreement at any
time on at least 30 calendar days written notice to the customer,
provided that at the time ADDC can do that by law.  
ADDC may also end this Agreement if the customer does not provide
ADDC with any Essential Information ADDC ask for. 

،االتفاقيةفي عليها المنصوص  بااللتزامات الوفاء  المتعامل يستطع لم إذا 
يشرحخطّيًا إخطارًا لكم نُرسل سوف  ،ذلكحدث إذا  .الخدمةفصل لنا يجوز 
التيوالفترة به القيام تحتاجون الذي األمر وما ارتكبتموه الذي الخطأ هو ما 

،اإلخطار بهذا التزامكم عدم  حالة في  ،األمرهذا إتمام خاللها عليكم يجب 
ولمالمنشآت عن الخدمة بفصل قمنا إذا  .فورًااالتفاقية هذه إنهاء لنا يجوز 
.الغيةاالتفاقية هذه تُعتبر  ، 15البند عليه نص  لما وفقًا  توصيلها نعيد 
خطّيإخطار  إرسال  بعد  وقت أي  في  االتفاقية  هذه إنهاء  أيضًا  لنا يجوز 
.للقانون ووفقًا  بذلك  نقوم أن  بشرط   ،إليكماألقل  على  يومًا   30مدته 
التياألساسية المعلومات لنا تقدموا لم إذا االتفاقية هذه بإنهاء نقوم وقد 

.منكمنطلبها 



36. If ADDC End The Agreement االتفاقيةهذه بإنهاء ظبي أبو شركة قامت إذا    ٣٦•
If ADDC end this Agreement, ADDC may, if ADDC have not already
done so, stop Supplying the customer with electricity and water.
However, even once the Agreement has ended, the customer will
remain responsible for all costs and Charges the Customer owes
under the Agreement until all amounts that are paid in full. Even
after the Agreement has ended, the following clauses will remain in
effect until their purpose is served:
(a) Clause 7, Charges & Customer Bill, to the extent that ADDC are

entitled to keep customer deposit, if any, to cover amounts he
owes to ADDC or until ADDC need to provide the customer with
a refund;

(b) Clause 8, Bills and Payment, to the extent it relates to amounts
the customer owe ADDC but not yet paid by him;

(c) Clause 17 and 19, Customer Responsibilities, in relation to the
Supply equipment, to the extent it relates to equipment not
owned by the customer and his responsibility for breaches;

(d) Clause 29, Access to Customer Premises, to the extent necessary
for ADDC to take final readings and to remove our equipment;

(e) Clause 32, ADDC Liability To the customer if Things Go Wrong.

تزويدكموقفالىنعمدانيمكنفإنه،االتفاقيةهذهبإنهاءقمناإذا
منوبالرغمذلكومع.بعدبذلكقيامناعدمحالةفيوالمياهبالكهرباء

التكاليفجميعلسدادمسؤوليتكمتستمرسوف،االتفاقيةهذهإنهاء
المبالغجميعسدادحتىاالتفاقيةبموجبعليكمالمستحقةوالرسوم

.كاملةالمستحقة البنودتبقى،االتفاقيةهذهإنهاءمنالرغموعلى 
منها:الغرض يتحقق حتى سارية التالية 

الذي الحد  إلى  ،"بالمتعامل الخاصة   والفاتورة   الرسوم "   7 البند .أ
لتغطية ،وجدإن  ،منكمالمقدم بالتأمين  االحتفاظ  في الحق  يمنحنا 

إليكمالمال إعادة إلى الحاجة أو لنا مستحقة مبالغ أية 

المستحقةبالمبالغ يتعلق الذي بالقدر   ، "والسدادالفواتير "   8 البند .ب
جانبكم؛من اآلن حتى تُسدد لم والتي لنا 

بالمعداتيتعلق  فيما  ، "مسؤوليتكمحدود هي ما "  19 و  17 البند .ت
مملوكةالغير بالمعدات  يتعلق الذي وبالقدر  الخدمة  بتزويد  الخاصة 
المخالفات؛عن ومسؤوليتكم لكم 

لناالضروري بالقدر  ، "بكم الخاصة المنشآت  إلى الدخول "    29البند .ث
لنا؛المملوكة المعدات وإزالة النهائية القراءات ألخذ 

"خطأحدوث حال في المتعامل تجاه مسؤوليتنا "  32البند .ج

37.  Statutory Powers and Changes to the Agreement االتفاقيةهذه في والتغييرات القانونية الصالحيات    ٣٧•
Nothing in the Agreement affects any rights or powers ADDC or the
Customer has under any Relevant Law.  

ممنوحةصالحياتأوحقوقأيةعلىيؤثرمااالتفاقيةهذهفييوجدال
.صلةذو قانون أي بموجب لكلينا 

38. Applicable Law بهالمعمول القانون    ٣٨•
This Agreement is governed by and construed in accordance with the
federal laws of the United Arab Emirates as applied in the Emirate of
Abu Dhabi and the laws of the Emirate of Abu Dhabi. The Customer
and ADDC agree that the courts of Abu Dhabi shall have exclusive
jurisdiction to review any disputes in relation to this Agreement.

لدولةالساريةاالتحاديةالقوانينمعيتوافقبماوتُفسراالتفاقيةتخضع
أبوإمارةفيبهاالمعمولواألنظمةوالقوانين،المتحدةالعربيةاإلمارات
أنعلىوالمتعاملللتوزيعظبيأبوشركةمنكليتفقكما.ظبي

نزاعاتأيةفيللبتحصرياالمختصةالمحاكمهيظبيأبوإمارةمحاكم
.االتفاقيةبهذه تتعلق 

39. Term of the Agreement االتفاقيةمدة    ٣٩•
The Agreement will come into effect on the date you receive
electricity and water from ADDC and will continue until it is ended by
the Customer in accordance with Clause 34 or ended by ADDC in
accordance with Clauses 35 and 36.

الخدمة لتزويد  حساب   فتح  طلب   توقيعكم  تاريخ  من  االتفاقية  تسري 
.وفقًاقبلنا من أو  34للبند  وفقا  قبلكم من  إنهائها  لحين نافذة  وتبقى 

. 36و 35للفقرتين 

40. Disclosure of information •المعلوماتعن اإلفصاح    ٤٠
The Customer agrees that ADDC may share Customer information
with:
(i) ADDC’s employees, agents and/or professional advisors; 
(ii) other companies within ADDC’s group of companies (including

any parent or subsidiary companies of such parent company); 
(iii) other third party contractors who provide services to ADDC

which require the processing of customer information; 
(iv) relevant authorities upon request; or 
(v) ther third party payment providers who provide services that

may be of interest to customer. 
ADDC will also share customer personal data where ADDC are under
a legal obligation to do so, for example where ADDC are required to
share information under statute or because of a court order or
otherwise under any Relevant Law.

معلوماتتشاركقدللتوزيعظبيأبوشركةأنعلىالمتعامليوافق
مع:المتعاملين 

.المهنيينوالمستشارين والوكالء للتوزيع ظبي أبو شركة موظفي .أ
(بماللتوزيع ظبي أبو شركة الشركات  مجموعة  ضمن  أخرى  شركات .ب

تابعة)أو رئيسية شركة أي ذلك في 
للتوزيع ظبي أبو   لشركة    خدمات   يقدمون   خارجيين   متعاقدين .ت

.المتعاملين معلومات  معالجة  يقدمونها  التي  الخدمات  وتتطلب 
الطلبعند الصلة ذات الهيئات .ث
مصلحةفي تكون قد خدمات  يقدمون  الذين  الدفع  خدمات  موفري .ج

المتعامل 
فيالمتعاملينبياناتبمشاركةللتوزيعظبيأبوشركةستقومكما
يطلبأنالمثالسبيلعلىقانونيابذلكملزمةالشركةكانتحال
أمرأواألساسيالنظامبموجبالمتعاملبياناتمشاركةالشركةمن
.صلةذي آخر قانون أي أو المحكمة من 



41. Fines الغرامات   ٤١•

ADDC is the sole legal distribution of water and electricity services to
the residency of the Emirate of Abu Dhabi, with exception of Al Ain
area, as per Law No (2) of 1998 Concerning the Regulation of the
Water and electricity Sector in the Emirate. To be provided with the
said services, applicants must agree to abide by the following terms

and conditions;

خدماتبتوفير قانونا  المخولة  الجهة  هي للتوزيع ظبي أبو شركة أن حيث 
نطاق حسب  ظبي أبو   إمارة  في   القاطنين   للجمهور  الكهرباء  و  الماء 

تنظيمشأن في   ١٩٩٨لسنة   ٢رقم بالقانون إنشائها تم  والتي اختصاصها 
بهذه االنتفاع  في  يرغب   المشترك  أن  وحيث    ،الكهرباءو   الماء  قطاعي 
يلي:ما على االتفاق تم فقط وعليه الخدمات 

1. Customer agrees to pay water and electricity consumption bills
on monthly basis using one of the agreed different payment
channels. The applicable amount fine will be levied on him for
each bounced cheque. In case of non-payment, power and water
services will be disconnected after prior notification reconnection
charge will be applied.

2. Customer agrees not to changes, modify or manipulate any of
ADDC’s assets. A fine will be levied on him for committing any of
the previous violation besides estimated consumption fees for the
period of manipulation (as per the approved & published by the
Distribution Companies).

3. Customer agrees not supply others with the services, from after
meter point, without consulting ADDC, otherwise applicable fine
(as per the approved & published by the Distribution Companies)
will be levied on him besides estimated consumption fees and
any costs of other damages.

4. Customer agrees not to supply other with the services, before the
meter point, without consulting ADDC, otherwise applicable fine
(as per the approved & published by the Distribution Companies)
will be levied on him besides estimated consumption fees and
any costs of other damages.

5. Customer agrees not to reconnect services without consulting
ADDC, otherwise applicable fine (as per the approved & published
by the Distribution Companies) will be levied on him, deposit
confiscation and payment of all other dues.

6. Customer agrees to ensure that Clearance Certificate has been
issued at the end of his tenancy contract, otherwise he will be
charged fees of any future consumption or fines levied on the
same account.

All fees referred to above are in accordance with the approved
& published by the Distribution Companies from time to time
and announced on the website.

الماءاستهالك قيمة بتسديد الحساب صاحب المتعامل يلتزم .أ
،شهريًاللتوزيع ظبي أبو شركة لدى المتوفرة الوسائل بإحدى والكهرباء 

تحصيلمن الشركة تتمكن ولم شيك طريق عن السداد كان حال وفي 
فيالسداد عدم حال في وكذلك  ،مخالفةبدفع ملزم المتعامل فإن  ،قيمته
ويتحملمسبق إشعار بعد الخدمة فصل يتم سوف المحدد الوقت 

عنهاوالمعلن المعتمدة الرسوم حسب وذلك الخدمة إعادة رسوم المتعامل 
.اإللكترونيالموقع في 

،الشركةأصول من أي على تغييرات بأي القيام بعدم المتعامل يلتزم .ب
السدادواجبة مخالفه فرض للشركة يحق االلتزام هذا مخالفة حال وفي 

.الالزمةوالتعويضات المقدرة االستهالك قيمة إليها مضاف 

دونالغير إلى العداد بعد منه الخدمة توصيل بعدم المتعامل يلتزم .ت
باإلضافةمخالفة عليه تفرض فإنه ذلك مخالفته حال وفي  ،الشركةإلى الرجوع 
.الالزمةوالتعويضات المقدرة االستهالك قيمة إلى 

،الشركةإلى الرجوع دون العداد قبل الغير تزويد بعدم المتعامل يلتزم .ث
قيمةإلى باإلضافة مخالفه فرض للشركة يحق فإنه ذلك مخالفته حال وفي 

.الالزمةوالتعويضات المقدرة االستهالك 

مخالفتهحال وفي  ،فصلهابعد الخدمة إعادة بعدم المتعامل يلتزم .ج
كافةبدفع وإلزامه التأمين مصادرة مع مخالفه فرض للشركة يحق فإنه لذلك؛ 
.عليهالمستحقة المبالغ 

حالوفي العقار إخالئه عند الذمة براءة شهادة بإصدار المتعامل يلتزم .ح
وأيمستقبلي استهالك أي عن القانون أمام مسؤوالً يكون ذلك مخالفته 
.الحساببهذا تتعلق مخالفات 

تنشرهاالتي المعتمدة الرسوم حسب أعاله إليها المشار الرسوم جميع 
.اإللكترونيالموقع في عنها والمعلن آلخر وقت من التوزيع شركات 

42. Solar Rooftop Installations الشمسيةاأللواح تركيب    ٤٢•
A Customer may install a rooftop solar system at his/her premises
(subject to receiving all necessary permits, approvals and licences). In
particular, the Customer should comply with the Small-Scale Solar
Photovoltaic Energy Netting and Electricity Wiring Regulations (and
should review the Installation of Solar PV Systems Guidance
Document available on DOE and ADDC websites). Where a Customer
has installed such a system, the Customer should notify ADDC and
ADDC will be apply a Net Metering arrangement to this (in
accordance with Regulations issued by the DOE from time to time). 

بشرط(منشأتهفيالشمسيةللطاقةنظامتثبيت للمتعامليمكن
علىيجبكماالالزمة)الموافقاتوالتراخيصوالتصاريحعلىالحصول
لأللواحالصافيالطاقةقياسنظاموتعليماتلقواعداالمتثال المتعامل
يجبو(الكهربائيةوالتوصيالت النطاقصغيرةالكهروضوئيةالشمسية
الكهروضوئيةالشمسيةالطاقةأنظمةتثبيتإرشاداتثقةومراجعة
دائرةوللتوزيعأبوظبيشركةمنلكلااللكترونية المواقععلىالمتاحة
النظامهذامثلبتثبيتقامحالفي المتعاملعلىيجبو) الطاقة
صافيترتيباتبتطبيقالشركةتقومسوفثممنو الشركةإخطار
آلخر)حين من الطاقة دائرة من الصادرة للوائح (طبقا العداد 



43. Transfer of Customer Account المتعاملحساب نقل    ٤٣•
A Customer or his authorized representative or heirs and beneficiaries
may in writing request that the day to day management of a
Customer’s account be handled by a family member or another third
party. This could include if the Customer is temporarily out of the
country, is sick or otherwise incapacitated or too elderly. The
Customer will ultimately remain liable for any non-payment. If the
Customer has died, then his/her heirs or beneficiaries may request
the transfer of his/her account to another family member (upon
provision of suitable documentary evidence and ID).

بطلبيتقدمواأنمنهالمستفيدينأوورثتهأوممثلهأوللمتعامليمكن

أيأوالعائلةأفرادأحدمعالتعاملخاللمنالمتعاملحسابإلدارةخطي

أوعاجزاأومريضاأوالبالدخارجالمتعاملكونذلكويشملآخرطرف

حالوفي.مسددةغيرمبالغأيعنمسؤوالالمتعامليظلأنعلىمسنا

إلىحسابهنقليطلبواأنمنهالمستفيدينأولورثتهيجوزالمتعاملوفاة

الهوية)يثبت ما وتقديم الالزمة الوثائق تقديم (بشرط العائلة أفراد أحد 

44. Permitted Use بهالمسموح االستخدام    ٤٤•
A residential Customer or a premise registered for residential use may
not use any electricity or water for non-residential purposes
(including for commercial, industrial or business purposes). See also
Clauses 17 and 18 above regarding what a Customer should and
should not do.

السكني لالستخدام  المسجلة   المنشأة أو  السكني  للمتعامل  يسمح ال 
االغراضذلك في (بما سكنية غير  ألغراض  مياه أو كهرباء أي  يستخدم  أن 

أعاله 18و 17البندين انظر  .التجارية) المشروعات  أو  الصناعية  أو  التجارية 
 .بهالقيام المتعامل على يجب ال وما يجب بما يتعلق فيما 



45. Definitions التعريفات   45•
‘Application’ means the Application For New Customers completed
and signed by you, together with all documents you submitted with
it to open your account.
‘Bill Due Date’ means 10 days from the Bill date to a Customer, if the
due date is not a workday. In this case, the due date is set to the next
workday. (unless agreed otherwise with that Customer, including as
part of any payment arrangement).
‘DoE’ means the Department of Energy, established under Law No.

(11) of 2018.
‘Charges’  our current standard tariffs and charges for Supply

to you as amended by us and approved by the Bureau from time to
time and includes any penalty payment, reconnection fee,
compensation or other non-consumption charge for which you are
liable under this Agreement.
‘Complaint Handling Procedure’ means the customer complaint or
dispute handling procedure published by us from time to time.
‘Connection Agreement’ means an agreement setting out the terms

and conditions of connecting to our network.
‘Connection Point’ means either (i) the point at which your Premises
connect to a circuit breaker, switch, fuse, or other isolating device on
our electricity supply network or (ii) the point at which your Premises
connected to a Meter, stop valve or other isolating device on our
water supply network. 
‘Distribution Code’means either (i) the Electricity Distribution Code,

Version 3, dated 30 November 2005 as may be amended from time
to time; or (ii) the Water Distribution Code, Version 2, dated
November 2002 as may be amended from time to time. 
‘EIBOR’ means the Emirates Interbank Offer Interest Rate published

by the UAE Central Bank.
‘Essential Information’ means any information or documents
required by us to identify you, confirm your identity or residency
status or other essential information we may require for your
account pursuant to Abu Dhabi or UAE laws, regulations or directives.
‘Event Beyond Control’ means an event or circumstance that is
beyond either Customer or ADDC control and includes (but is not
limited to) floods, hurricanes, earthquakes, lightning strikes, fires,
transmission faults, lack of electricity generation or water production
and labour strikes.
‘Fittings’  either or both (i) electrical fittings, being switches,

relays, fuses, wiring and equipment used to deliver or use electricity
on the load side of your Connection Point; or (ii) water fittings, being
that part of the water connection arrangement between our
distribution system or network up to and including your ground
storage tank or roof cistern and may include a pipe, Meter, valve or
any other relevant equipment to facilitate the water supply
connection. 
‘Meter’ means the equipment we will install or have installed at your
Premises to measure the quantity of electricity or water or both we
Supply to you.
‘Municipality Fees’means published municipality fees determined by

the relevant municipality from time to time; 
‘Net Metering’ means an arrangement of energy metering under
which rooftop solar system installed at a Customer premise delivers
solar power simultaneously with the power supplied by ADDC to that
premise and the net consumption after off-setting the power
generated by the solar power system is measured and displayed for
the applicable billing period; 
‘Normal Business Hours’  07:30-15:00 any Sunday to

Thursday which is not a public holiday in the public sector in the
Emirate of Abu Dhabi.

،قبلكممن والموقع  المستكمل  الجدد  المتعاملين طلب  يعني  ”الطلب“
 .الحسابلفتح معه المقدمة المستندات وجميع 

حال في و  الفاتورة  تاريخ  من  أيام  10  يعني “   ”الفاتورةاستحقاق تاريخ “
عمليوم أول إلى االستحقاق تأجيل يتم األسبوع نهاية العاشر اليوم  صادف 
إذاأو ذلك خالف  المتعامل  مع  االتفاق  يتضمن  لم (ما  الالحق؛  األسبوع  في 

.أخرى)سداد ترتيبات هناك كانت 

لسنة) 11(رقم القانون بموجب المنشأة الطاقة دائرة تعني  ”الطاقةدائرة “

2018.
،الخدمةتزويد على والمطبقة المعتمدة والرسوم التعرفة تعني  ”الرسوم“

أيةوتشمل  ،الطاقةدائرة عليها  ويوافق  قبلنا  من  تعديلها  يتم  وحسبما 
متعلقةغير أخرى رسوم أية أو  تعويض أو  توصيل  إعادة  رسوم  أو  غرامات 

.االتفاقيةهذه بموجب بسدادها تلتزمون باالستهالك 

لمعالجةقبلنا من المعتمدة  اإلجراءات  تعني   ”الشكاوىمعالجة إجراءات “

.النزاعاتأو الشكاوى 
إلىالتوصيل وأحكام شروط تحدد التي االتفاقية تعني  ”التوصيلاتفاقية “

.الشبكة
أو الدائرة  بقاطع  المنشآت  توصيل  نقطة (أ)  إما  تعني  ”التوصيلنقطة “

الكهرباءتزويد شبكة في آخر  عازل  جهاز أي أو المنصهر أو الكهرباء محول 
فيآخر عزل جهاز أي أو محبس أو مياه  بعداد المنشآت توصيل نقطة أو(ب) 
.المياهتزويد شبكة 

المؤرخةالثالثة النسخة -الكهرباء توزيع قواعد إما(أ) تعني  ”التوزيعقواعد “
المياهتوزيع قواعد (ب) أو  آلخر؛ وقت  من  وتعديالتها   2005 نوفمبر  30في 
.وتعديالتها 2002نوفمبر في المؤرخة الثانية النسخة -

قبلمن المعلن االماراتية البنوك  في  الفائدة  سعر  يعني   ”الفائدةسعر “
.المتحدةالعربية االمارات لدولة المركزي المصرف 

أولتحديد  نطلبها  وثائق  أو  معلومات  أية  تعني   ”األساسيةالمعلومات “
نحتاجهاربما أخرى  أساسية  معلومات  أية  أو  اإلقامة  أو  الهوية  من  التأكد 
أبوإمارة  في بها  المعمول  والتوجيهات  واللوائح  للقوانين  وفقا   .للحساب
.المتحدةالعربية االمارات دولة أو ظبي 
ظرفأو حدث أي او  القاهرة  القوة  يعني   ”السيطرةنطاق عن خارج حدث “

ال المثال  سبيل  (على  ويشمل   سيطرتنا أو  سيطرتكم  نطاق  خارج  يقع 
والخللالنقل وأخطاء والحرائق والبرق والزالزل  واألعاصير الفيضانات  الحصر) 

.العماليةواإلضرابات المياه إنتاج أو الكهرباء توليد في 

الكهربائيةالتركيبات (أ) التاليين: التعريفين كال أو أحد تعني  ”التركيبات“
المعدات و  األسالك  و   المنصهرات و  التبديالت و  تيح المفا   في  المتمثلة 

الخاصالتحميل جانب على الكهرباء استخدام أو  توصيل  في  المستخدمة 
من جزءًا  تشكل  التي  المياه  تركيبات  (ب)  أو  التوصيل؛  نقطة  عد  بكم 

األرضيالتخزين والخزان الشبكة أو التوزيع نظام بين المياه توصيل تركيبات 
أوعداد أو أنبوب تشمل أن ويمكن ضمنًا السطوح  على  الموجود  الخزان  أو 

.المياهخدمة تزويد لتسهيل صلة ذي آخر جهاز أي أو صمام 

فيتركيبها تم  أو  بتركيبها  نقوم   سوف  التي  المعدات  يعني  ”العداد“

.بهانزودكم والتي كليهما أو المياه أو الكهرباء كمية لقياس منشآتكم 

منالمعنية البلدية وتعلنها تحددها التي الرسوم  تعني  ”البلديةرسوم “
.آلخروقت 
تثبيتظل في  المستهلكة  الطاقة  صافي  قياس  ويعني  ”العدادصافي 

الذيالوقت نفس في بالطاقة منشأته يزود شمسية  طاقة  لنظام  العميل 
الطاقةاحتساب ويتم  .بالطاقةالمنشأة  للتوزيع  ظبي أبو  شركة  فيه  تزود 

الطاقةنظام طريق  عن  المولدة  الطاقة  تشغيل  ايقاف  بعد  المستهلكة 
.الفاتورةقيمة احتساب ليتم الشمسية 

3إلى صباحًا   7:30الساعة  بين ما الوقت  تعني  "  ”العاديةالعمل ساعات “
رسمية عطلة  يوم   يوافق  وال  الخميس  إلى  األحد من  يوم  أي  في  ظهرًا 

.ظبيأبو إمارة في العام للقطاع 



‘Our Representatives’  means any of our employees, contractors or

agents who are acting on our behalf or with our authority.
‘Person’ means either a legal entity or an individual who is at least18

years of age.
‘Premises’ means your premises or any other location we provide

you with Supply.
‘Relevant Law’ means any laws, regulations, industry rules, standards

and codes of practice applying from time to time in the Emirate of
Abu Dhabi.
‘Recycled Water’ – means treated liquid effluent produced by a
wastewater treatment system or facility that is suitable for reuse, and
does not comply with the Water Quality Regulations for human use.
‘Supply’ means supply of electricity or water or both (as the case

may be)
‘Terms and Conditions’ means the current terms and conditions
applying
‘Third Party Assets’  any equipment, property, device, pipe,

wiring or other item not owned or controlled by us.
‘Water’ means Wholesome Water and/or Recycled Water (as the

case may be).
‘Wholesome Water’  means water that is in compliance with the
Water Quality Regulations and is supplied for drinking, washing,
cooking or food production. 
‘Working Day’  a day other than a Friday, a Saturday or a

public holiday in the public sector in the Emirate of Abu Dhabi.

والذين لدينا  الوكالء أو  المقاولين أو  الموظفين  من  أيًا  تعني  ”ممثلونا“

.منابسلطة أو عنا نيابةً يتصرفون 
.عامًا 18تجاوز طبيعي شخص أو معنوي شخص أي يعني  ”شخص“

تزويدكمفيه يتم آخر موقع أي أو بكم الخاصة  المنشآت  تعني  ”المنشآت“
.بخدماتنا  
معاييرأو صناعية نظم أو تعليمات أو قوانين أية يعني  ”الصلةذو القانون “

.ظبيأبو إمارة في آلخر وقت من تطبق ممارسات قواعد أو 

نظام ينتجها  التي   المعالجة  السائلة  النفايات  تعني   ”المعالجةالمياه “
الوهي   ،االستخدامإلعادة  المناسب المرفق  أو  الصحي الصرف مياه معالجة 
.البشريلالستخدام المياه جودة مقاييس مع تتوافق 

(وفق ًمعا كليهما أو المياه أو الكهرباء خدمة تزويد يعني  ”الخدمةتزويد “

.صلةذات أخرى خدمات وأية الحال) يقتضيه ما 
هذهعلى تسري التي الحالية وألحكام الشروط   تعني  ”واالحكامالشروط “

.االوقاتكافة في االتفاقية 
أنابيبأو أدوات أو ممتلكات أو  معدات  أية  تعني  ”للغيرعائدة ممتلكات “

.لسيطرتناخاضعة أو قبلنا من مملوكة غير أخرى أشياء أية أو أسالك أو 
.الحالة)(حسب تدويرها المعاد المياه أو  /و الصالحة المياه تعني  ”المياه“

جودةمقاييس مع تتوافق التي المياه بها يقصد  ”للشربالصالحة المياه “

.الغذاءإنتاج أو الطبخ  ،الغسيل ،للشربتوفيرها ويتم المياه 

العطلة أو  السبت   أو   الجمعة   يوم   بخالف   يوم  أي  تعني  ”العملأيام “
.ظبيأبو إمارة في العام للقطاع الرسمية 
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