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املستثمرين   خدمات 
 

 

 نيخدمات املستثمر

تعترب اهليئة أن مساهمة القطاع اخلاص يف صناعة الكهرباء وحتلية املياه أمر حيوي لتطوير هذه الصناعة 

أولوياتها تهيئة البيئة املناسبة اليت تشجع القطاع يف اململكة وضمان استدامتها، لذلك وضعت ضمن أعلى 

 .اخلاص على املساهمة واالستثمار يف صناعة الكهرباء وحتلية املياه

    

 طلب إلغاء تصريح طلب جتديد تصريح طلب تصريح جديد تسجيل مستخدم

    

    

 طلب إلغاء رخصة طلب تعديل رخصة طلب جتديد رخصة طلب رخصة جديدة

    

   

 

  استعالم عن طلب التبليغ عن حادثة اإلبالغ عن تعدي
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 تسجيل املستثمر 
 

 
 

  

 

 عملية التحقق من رقم اجلوال ، حيث يتم ادخال رقم جوال ضابط االتصال 

  التفعيل املستلم بواسطة رسالة قصريةادخال رمز 

 

 
 

 االلكرتونية اخلدمات من لالستفادة مرور وكلمة مستخدم اسم املستخدم منح

 

 تسجيل املستثمر

بيانات املستخدم 

 متطلبات اخلدمة

 . الدخول على موقع اهليئة .1

 الدخول اىل بوابة اخلدمات االلكرتونية .2

 الضغط على رابط خدمة التسجيل.3

 اختيار تسجيل جديد .4

 تعبئة البيانات املطلوبة .5

 ارسال الطلب.6

 تفعيل طلب التسجيل.7

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة احلقول املطلوبة 

  ارسال الطلب 
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                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 8  

  

 املياه حتلية نشاط مبزاولة تصريح طلب 

 

 

  
 

 

 

 أي يف البدء حلامله جيوز وال واحدة سنة ملدة مؤقت بشكل ويصدر مياه،  حتلية أي مشروع وإعداد دراسة مرحلة يف متنح وثيقة طلب

 الالزمة الرخصة على احلصول بعد إال باملشروع خاصة إنشائية أعمال

 

 املياه حتلية نشاط مبزاولة تصريح طلب

 رةم ألول ( مستثمر) حساب إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 متطلبات الخدمة

 تسجيل الدخول 

 دمةاخلاختيار . 

اختيار اصدار تصريح جديد. 

 الطلبتعبئة بيانات. 

تقديم الطلب. 

 دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون

 .القانونية والرتاخيص

 دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون

 .الفنية

موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية. 

موافقة احملافظ. 

قرار اصدار التصريح. 

 خطوات الخدمة
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  بوابة اهليئة ىلإالدخول 

  اخلدمات االلكرتونية -اخلدمات 

 
 

 تبويب خدمات املستثمرين  اختيار 

 اختيار طلب تصريح جديد 

 

 
  تفاصيل اخلدمةاختيار 

 التقديم على اخلدمة اختيار 

 شاشات اخلدمة
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 تسجيل الدخول 
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 بيانات الطلب  تعبئة 

  ارفاق املستندات املطلوبة 

  ارسال الطلب 
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 املزدوج واإلنتاج الكهربائية الطاقة توليد نشاط مبزاولة تصريح طلب 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 وال واحدة سنة ملدة مؤقت بشكل ويصدر  املزدوج واإلنتاج الكهربائية الطاقة توليد مشروع وإعداد دراسة مرحلة يف متنح وثيقة طلب

 الالزمة الرخصة على احلصول بعد إال باملشروع خاصة إنشائية أعمال أي يف البدء حلامله جيوز

 

 املزدوج واإلنتاج الكهربائية الطاقة توليد نشاط مبزاولة تصريح طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول 

 دمةاخلاختيار . 

اختيار اصدار تصريح جديد. 

 بيانات الطلبتعبئة. 

تقديم الطلب. 

 دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون

 .القانونية والرتاخيص

 دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون

 .الفنية

موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية. 

موافقة احملافظ. 

قرار اصدار التصريح. 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 بيانات الطلب تعبئة 

   ارفاق املستندات املطلوبة 

  ارسال الطلب 
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 املياه حتلية نشاط مبزاولة تصريح جتديد طلب 
 

 
 

  

 

 تسجيل الدخول 

ميكن للهيئة متديد هذه املدة ملدد أخرى )كل منها سنة واحدة( ،  ، املياه حتلية نشاط مبزاولة تصريح مدة متديد طلب

والتقارير الدورية ، ويكون ذلك بناًء على ما تقرره اهليئة بعد االطالع على سري عمل الدراسات اليت يقوم بها املصرح له 

 اليت يقدمها ومدى مناسبة التمديد من عدمه يف كل حالة على حده.

 املياه حتلية نشاط مبزاولة تصريح جتديد طلب 

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .تصريح جتديد اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .والرتاخيصالقانونية 

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .التصريح جتديدقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 البيانات املطلوبة  تعبئة 

  ارفاق املستندات  

  ارسال الطلب 

 

 

 

 



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 16  

  

 

 املزدوج واإلنتاج الكهربائية الطاقة توليد نشاط مبزاولة تصريح جتديد طلب 

 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

ميكن للهيئة متديد هذه املدة الصادر  عن اهليئة،   املزدوج واإلنتاج الكهربائية الطاقة توليد نشاط مبزاولة تصريح فرتة متديد طلب

ملدد أخرى )كل منها سنة واحدة( ، ويكون ذلك بناًء على ما تقرره اهليئة بعد االطالع على سري عمل الدراسات اليت يقوم بها 

 والتقارير الدورية اليت يقدمها ومدى مناسبة التمديد من عدمه يف كل حالة على حده.، املصرح له 

 

 الطاقة توليد نشاط مبزاولة تصريح جتديد طلب

 املزدوج واإلنتاج الكهربائية

 ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 رةم

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول 1

 .اخلدمةاختيار 2

 .تصريح جتديد اختيار3

 .تعبئة بيانات الطلب4

 .تقديم الطلب5

اإلدارة العامة للشئون القانونية دراسة الطلب من قبل 6

 .والرتاخيص

 .دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون الفنية7

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية8

 .موافقة احملافظ9

 .التصريح جتديدقرار 10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 
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 املياه حتلية نشاط مبزاولة تصريح الغاء طلب 

 

 
 

  

 
  الدخولتسجيل  

 

 

 اهليئة عن  الصادر مياه حتلية نشاط مزاولة تصريح الغاء طلب

 

 املياه حتلية نشاط مبزاولة تصريح الغاء طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .تصريح الغاء اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .للشئون التنظيميةموافقة نائب احملافظ .8

 .موافقة احملافظ.9

 .التصريح الغاءقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 

 

 

 

 

 الغ طلب
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 املزدوج واإلنتاج الكهربائية الطاقة توليد نشاط مبزاولة تصريح الغاء طلب 

 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 اهليئة من الصادر املزدوج واإلنتاج الكهربائية الطاقة توليد نشاط مزاولة تصريح الغاء طلب

 

 الطاقة توليد نشاط مبزاولة تصريح الغاء طلب

 املزدوج واإلنتاج الكهربائية

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

تسجيل دخول 

تعبئة منوذج اخلدمة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .تصريح الغاء اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .التصريح الغاءقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 
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 احملالة املياه نقل نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 

 
 

  

 

 . للمشروع اإلنشائية األعمال يف البدء قبل عليها احلصول جيب احملالة املياه نقل نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب هي

 
 احملالة املياه نقل نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .إصدار رخصة جديدة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .إصدار الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  الدخولتسجيل  

 

  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 
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 الكهرباء توليد نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 

 

 
 

  

 

 . للمشروع اإلنشائية األعمال يف البدء قبل عليها احلصول جيب الكهرباء توليد نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب هي

 الكهرباء توليد نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .إصدار رخصة جديدة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .إصدار الرخصةقرار .10

 

 اخلدمةخطوات 

 شاشات اخلدمة
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  الدخولتسجيل  

 

  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 
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 املتاجرة نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 
 

 
 

  

  للمشروع اإلنشائية األعمال يف البدء قبل عليها احلصول جيب املتاجرة نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب هي

 

 املتاجرة نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .إصدار رخصة جديدة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .إصدار الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة
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  الدخولتسجيل  

 

  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشات اخلدمة
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 الكهربائية الطاقة نقل نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 للمشروع اإلنشائية األعمال يف البدء قبل عليها احلصول جيب الكهربائية الطاقة نقل نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب هي

. 

 
 الكهربائية الطاقة نقل نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .إصدار رخصة جديدة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .الطلبتقديم .5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .إصدار الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 30  

  

 

 

 

 

 

 

 

 الكهربائية الطاقة توزيع نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 
 

 
 

  

 اإلنشائية األعمال يف البدء قبل عليها احلصول جيب الكهربائية الطاقة توزيع نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب هي

 . للمشروع

 
 الكهربائية الطاقة توزيع نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .إصدار رخصة جديدة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .إصدار الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 31  

  

 

  الدخولتسجيل  

 

 

  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 

 

 

 

 شاشات اخلدمة



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 32  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املياه حتلية نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 
 

 
 

 . للمشروع اإلنشائية األعمال يف البدء قبل عليها احلصول جيب املياه حتلية نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب هي

 
 املياه حتلية نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب
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  الدخولتسجيل  

 

 

  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .إصدار رخصة جديدة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

اإلدارة العامة للشئون دراسة الطلب من قبل .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .إصدار الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 34  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 املزدوج اإلنتاج نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 
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  الدخولتسجيل  

 

  تعبئة البيانات املطلوبة 

   ارفاق املستندات 

  ارسال الطلب 

 . للمشروع اإلنشائية األعمال يف البدء قبل عليها احلصول جيب املزدوج اإلنتاج نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب هي

 املزدوج اإلنتاج نشاط ملزاولة رخصة على احلصول طلب 

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .إصدار رخصة جديدة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

 دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون.6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .إصدار الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 احملالة املياه نقل نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب 
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  الدخولتسجيل  

قبل ستة الصادرة من اهليئة ،  ويتطلب التجديد كل سنة، على أن يقدم الطلب  احملالة املياه نقل نشاط زاولةم رخصة جتديد طلب

  ( أشهر من تاريخ انتهاء مدة رخصته 6)

 احملالة املياه نقل نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب 

 دخول التسجيل 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب جتديد رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

من قبل اإلدارة العامة للشئون  دراسة الطلب.7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .جتديد الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 تعبئة بيانات الطلب 

   ارفاق املستندات املطلوبة 

   ارسال الطلب 
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 الكهرباء توليد نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب 
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 

( 6قبل ستة )سنة ، ، على أن يقدم الطلب  25وجتدد كل  الكهرباء توليد نشاط ملزاولة الصادرة من اهليئة  للرخصة جتديد طلب

   الرخصة .أشهر من تاريخ انتهاء مدة 

 

 الكهرباء توليد نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب جتديد رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .جتديد الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 تعبئة بيانات الطلب 

   ارفاق املستندات املطلوبة 

   ارسال الطلب 
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 املتاجرة نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب 

 

 
 

  

 

  يتم تسجيل دخول مستخدم املستثمر 

( أشهر من تاريخ انتهاء مدة 6قبل ستة )الصادرة عن اهليئة ، على أن يقدم الطلب   املتاجرة نشاط زاولةم رخصة  جتديد طلب

   الرخصة .

 

 املتاجرة نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب جتديد رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .جتديد الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  يتم تعبئة بيانات الطلب واملرفقات ومن ثم ارسال الطلب 
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 الكهربائية الطاقة نقل نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب 

 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

( أشهر من تاريخ انتهاء 6قبل ستة )الصادر عن اهليئة على أن يقدم الطلب  الكهربائية الطاقة نقل نشاط مزاولة جتديدرخصة طلب

   الرخصة .مدة 

 

 الكهربائية الطاقة نقل نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب جتديد رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

العامة للشئون دراسة الطلب من قبل اإلدارة .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .جتديد الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 تعبئة بيانات الطلب 

   ارفاق املستندات املطلوبة 

  ارسال الطلب 
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 الكهربائية الطاقة توزيع نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب 
 

 
 

 
 

 

  الدخولتسجيل  

( أشهر من تاريخ 6قبل ستة )الصادرة عن اهليئة على أن يقدم الطلب  الكهربائية الطاقة توزيع نشاط زاولةم رخصة جتديد طلب

   الرخصة .انتهاء مدة 

 

 الكهربائية الطاقة توزيع نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب جتديد رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

العامة للشئون دراسة الطلب من قبل اإلدارة .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .جتديد الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة بيانات الطلب 

  ارفاق املستندات املطلوبة 

   ارسال الطلب 
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 املياه حتلية نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب 
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 

( أشهر من تاريخ انتهاء مدة 6قبل ستة )الصادرة عن اهليئة على أن يقدم الطلب  املياه حتلية نشاط زاولةم رخصة جتديد طلب

   الرخصة .

 
 املياه حتلية نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب جتديد رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .جتديد الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة بيانات الطلب 

  ارفاق املستندات املطلوبة 

   ارسال الطلب 
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 املزدوج اإلنتاج نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب 
 

 
 

  

 

  الدخوليتم تسجيل  

 

( أشهر من تاريخ انتهاء مدة 6قبل ستة )الصادرة عن اهليئة ، على أن يقدم الطلب   املزدوج اإلنتاج نشاط زاولةم رخصة جتديد طلب

   الرخصة .

 

 املزدوج اإلنتاج نشاط ملزاولة رخصة جتديد طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب جتديد رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .احملافظ للشئون التنظيميةموافقة نائب .8

 .موافقة احملافظ.9

 .جتديد الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 تعبئة بيانات الطلب 

   ارفاق املستندات املطلوبة 

  ارسال الطلب 
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 الكهربائية الطاقة توزيع رخصة معلومات تعديل طلب 
 

 
 

  

 

  تسجيل دخول مستخدم املستثمر 

 

 الصادرة عن اهليئة كلما دعت احلاجة اىل ذلك   الكهربائية الطاقة توزيع رخصة بنود من أي يف تعديل طلب

 

 الكهربائية الطاقة توزيع رخصة معلومات تعديل طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 الخدمة متطلبات

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب تعديل رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .تعديل الرخصةقرار .10

 

 اخلدمة خطوات

 شاشات اخلدمة
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 تعبئة بيانات الطلب 

  ارفاق املستندات املطلوبة 

   ارسال الطلب 
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 الكهربائية الطاقة نقل رخصة معلومات تعديل طلب 
 

 
 

  

 

  تسجيل دخول مستخدم املستثمر 

 

 تعبئة بيانات الطلب 

 كلما دعت احلاجة اىل ذلك الصادرة عن اهليئة  الكهربائية الطاقة نقل رخصة بنود من أي يف تعديل طلب

 

 الكهربائية الطاقة نقل رخصة معلومات تعديل طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب تعديل رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .تعديل الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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   ارفاق املستندات املطلوبة 

   ارسال الطلب 
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 الكهرباء توليد رخصة معلومات تعديل طلب 
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 

  الصادرة عن اهليئة كلما دعت احلاجة اىل ذلك الكهرباء توليد رخصة بنود من أي يف تعديل طلب

 

 الكهرباء توليد رخصة معلومات تعديل طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 اخلدمة متطلبات

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب تعديل رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

قبل اإلدارة العامة للشئون دراسة الطلب من .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .تعديل الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة بيانات الطلب 

  املطلوبة  املرفقاتارسال 

   ارسال الطلب 
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 املزدوج اإلنتاج رخصة معلومات تعديل طلب 
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 الصادرة عن اهليئة كلما دعت احلاجة اىل ذلك  املزدوج اإلنتاج رخصة بنود من أي يف تعديل طلب

 

 املزدوج اإلنتاج رخصة معلومات تعديل طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب تعديل رخصة اختيار.3

 .تعبئة بيانات الطلب.4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

العامة للشئون دراسة الطلب من قبل اإلدارة .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .تعديل الرخصةقرار .10

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 58  

  

 

  تعبئة بيانات الطلب 

  ارفاق املستندات املطلوبة 

   ارسال الطلب 
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 رخصة إلغاء طلب  
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 

  تعبئة بيانات الطلب ومن ثم ارسال الطلب 

 اهليئة من له الصادرة الرخص من أكثر أو رخصة إلغاء من املستثمر اخلدمة هذه متكن

 

  رخصة إلغاء طلب

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 اخلدمة متطلبات

 تسجيل الدخول .1

 . دمةاخلاختيار .2

 .طلب الغاء رخصة اختيار.3

 .الطلبتعبئة بيانات .4

 .تقديم الطلب.5

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .6

 .القانونية والرتاخيص

دراسة الطلب من قبل اإلدارة العامة للشئون .7

 .الفنية

 .موافقة نائب احملافظ للشئون التنظيمية.8

 .موافقة احملافظ.9

 .الغاء الرخصةقرار .10

 

 اخلدمة خطوات

 شاشات اخلدمة
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 اداتبالعد عبث خمالفة تقديم   
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 

 بهدف العامة املرافق محاية نظام يف ورد ما وفق الكهرباء مرافق محاية على اخلدمة مقدمي مع بالتنسيق اهليئة تقدمها خدمة هي

 املرفق منشآت من أي تعطيل أو قطع أو إتالف من اخلدمة مقدمي حقوق وحفظ  للمستهلكني املقدمة اخلدمة جودة على احملافظة

 .للغري ذلك تسهيل أو مشروعة غري بطريقة املرفق يقدمها اليت اخلدمات من االستفادة أو متديداته، أو جتهيزاته أو معداته أو

 

  اداتبالعد عبث خمالفة تقديم

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . خدمة طلب تقديم خمالفةاختيار .2

 .اختيار نوع املخالفة.3

 تعبئة بيانات الطلب.4

 ارفاق املستندات املطلوبة.5

 تقديم الطلب.6

دراسة الطلب من قبل إدارة شئون مقدمي .7

 اخلدمة 

 اختاذ اإلجراء الالزم.8

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة بيانات الطلب 

  ارفاق  املستندات املطلوبة 

  ارسال الطلب 
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 القاطع سعة تغيري خمالفة تقديم 
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

  

 بهدف العامة املرافق محاية نظام يف ورد ما وفق الكهرباء مرافق محاية على اخلدمة مقدمي مع بالتنسيق اهليئة تقدمها خدمة هي

 املرفق منشآت من أي تعطيل أو قطع أو إتالف من اخلدمة مقدمي حقوق وحفظ  للمستهلكني املقدمة اخلدمة جودة على احملافظة

 .للغري ذلك تسهيل أو مشروعة غري بطريقة املرفق يقدمها اليت اخلدمات من االستفادة أو متديداته، أو جتهيزاته أو معداته أو

 
 القاطع سعة تغيري خمالفة تقديم

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء .1

 تسجيل دخول .2

 تعبئة منوذج اخلدمة .3

 ارفاق املستندات املطلوبة .4

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . خدمة طلب تقديم خمالفةاختيار .2

 .اختيار نوع املخالفة.3

 تعبئة بيانات الطلب.4

 املستندات املطلوبةارفاق .5

 تقديم الطلب.6

من قبل إدارة شئون مقدمي  دراسة الطلب.7

 اخلدمة

 اصدار القرار.8

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 ئة بيانات الطلب تعب 

  ارفاق امللفات املطلوبة 

  ارسال الطلب 
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 الكابالت اتالف خمالفة تقديم 
 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 

 بهدف العامة املرافق محاية نظام يف ورد ما وفق الكهرباء مرافق محاية على اخلدمة مقدمي مع بالتنسيق اهليئة تقدمها خدمة هي

 املرفق منشآت من أي تعطيل أو قطع أو إتالف من اخلدمة مقدمي حقوق وحفظ  للمستهلكني املقدمة اخلدمة جودة على احملافظة

 .للغري ذلك تسهيل أو مشروعة غري بطريقة املرفق يقدمها اليت اخلدمات من االستفادة أو متديداته، أو جتهيزاته أو معداته أو

 

 الكابالت اتالف خمالفة تقديم

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . تقديم خمالفةخدمة طلب اختيار .2

 .اختيار نوع املخالفة.3

 تعبئة بيانات الطلب.4

 ارفاق املستندات املطلوبة.5

 تقديم الطلب.6

دراسة الطلب من قبل إدارة شئون مقدمي .7

 اخلدمة 

 اختاذ اإلجراء الالزم.8

 

 خطوات اخلدمة

 اخلدمة شاشات
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  تعبئة بيانات الطلب 

  ارفاق امللفات املطلوبة  

  ارسال الطلب 
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 انقطاع حادث عن بالغ 

 
 

  

 

  الدخولتسجيل  

 

 

 وإجراءات قواعد يف ومصنف مسؤوليتهم حتت يقع من أو هلم املرخص مرافق أحد يف حادث وقوع حالة يف اهليئة تقدمها خدمة هي

 . االنقطاعات وحوادث والبيئة بالسالمة واملتعلقة احلوادث تقرير

 
 انقطاع حادث عن بالغ

 رةم ألولحساب من نوع مستثمر إنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 تسجيل الدخول .1

 . خدمة طلب التبليغ عن حادثةاختيار .2

 التبليغ عن حادثة .3

 تعبئة بيانات الطلب.4

 ارفاق املستندات املطلوبة.5

 تقديم الطلب.6

دراسة الطلب من قبل إدارة شئون مقدمي .7

 اخلدمة 

 اختاذ اإلجراء الالزم.8

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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  تعبئة بيانات الطلب 

  ارفاق امللفات املطلوبة 

  ارسال الطلب 
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 سالمة حادث عن بالغ 
 

 
 

  

 

  تسجيل دخول مستخدم املستثمر 

 

 

 وإجراءات قواعد يف ومصنف مسؤوليتهم حتت يقع من أو هلم املرخص مرافق أحد يف حادث وقوع حالة يف اهليئة تقدمها خدمة هي

 . االنقطاعات وحوادث والبيئة بالسالمة واملتعلقة احلوادث تقرير

 سالمة حادث عن بالغ 

 رةحساب من نوع مستثمر الول مإنشاء 

 تسجيل دخول 

 تعبئة منوذج اخلدمة 

 ارفاق املستندات املطلوبة 

 اخلدمةمتطلبات 

 تسجيل الدخول .1

 . خدمة طلب التبليغ عن حادثةاختيار .2

 التبليغ عن حادثة .3

 تعبئة بيانات الطلب.4

 ارفاق املستندات املطلوبة.5

 تقديم الطلب.6

دراسة الطلب من قبل إدارة شئون مقدمي .7

 اخلدمة 

 إختاذ اإلجراء الالزم.8

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 تعبئة بيانات الطلب 

   ارفاق امللفات املطلوبة 

   ارسال الطلب 
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 طلب عن استعالم 
 

 
 

 
 

 

  الدخول تسجيل 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلب دراسة وصلت أين وإىل طلبه حالة معرفة من رخصة أو تصريح على احلصول على املتقدم متكن خدمة هي

 
 طلب عن استعالم

 (ابالغ -تراخيص -تصاريحاختيار نوع اخلدمة

 ( خمالفات – عن حادث

 متطلبات اخلدمة

 . نوع اخلدمةاختيار .1

 ادخال رقم الطلب.2

 

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 73  

  

 

 تعبئة بيانات الطلب 

   ارسال الطلب 
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املستهلك   نيخدمات 

 

 

 

  

 

، هتتتتتو كتتتتتل شتتتتتخص طبيعتتتتتي أو اعتبتتتتتاري التتتتتذي يقتتتتتوم بتوقيتتتتتع اتفاقيتتتتتة استتتتتتهال  الطاقتتتتتة       املستتتتتتهلك

 الكهربائيتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتع مقتتتتتتتتتتتدم اخلدمتتتتتتتتتتتة ويتتتتتتتتتتتتزود باخلدمتتتتتتتتتتتة الكهربائيتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتهالكه اخلتتتتتتتتتتتتاص.        

وانطالقتتتتتتتاا متتتتتتتن رستتتتتتتالة اهليئتتتتتتتة يف ضتتتتتتتمان حقتتتتتتتوق املستتتتتتتتهلك يف احلصتتتتتتتوص علتتتتتتتى أفضتتتتتتتل خدمتتتتتتتة     

 اهليئتتتتتتة األنظمتتتتتة و التعليمتتتتتتات التتتتتيت متتتتتتن   كهربائيتتتتتة متتتتتتوفرة وباستتتتتتعار اقتصتتتتتادية معقولتتتتتتة، وضتتتتتعت     

خالهلتتتتتتتا تضتتتتتتتمن لكتتتتتتتال الطتتتتتتترفني املستتتتتتتتهلك ومقتتتتتتتدم اخلدمتتتتتتتة حقوقتتتتتتته وواجباتتتتتتتته. وتستتتتتتتعى دائمتتتتتتتا   

 لتحقيقها.

 

  

 

  استعالم عن شكوى تقديم شكوى 
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 تقديم شكوى 
 

 
 

  

 

  الدخول اىل الصفحة الرئيسية 

  "القائمة الرئيسية "اخلدمات– 

  اخلدمات االلكرتونيةاختيار 

 

 . له املقدمة الكهرباء خدمة خبصوص الكرتونية شكوى رفع(  األعمال أو احلكومة أو الفرد) سعياا هي خدمة تتيح للمستهلك 

 

 تقديم شكوى

تعبئة منوذج اخلدمة 

إرفاق املستندات املطلوبة 

 متطلبات اخلدمة

 ىاختيار خدمة طلب تقديم شكو.1

 تقديم الطلب.2

 من قبل إدارة رعاية املستهلك ىدراسة الشكو.3

 ىالشكو ىالرد عل.4

 خطوات اخلدمة

 اخلدمةشاشات 
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  اخلدمات االلكرتونية 

  اختيار خدمات املستهلكني 

 اختيار خدمة تقديم شكوى 

 

 
 

 تفاصيل اخلدمة 

  التقديم على اخلدمة اختيار 

 
 

  إدخال املعلومات الشخصية 

  معلومات الشكوى 
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                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 78  

  

 

 االستعالم عن شكوى 
 

 

 
 

  

 

  الدخول على بوابة اهليئة 

  اخلدمات قائمة 

 اختيار اخلدمات االلكرتونية 

   اختيار خدمات املستهلكني 

 اختيار خدمة االستعالم عن شكوى 

 

 
 

 

  الضغط على زر  التقديم على اخلدمة   -تفاصيل اخلدمة 

 

 بني للفصل اهليئة قبل من املتخذة اإلجراءات تفاصيل متابعة(  األعمال أو احلكومة أو الفرد)  للمستهلك تتيح خدمة هي

 . اخلدمة مقدم وبني(  األعمال أو احلكومة أو الفرد)  املستهلك

 

 االستعالم عن شكوى

اهلويةو رقم  الشكوىقم ادخال ر 

 متطلبات اخلدمة

 ىاختيار خدمة طلب تقديم شكو.1

 ادخال رقم الطلب .2

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 الدخول اىل صفحة االستعالم عن شكوى 
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 الكهربائية الفاتورة عن االستعالم 
 

 
 

  

 

  الدخول اىل البوابة اخلارجية 

  اختيار خدمة التحقق من الفاتورة 

 قيمة ومراجعة الكهربائية الطاقة استهال  تكلفة تقدير(   األعمال أو احلكومة أو الفرد)  للمستهلك تتيح مبتكرة خدمة هي

 ملعرفة ووسيلة به اخلاص االستهال  ونطاق(  األعمال أو احلكومة أو الفرد)  االستهال  بصمة معرفة وكذألك الكهرباء فاتورة

 .الكهرباء ترشيد يف مستواه

 

 الكهربائية الفاتورة عن االستعالم

 بيانات الفاتورة الكهربائية 

 متطلبات اخلدمة

الدخول اىل الصفحة الرئيسية للبوابة .1

 للهيئة اخلارجية

 اختيار خدمة حتقق من فاتورتك.2

ادخال بيانات البحث واخلاصة ببيانات .3

 الفاتورة

يتم احتساب الفاتورة وإظهار بيانات الفاتورة .4

 احملتسبة  

 يتم اظهار مقارنات لتكلفة الفاتورة .5

 وإظهار شرائح االستهال .6

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 ادخال بيانات الفاتورة للبحث 

 
 

 

  النتيجةاظهار  
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املفتوحة  نات  لبيا ا  خدمات 

 

 

 ب ييي  ، بوئبت يييا ئرتلنيةناييي جلاايييص خديييت  خ  ئلباانيييال ئلييي   ت يييص صيييا  ئ ت ا يييات ا   تتييياهل ئةا ييي 

ئليييي ئيفبا س ئرتدييييتهاه  خيييي   يييي   ئلباانييييال    تعزيييييز ئكةييييا م  ة  ييييص خدييييتو  ئكعيييي  ، ة يييي    يييي      

 دت  ئم ت ك ئلباانال كع    أي حت يثال تتم   ا ا.رتئرتطالع     دااد  ئ

 

 

 الوطين السجل بيانات عن االستعالم 
 

 
 

  

 التارخيية، البيانات ، الرخص: على وحيتوي واحملالة واملياه الكهرباء بصناعة اخلاصة املعلومات لتوفري اهليئة تقدمها خدمة هي

 احملالة، املياه إنتاج الذروي، احلمل الشبكة، يف املفقودة الطاقة املبيعة، والطاقة املشرتكني أعداد والتوزيع، النقل احملطات، سعات

 الدراسات، وختدم املعلومة على احلصول الكهرباء صناعة بشؤون املهتمني جلميع ٌتَسِهل بيانات قاعدة لتكوين وذلك املالي، املقابل

 االلكرتوني املوقع عرب للعامة مناسباا تراه ما ونشر بإبراز باحلق اهليئة احتفاظ مع للجميع واملعلومات البيانات هذه اهليئة وأتاحت

 

 ئلوطين ئلدجل باانال    ئرتدتعالم

بيانات الرخص 

البيانات التارخيية 

بيانات سعات احملطات 

بيانات النقل والتوزيع 

 بيانات اعداد املشاركني والطاقة املبيعة 

بيانات الطاقة املفقودة يف الشبكة 

بيانات احلمل الذروي 

بيانات انتاج املياة احملالة 

 بيانات املقابل املالي 

 متطلبات اخلدمة

 الدخول اىل البوابة اخلارجية للهيئة .1

من قائمة البيانات واإلحصاءات يتم اختيار .2

 لصناعة الكهرباءالسجل الوطين 

يتم اختيار احد املواضيع اخلاصة ببيانات .3

 السجل الوطين 

 من ثم يتم اختيار عناصر البحث املرغوبة .4

 اظهار نتائج البحث.5

 خطوات اخلدمة
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 الستعراض بيانات الرخص 

 

  الستعراض البيانات التارخيية 

 
 

 

  الستعراض سعات احملطات 

 
 

 

 

 
 

 

 شاشات اخلدمة



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 85  

  

 الستعراض بيانات النقل والتوزيع 

 
 

  الستعراض بيانات اعداد املشرتكني والطاقة املبيعة 

 
 

 الستعراض بيانات الطاقة املفقودة يف الشبكة 
 

 
 

  احملالة بيانات  انتاج املياهالستعراض 
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 االداء مؤشرات عن االستعالم 
 

 
 

  

 

 الستعراض بيانات خدمات املشرتكني 

 
 

 

 الكهرباء لتوليد الرئيسة األداء مبؤشرات املتعلقة البيانات لتوفري وذلك اعتمادها بعد اهليئة تقدمها تفاعلية معلوماتية خدمة هي

 املرغوب البحث وعنصر احملدد والفرتة املطلوب املوضوع اختيار وميكنكم املشرتكني، وخدمات وتوزيعها ونقلها

 

 االداء مؤشرات عن االستعالم

 بيانات مؤشرات االداء 

 متطلبات اخلدمة

 الدخول اىل البوابة اخلارجية للهيئة .1

من قائمة البيانات واإلحصاءات يتم اختيار .2

 مؤشرات األداء الرئيسية

يتم اختيار احد املواضيع اخلاصة مبؤشرات .3

 –التوزيع  –األداء وهي )خدمات املشرتكني 

 التوليد (  –النقل 

 من ثم يتم اختيار عناصر البحث املرغوبة .4

 حثاظهار نتائج الب.5

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 الستعراض بيانات التوزيع 
 

 
 الستعراض بيانات النقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الستعراض بيانات التوليد
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 التوظيف 

 

 
 

  

 

  اهليئةمن الصفحة الرئيسية للبوابة اخلارجية للهيئة يتم اختيار انضم للعمل معنا من قائمة عن 

 

 اإلجراءات تفاصيل متابعة للمستخدم ميكن. الكهرباء تنظيم هيئة يف لوظيفة التقدم طلب تقديم للمستخدم تتيح  خدمة هي

 .اخلدمة طريق عن املقدم طلبه على اهليئة قبل من املتخذة

 

 التوظيف

بيانات الوظيفة 

  بيانات املتقدم على الوظيفة 

 متطلبات اخلدمة

 الدخول اىل البوابة اخلارجية للهيئة .1

من قائمة عن اهليئة يتم اختيار انظم للعمل .2

 معنا

 يتم اختيار الوظيفة املراد التقدم هلا.3

 يتم الضغط على زر تقديم .4

 يتم ادخال بيانات مقدم الطلب.5

 حتميل ملف السرية الذاتية.6

 ثم الضغط على تقديم .7

 خطوات اخلدمة

 شاشات اخلدمة
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 يتم اختيار الوظيفة املراد التقدم اليها 

 

 
 

 

  التقدم اىل الوظيفة 

 

 
 

 

 



                                                                                                                          __________________________________________   اخلدمات اإللكرتونية –دليل املستخدم _______

   

 90  

  

  ادخال بيانات املتقدم على الوظيفة 

  ارسال الطلب 

 

 


