



































































 
          




                




           



املقدمـــــــــة






          



رسالـــــــــة الشركــــــــة




رؤيــــــــــة الشركــــــــة






         



         



األهداف اإلسرتاتيجية

●

●

●

●





عند رغبتك االشرتاك بالتيار الكهربائي، يرجى حضورك إىل أحد مكاتبنا التالية :-

عزيزي املشرتك

١- طلب االشرتاك بالتيار الكهربائي :

املنطقة

 العقبة

 معان

عنوان املكتب

   –     
  –    
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١- طلب االشرتاك بالتيار الكهربائي :

املنطقة

الطفيلة

الكرك

عنوان املكتب




 –


 – –
 –     
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    –   –   


       


 –     
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١- طلب االشرتاك بالتيار الكهربائي :


      

 

عزيزي املشرتك

املنطقة

وادي األردن
والشرقية

عنوان املكتب

 –
  –   


      


      


 –
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عزيزي املشرتك






          






        
         
         




        



 








اذا رغبت يف احلصول على اشرتاك جديد بالتيار الكهربائي، فإن ذلك يتطلب ابرام عقد توريد 
للطاقة الكهربائية مع الشركة وتقديم الوثائق التالية:

عزيزي املشرتك

٢- الوثائق املطلوبة البرام عقد توريد الطاقة الكهربائية (االشرتاكات اجلديدة):













           



 
         


       






          

          



عزيزي املشرتك

٣- إجراءات الكشف الفني :








 
         



















             
          



عزيزي املشرتك

٤- الرســـــوم والتأميـــــن :












 
 

عزيزي املشرتك

٥- التوقيع على عقد توريد الطاقة.




 
 


 

 


       ١/٦   نقل العداد  
عزيزي املشرتك

٦- عداد الطاقة الكهربائية :






           






        ٢/٦   فحص عدادات الطاقة  

ويرتتب عليك عزيزي املشرتك دفع رسوم مقابل ذلك، وعلى النحو التايل :-




















املبلغ /بالدينارنوع اخلدمة

























 

        ٣/٦   الوقف املؤقت لالشرتاك أو رفع العداد

 أو رفع العداد 
ً
                تستطيع أن تتقدم بطلب خطي لوقف االشرتاك مؤقتا

                ضمن الشروط التالية :-

        ٤/٦   فصل التيار الكهربائي
                يتم فصل التيار الكهربائي عنك يف احلاالت التالية حتت طائلة 

                املسؤولية القانونية :-





























          عزيزي املشرتك
        ال يتم إعــادة التيـار الكهربـائي الي مشـرتك إال بعد إسـتكمال اإلجـراءات 

        التالية:--

        أ - ينتهي عقـد تـوريـد الطـاقـة الكهربـائيـة دون إنـذار املشرتك يف اي من 
           احلاالت التالية :







 



 

















        ب - جيوز للشركة إبرام عقد جديد على النحو التايل:

٧- فاتورة الكهرباء :





عزيزي املشرتك

عزيزي املشرتك

تسديد قيمة الفاتورة املستحقة

عزيزي املشرتك

فرتة تسديد الفاتورة

              












             










عزيزي املشرتك

التعرفة الكهربائية

   
           













































































































































































 









































































































































 































































عزيزي املشرتك

قيمة الفاتورة




 
 

 
 

  
  

  
   

    
   
   

    
   
   

    
 





عزيزي املشرتك

تسهيالت الدفع

               
          
           



عزيزي املشرتك

تغيري العنوان




 


 
 







عزيزي املشرتك

٨- املخالفات والعقوبات:











    

     


      
    



      
     






       
    
      



     
    














     
      
    






      

     




     
   
     




       
      







     
    



   



       


       
      



           

         














               



 







عزيزي املشرتك

٩- الشكاوي :



  
Call Center   




complaints@edcojo







عزيزي املشرتك

١٠- ارقام هواتف الشركة :

                


اهلاتفاملكتب






























 يف خدمتك
ً
وحنن دوما

اهلاتفاملكتب




























