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 والمشتركين الزوار دليل

 

 ت ــــــــــدمــــمل

 

 على  للمشترهينوجحسين جىدة الخدمت التي جلدمها بىاء على التزام شزهت ههزباء محافؽت اربد باالرجلاء 
ً
وحفاؼا

 للىهج الدائم في الخعىيز املسخمز للخدماث امللدمت ئضافت  سالمت سوارها وجلبيت احخياجاتهم بسزعت ودكت
ً
، واسخمزارا

ليىىن مزجعيت واضحت الدليل  ئعدادالى السعي الدائم للزيادة في جلدًم  املبادراث والخدماث املخميزة فلد جم 

 اربد والذي ًخم من خالله .لجميع مشتروي شزهت ههزباء محافؽت 

 معزفت الخدماث امللدمت لهم عىد كيامهم بالخعامل مع الشزهت أو مزاجعتها .من  املشترهينجمىين  .1

 فير الىكذ والجهد على املشترهين من خالل حعزيفهم بجميع مخعلباث ئهجاس معامالتهم .جى  .2

 .وحماًتها والزقي بها ألعلى املسخىياث  املشترهينالخعزيف بحلىق  .3

من خالل كىىاث الخىاصل املخاحت ، وجىضيح ظزق جلدًم الاسخفساراث والاكتراحاث  املشترهينالخىاصل مع  .4

وآليت الحصىل على الزد ضمن مإشزاث ألاداء املحددة من كبل هيئت جىؽيم كعاع العاكت  الشياوي 

 واملعادن .

 يزة لهم .من أجل جلدًم الخدمت املخم املشترهينىكعت من خجىضيح املخعلباث امل .5

 

 

 

 

31/12/2017Issed date :  
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 ،رؤيدىا 

 بخلــــــــــدًم خدمــــــــــت ههزبائيــــــــــت داث جــــــــــىدة ومىاصــــــــــفاث عاليــــــــــت مميــــــــــزة 
ً
 رائــــــــــدا

ً
ان جصــــــــــبح الشــــــــــزهت اهمىدجــــــــــا

 جخىافم مع املعاًير الدوليت الفضلى في مىعلت الشزق الاوسغ.

 
 رسالخىا، 

والاجخماعيـــــــــت مـــــــــن خـــــــــالل جلـــــــــدًم املســــــــاهمت فـــــــــي دعـــــــــم وضـــــــــمان اســـــــــخمزاريت  جلـــــــــت الخىميــــــــت الاكخصـــــــــادًت 

ة داث جــــــــــــىدة عاليـــــــــــت بمىاصــــــــــــفاث عاليـــــــــــت،مزجىشة علــــــــــــى أحـــــــــــدر الخعبيلــــــــــــاث خـــــــــــدماث ههزبائيــــــــــــت مخميـــــــــــز 

االســـــــــدطمار فـــــــــي جعـــــــــىيز العىصـــــــــز بالشـــــــــزهت  الخىىىلىجيـــــــــت الخاصـــــــــت بمجـــــــــال العاكـــــــــت، ئضـــــــــافت الـــــــــى التـــــــــزام

 البشزي من اجل رفع هفاءجه وجىميت كدراجه.

 
 كيمىا، 

 والشفافيت واملصداكيت.العدالت والاهخماء 

 رضا وراحت العمالء.

 الخميز باألداء والابداع، ومىاجهت الخحدي.

  العمل بزوح الفزيم الىاحد.

 اًجابيت الخفىير وجىاكل املعزفت.

 علــــــــى املـــــــــىرور الاًجــــــــا ي مـــــــــن 
ً
ابــــــــزاس الاهخمــــــــاء والخىاصـــــــــل الاجخمــــــــاًي بـــــــــين العــــــــاملين فـــــــــي الشــــــــزهت اعخمـــــــــادا

 .الليم )عشيرة الىهزبداويت(

 الاماهت. الاخالص. الاحترام.

 حعشيش التزام الشزهت باملسإوليت املجخمعيت.
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 املشترهين الترهيز على

 

للـــــد واهــــــذ شـــــزهت ههزبــــــاء محافؽـــــت اربــــــد حزيصـــــت علــــــى جلــــــدًم مـــــا هــــــى أفضـــــل فــــــي حـــــال جلــــــدًم الخــــــدماث 

 من خالل :ملشترهيها وجلبيت مخعلباتهم الحاليت واملسخلبليت 
 

بمىاصــــــــــلت ئلتزامهــــــــــا بخعبيــــــــــم مخعلبــــــــــاث هؽــــــــــام ئدارة الجــــــــــىدة  ههزبــــــــــاء محافؽــــــــــت اربــــــــــدحعهــــــــــد شــــــــــزهت  .1

(ISO 9001:2015( وهؽــــــــام ئدارة الب ئــــــــت )ISO 14001:2015 وهؽــــــــام ئدارة الســــــــالمت وال ــــــــحت )

 .( من خالل معاًير الشهاداث املمىىحت للشزهت OHSAS 18001:2007املهىيت )

 ليــــــخمىن املشــــــترن مــــــن ) الاســــــخعالم عــــــن الفــــــىاجير، الالىترووــــــي خــــــدماث الاهترهــــــذ علــــــى مىكــــــع الشــــــزهت .2

جلــــــــــدًم الشــــــــــياوي ،الاعالهــــــــــاث والععــــــــــاءاث، جلــــــــــدًم ظلبــــــــــاث الخىؼيــــــــــف،  عــــــــــالن عــــــــــن الاهلعاعــــــــــاث 

املبرمجـــــــــــت ، وشـــــــــــز املعلىمـــــــــــاث حـــــــــــىل ظلبـــــــــــاث العاكـــــــــــت املخجـــــــــــددة ، حعليمـــــــــــاث الســـــــــــالمت ، وحعليمـــــــــــاث 

جزشــــــــــيد العاكـــــــــــت الىهزبائيــــــــــت ، جىضـــــــــــيح ألاوراق املعلىبـــــــــــت ليــــــــــل خدمـــــــــــت ملدمـــــــــــت مــــــــــن الشـــــــــــزهت مـــــــــــع 

 .الخدمت (  ليل جحدًد الزسىم الالسمت

( إلســــــخلبال مياملــــــاث املشـــــــترهين ملعالجــــــت الشــــــياوي املخعللـــــــت call center جصــــــال )  ئوشــــــاء مزهــــــش  .3

 باالهلعاعاث الىهزبائيت العارئت وجحىيلها للجهاث املعىيت بالزد عليها.

والعمــــــــل علــــــــى الالتــــــــزام بمخابعــــــــت وحــــــــل جميــــــــع ئجبــــــــاع مىهجيــــــــت واضــــــــحت ومىزلــــــــت لشــــــــياوي املشــــــــترهين  .4

 وي حسب مإشزاث ألاداء املحددة من هيئت جىؽيم كعاع العاكت واملعادن .الشيا

ئجـــــــــزاء اسخلصـــــــــاء لبيـــــــــان وســـــــــبت رضـــــــــا املشـــــــــترهين عـــــــــن الخـــــــــدماث امللدمـــــــــت مـــــــــن الشـــــــــزهت وجحليلهـــــــــا  .5

 ومعزفت هلاط الضعف وحلها وحعشيش هلاط اللىة .

 في مياجب خدمت الجمهىر. وشز جميع الىزائم املعلىبت من املشترن ليل خدمت على كارماث .6

 بىضع اللارماث باسم الشزهت . جميع املباوي واملياجب العائدة للشزهت ئبزاس  .7
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 ار واملشترهينالسالمت العامت للشو 

 -جمطل ئرشاداث ألامن والسالمت بشيل عام في .

 .جىفير هىادر مخخصصت داخل الشزهت ملخابعت ئجزاءاث ألامن والسالمت  داخلها .1

 . ئجباع أحدر الىؽم املخبعت في ألامن والسالمت .2

 .املىؼفين واملشترهين .. جحدًث الخعليماث الالسمت للحفاػ على 3

 . وشز اللىحاث  رشادًت والخحذًزيت في مخخلف مىاكع الشزهت .5

 جىفير معداث الحزائم والخأهد من سالمتها .. 6

 عمل سجل للمشترهين والشوار كبل دخىل أي مبنى للشزهت .. 7
 

 الخدماث امللدمت من الشزهت 

 الخدمت ألاوراق املعلىبت الخدمت  ألاوراق املعلىبت
اصلي ساسي اإلافعٌى عىذ جلذًم الطلب او صىسة   ارن اصغاٌ (1

مصذكت عىه بالخخم والخىكيع الحــي ,أو هخاب عذم مماوعت مً 

ارا  –ارا وان داخل الخىغيم أو مً هىذست البلذًاث  –البلذًت 

 وان خاسج الخىغيم.

 (مخطط مىكع وجشسيم اصلي ساسي اإلافعٌى عىذ جلذًم الطلب . 2

 –داخل الخىغيم أو مً هىذست البلذًاث  ارا وان –صادس عً البلذًت 

 ارا وان خاسج الخىغيم .

 (صىسة عً مخطط الاساض ي .3

(صىسة عً سىذ حسجيل ملىيت مطابم الرن الاصغاٌ ومخطط اإلاىكع 4

 والترسيم مً خيث ) سكم اللطعت , الحىض , اللىخت (

 (ازباث الصخصيت :5

ت الصخصيت او صهادة الخعيين للعسى  ين( لألسدهيين )صىسة عً الهٍى ٍش

 .)صىسة عً حىاص السفش أو دفتر الاكامت( لغير الاسدهيين

(في خاٌ جلذًم طلب الاصتران مً شخص اخش غير اإلاضترن هفسه 6

ع خطي مً اإلاضترن الى ملذم الطلب )ًفىطه به  ًطلب جلذًم جفٍى

جلذًم الطلب هيابت عىه( ,مع أسفاق صىسة عً ازباث الصخصيت ليل 

 فىض ) ملذم الطلب (مً اإلاضترن واإلا

( ارا وان صاخب الاصتران مسخأحش ًطلب جلذًم صىسة عً علذ 7

 الاًجاس .

( ارا وان ملذم الاصتران اخذ الىسزت ) ارا وان اإلاالً للعلاس مخىفي ( 8

 ًطلب ازباث اخليخه باإلايرار بخلذًم حجت خصل اسر .

 د خذمخه .(فاجىسة ههشباء , او سكم اصتران ألكشب مجاوس للبىاء اإلاشا9

ت .10  (صىسة عً سخصت اإلاهً في خاٌ وان الاصتران إلاصلحت غير ججاٍس

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (11

(في خالت وان اإلاضترن مً سيان اإلاخيماث الفلسطيييت : ًطلب مىه 12

 ما ًلي فلط: 

 هخاب عذم مماوعت مً دائشة الضإون الفلسطيييت. -1

ت -2 ين لألسدهيين  صىسة عً الهٍى الصخصيت او صهادة الخعيين للعسىٍش

فاس  1) ظلب اشتران 

 فاس ( 3و

        اشتران غير منزلي

) ججاري، صىاًي، 

 سراًي (

 

أصلي ساسي اإلافعٌى عىذ جلذًم الطلب او صىسة   ارن اصغاٌ (1

مصذكت عىه بالخخم والخىكيع الحــي ,أو هخاب عذم مماوعت مً 

ارا  –ارا وان داخل الخىغيم أو مً هىذست البلذًاث  –البلذًت 

 وان خاسج الخىغيم.

مخطط مىكع وجشسيم اصلي ساسي اإلافعٌى عىذ جلذًم الطلب  (2

الخىغيم أو مً هىذست  ارا وان داخل –صادس عً البلذًت 

 ارا وان خاسج الخىغيم. –البلذًاث 

 صىسة عً مخطط الاساض ي . (3

ىسة عً سىذ حسجيل ملىيت مطابم الرن الاصغاٌ ومخطط ص (4

اإلاىكع والترسيم مً خيث )البلذة, سكم اللطعت , الحىض , 

 اللىخت (.

ت الصخصيت او صهادة  (5 ازباث الصخصيت :)صىسة عً الهٍى

ين(   لألسدهيين .الخعيين للعسىٍش

 )صىسة عً حىاص السفش أو دفتر الاكامت( لغير الاسدهيين.

في خاٌ جلذًم طلب الاصتران مً شخص اخش غير اإلاضترن هفسه  (6

ع خطي مً اإلاضترن الى ملذم الطلب  ًطلب جلذًم جفٍى

)ًفىطه به جلذًم الطلب هيابت عىه( ,مع أسفاق صىسة عً ازباث 

 ملذم الطلب (الصخصيت ليل مً اإلاضترن واإلافىض ) 

ارا وان صاخب الاصتران مسخأحش ًطلب جلذًم صىسة عً علذ  (7

 الاًجاس .

ارا وان ملذم الاصتران اخذ الىسزت ) ارا وان اإلاالً للعلاس مخىفي  (8

 ( ًطلب ازباث اخليخه باإلايرار بخلذًم حجت خصل اسر .

 فاجىسة ههشباء , او سكم اصتران ألكشب مجاوس للبىاء اإلاشاد خذمخه  (9

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  . (10

في خالت وان اإلاضترن مً سيان اإلاخيماث الفلسطيييت : ًطلب  (11

 مىه ما ًلي فلط: 

 هخاب عذم مماوعت مً دائشة الضإون الفلسطيييت. -1

ين  -2 ت الصخصيت او صهادة الخعيين للعسىٍش صىسة عً الهٍى

ب اشتران لجلدًم ظ

فاس 3فاس و 1  
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 . صىسة عً حىاص السفش أو دفتر الاكامت لغير الاسدهيين.

 فاجىسة ههشباء , او سكم اصتران ألكشب مجاوس للبىاء اإلاشاد خذمخه .-3

 غير الاسدهيين.لألسدهيين . صىسة عً حىاص السفش أو دفتر الاكامت ل

فاجىسة ههشباء , او سكم اصتران ألكشب مجاوس للبىاء اإلاشاد  -3

    خذمخه 

ت اإلافعٌى  عىذ جلذًم الطلب او هخاب  (1 سخصت اوضاءاث خذًثت ساٍس

 عذم مماوعت 

ارا  –ارا وان داخل الخىغيم او مً هىذست البلذًاث  –مً البلذًت 

 الخىغيم.وان خاسج 

 مخطط مىكع وجشسيم اصلي ساسي اإلافعٌى عىذ جلذًم الطلب . (2

ارا وان داخل الخىغيم أو مً هىذست  –صادس عً البلذًت         

 ارا وان خاسج الخىغيم. –البلذًاث 

 صىسة عً مخطط الاساض ي . (3

صىسة عً سىذ حسجيل ملىيت مطابم الرن الاصغاٌ ومخطط  (4

 اإلاىكع والترسيم مً خيث ) سكم اللطعت , الحىض , اللىخت 

ت الصخصيت او صهادة الخعيين  (5 ازباث الصخصيت :)صىسة عً الهٍى

ع خطي مً اإلاضترن الى ملذم الطلب  ين( لألسدهيين .جفٍى للعسىٍش

ت الصخصيت للمفىض   ) ملذم الطلب ( .مع أسفاق صىسة عً الهٍى

السجل الخجاسي ) صىسة مً السجل الخجاسي للضشواث واإلاإسساث  (6

خه. ع إلالذم الطلب وصىسه عً هٍى  ( مع هخاب جفٍى

 علذ اًجاس :ارا وان صاخب الاصتران مسخأحش . (7

ارا وان ملذم الاصتران اخذ الىسزت ) ارا وان اإلاالً للعلاس مخىفي (   (8

 ًم حجت خصل اسر .ًطلب ازباث اخليخه باإلايرار بخلذ

 فاجىسة ههشباء , او سكم اصتران ألكشب مجاوس للبىاء اإلاشاد خذمخه .

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (9

فاس  1) ظلب اشتران 

عداد   فاس ( 3و

 مإكذ

 

اصـــلي ســاسي اإلافعــٌى عىــذ جلــذًم الطلــب او صـــىسة   ارن اصــغاٌ (1

مصــذكت عىــه بـــالخخم والخىكيــع الحـــــي ,أو هخــاب عـــذم مماوعــت مـــً 

ًـت  ارا  –ارا وـان داخــل الخىغـيم أو مــً هىذسـت البلــذًاث  –البلذ

ــــىاعيت أو  ــــذن الصـــ ــــت اإلاــ ــــً مإسســـ ـــاب مــ ــ ــــيم او هخــ ـــاسج الخىغــ ــ ـــان خــ ــ وـ

ــت  فــي خــاٌ واهــذ الضــشهت او اإلاإسســت جلــع داخـــل  اإلاىطلــت الخىمٍى

ت .  خذود اإلاذًىت الصىاعيت او اإلاىطلت الخىمٍى

( مخطــط مىكــع وجشســيم اصــلي ســـاسي اإلافعــٌى عىــذ جلــذًم الطلـــب 2

ــــت  ــ ــــً البلذًــ ــ ـــادس عــ ــ ــــت  –صــ ــ ــــً هىذســ ــ ــــيم أو مــ ــ ــــل الخىغــ ــ ـــان داخــ ــ ارا وـــ

 ارا وان خاسج الخىغيم . –البلذًاث 

 (صىسة عً مخطط الاساض ي .3

صــــغاٌ ومخطــــط (صــــىسة عــــً ســــىذ حســــجيل ملىيــــت مطــــابم الرن الا 4

 اإلاىكع والترسيم مً خيث ) سكم اللطعت , الحىض , اللىخت (

ــــر اإلافـــــــىض 5 ـــش غيـــ ــ ــــً شــــــخص اخــ ــــتران مـــ ــــذًم طلــــــب الاصـــ ــــاٌ جلـــ ــــي خـــ (فــ

ع خطي مً الضشهت  بمىحب السجل الخجاسي ًطلب جلذًم جفٍى

الــى ملــذم الطلــب )ًفــىض بــه بخلــذًم الطلــب هيابــت الضــشهت( ,مــع 

 ىض ) ملذم الطلب ( أسفاق صىسة عً ازباث الصخصيت للمف

ــــشواث 6 ــ ــ ــ ــ ــــاسي للضـ ــ ــ ــ ــ ــــجل الخجـ ــ ــ ــ ــــً الســـ ــ ــ ــ ــ ــــىسة عـ ــ ــ ــ ــــاسي ) صـــ ــ ــ ــ ــ ــــجل الخجـ ــ ــ ــ (الســـ

 واإلاإسساث ( .

( ارا وان صاخب الاصتران مسخأحش ًطلب جلـذًم صـىسة عـً علـذ 7

 الاًجاس .

 (فاجىسة ههشباء , او سكم اصتران ألكشب مجاوس للبىاء اإلاشاد خذمخه 8

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (9

فاس  1)ظلب اشتران 

فاس (اشتران  3و 

للشزواث واملإسساث 

 اوعواملص

 

 له ئخظاس سخصت ؤلاوضاء للمىكع اإلاشاد ئًصاٌ الخياس الىهشبائي

خ  مخطط مىكع وجشسيم خذًث ومصذق ساسي اإلافعٌى إلاذة عام مً جاٍس

 اصذاسه

 مخطط أساض

 سىذ حسجيل ملىيت

 اإلاسخأحش باسمصىسة عً علذ ؤلاًجاس في خاٌ حسجيل الاصتران 

 جدذًذ اللذسة اإلاطلىبت

 وزيلت ئزباث الصخصيت

 فاجىسة ههشباء الكشب مضترن

 لشسىم خسب الىغاما

 الىغام فاص منزلي أو حاسي والخأميىاث خسب 1دًىاس سسىم اصتران  35

 الىغام فاص منزلي أو ججاسي والخأميىاث خسب 3دًىاس سسىم اصتران  60

ئسبذ,  ) اإلاضترهين ول طمً مىطلت سىىهجلذم الطلباث ئلى أكسام 

 ( اإلافشق, حشش, عجلىن, الشمثا, اليىسة

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه .

اشـــــــــتران عـــــــــداد ظلــــــــب 

 مإكذ
ــــذًم  (1 ــــذ جلـــ ــٌى عىـــ ــ ــــاسي اإلافعـــ ــــلي ســـ ــــيم اصـــ ــــع وجشســـ مخطـــــــط مىكـــ

 الطلب .

ًـت  ارا وـان داخـل الخىغــيم  –صـادس عـً البلذ

ــــذًاث  ــ ــــت البلــ ــ ــــً هىذســ ــ ـــاسج ارا  –أو مــ ــ ــ ـــان خـ ــ وـــ

 الخىغيم .

 صىسة عً مخطط الاساض ي . (2

ــــم  (3 ــــث ) سكـــ ــــً خيـــ ــــابم مــ ــــت مطـــ ــــجيل ملىيــ ــــىذ حســـ ــــً ســ ــــىسة عـــ صــ

اللطعــت , الحــىض , اللىخــت ( لىخـــاب عــذم اإلاماوعــت  ًصـــاٌ 

ــا  ــ ــ ــ ــــابم اًظــ ــ ــ ــــشي ,ومطــ ــ ــ ــــت والــ ــ ــ ــــً وصاسة الضساعــ ــ ــ ــــادس عــ ــ ــ ــــاس الصــ ــ ــ الخيــ

 إلاخطط اإلاىكع والترسيم.                                           

ــ (4 ــــت الصخصــــيت او صـــــهادة ازبــ اث الصخصــــيت :)صــــىسة عــــً الهٍى

ع خطي مً اإلاضترن الى  ين( لألسدهيين .جفٍى الخعيين للعسىٍش

ــــيت  ــ ــ ــــت الصخصــ ــ ــ ــ ــــً الهٍى ــ ــ ــــىسة عــ ــ ــ ــــاق صــ ــ ــ ــــع أسفــ ــ ــ ــــب مــ ــ ــ ــــذم الطلــ ــ ــ ملــ

 للمفىض  ) ملذم الطلب ( .

ارا وــان صــاخب الاصـــتران مســخأحش ًطلــب جلـــذًم صــىسة عـــً  (5

 علذ الاًجاس .

ــت (6 ــــشاد فـــــاجىسة ههشبـــــاء , او سكـــــم اصـــ ــاء اإلاـ ران ألكـــــشب مجـــــاوس للبىـــ

 خذمخه .

 صىسة عً سخصت البئر . (7

هخــاب عــذم مماوعــت  ًصــاٌ الخيــاس الىهشبــائي للبئــر صــادس عــً   (8

 وصاسة الضساعت والشي.

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (9

فاس  1) ظلب اشتران 

 فاس ( 3و

 اشتران بئر ماء
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 /ٌسجل في الذًىان اإلاشهضي هخاب مً الجهت اإلاالىت لالصتران  (1

 اخظاس هخاب مً الذائشة اإلاعىيت (2

 اخظاس فاجىسة لالصتران (3

 اخظاس كشاءة العذاد (4

 جبرئت رمت الاصتران (5

فصل مإكذ 

الشتراواث الدوائز 

 الزسميت

 هخاب مً الىصاسة او الجهت الشسميت طالبت الاصتران . (1

 صىسه عً مخطط مىكع وجشسيم لللطعت اإلاشاد خذمتها. (2

 مخطط اساض ي .صىسه عً   (3

 صىسه عً سىذ الدسجيل مطابم إلاخطط اإلاىكع والترسيم مً  (4

 خيث ) سكم اللطعت , الحىض , اللىخت(. (5

 في خاٌ وان البىاء اإلاشاد خذمخه مسخأحش لذائشة خيىميت ًطلب (6

 وامل الاوساق اإلاطلىبت مً اإلاضترن الاعخيادي . (7

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (8

فاس  1 )ظلب اشتران 

 فاس ( 3و

 للدوائز الحىىميت

 

 ئخظاس فاجىسة ههشباء لالصتران (1

 حسذًذ الشسىم خسب الىغام (2

 هخاب مً دائشة الضىؤن الفلسطيييت للاطني اإلاخيماث (3

 .ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (4

هلل عداد من ميان 

 آلخز

 

 جلذًم طلب مً مالً الاصتران شخصيا او بمىحب ووالت سسمي (1

 ئخظاس فاجىسة لالصتران (2

 ئخظاس كشاءة العذاد (3

 جبرئت رمت الاصتران (4

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (5

فصل مإكذ للخيار 

الىهزبائي بىاء على 

 ظلب املشترن

ل , وحسجيله (1  ئخظاس هخاب سسمي مً الجهت اإلاعىيت بالخدٍى

 .بالذًىان

 ئخظاس كشاءة العذاد (2

 ئخظاس فاجىسة الاصتران (3

 جبرئت رمت الاصتران (4

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه (5

جحىيل ملىيت الاشتران 

من اعخيادي الى 

 حىىمي او العىس

 

 جلذًم طلب باالحشاء اإلاطلىب (1

 نئخظاس فاجىسة الاصترا (2

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (3

 

حعدًل حعزفت 

الاشتران )فئاث 

الاستهالن( حسب 

 هىع الخغذًت

 جلذًم طلب با حشاء اإلاطلىب (1

 ئخظاس فاجىسة لالصتران (2

اخظاس صىسة عً مخطط مىكع وجشسيم خذًث ومصذق لىلل  (3

 الخغزًت ألاعمذة ومصذس

 حسذًذ الشسىم خسب الىغام (4

 (حسذًذ الخياليف خسب )هخائج الىضف (5

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه (6

هلل الخغذًت 

واسدبدالها )املىاسير 

 وألاعمدة والاسالن(

 

ل (1  جلذًم طلب الخدٍى

خظىس الصخص اإلادٌى واإلادٌى ئليه مع وزيلت ئزباث  (2

 اإلافىض سسمًيا ألي طشف منهما الصخصيت أو خظىس 

 فاجىسة ههشباء لالصتران (3

ل وفشق الخامين (4  حسذًذ سسىم الخدٍى

 جبرئت رمت الاصتران (5

 في خاٌ جملً العلاس سىذ حسجيل باسم اإلاالً الجذًذ (6

 احعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه ًخم مش  (7

له الى  (8 ذ جدٍى ٍش في خاٌ وان   الاصتران باسم اإلاسخأحش  ٍو

مسخأحش اخش ًجب ئخظاس اإلادٌى واإلادٌى اليه با طافت لعلذ 

 الاًجاس اللذًم والجذًذ مع وزيلت ازباث الصخصيت للطشفين

ذ هلله الى اإلاالً ًج (9 ٍش ب في خاٌ وان الاصتران باسم اإلاسخأحش ٍو

اخظاس علذ الاًجاس وخظىس اإلاالً واإلاسخأحش مع ازباث 

   الصخصيت

جحىيل ملىيت 

الاشتران من مشترن 

 ئلى آخز

 

 جلذًم طلب با حشاء اإلاطلىب (1

 ئخظاس فاجىسة لالصتران (2

 حسذًذ الشسىم خسب الىغام (3

 (حسذًذ الخياليف خسب )هخائج الىضف (4

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه (5

الصىادًم هلل 

 والخشائن

 

 ئخظاس هخاب مً البلذًت با حشاء اإلاطلىب (1

 + فشعي96227201500ًخم مشاحعت كسم الذًىان اإلاشهضي ث:  (2

(2015,2009,2008) 

ئعادة الزسىم 

املدفىعت: رفع 

الزسىم عن الاشتران 

 )رسىم الىفاًاث(
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 جبرئت رمت الاصتران (1

 حسذًذ سسىم ؤلاعادة خسب الىغام (2

 الاصتراواث ول طمً مىطلخهًخم مشاحعت كسم  (3

ئعادة الخيار الىهزبائي 

لالشتران املفصىل 

 بسبب الذمم

 

 جلذًم طلب فدص العذاد (1

 ئخظاس فاجىسة لالصتران (2

 حسذًذ سسىم الفدص خسب الىغام (3

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (4

 فحص العداداث

 

 جلذًم طلب (1

 ئخظاس كشاءة العذاد (2

 جبرئت رمت الاصتران (3

 حسذًذ الشسىم خسب الىغام (4

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه (5

ئعادة اشتران مفصىل 

بسبب  غالق ملدة 

 ظىيلت

 

خظاس هخاب مً البلذًت معضص بمخطط مىكع وجشسيم خذًث ا (1

 .اإلاشهضي  ومصذق , ٌسجل في الذًىان

 حسذًذ الخياليف خسب هخائج الىضف (2

 مىطلخهًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً  (3

 

 خعىط  هارة

 جلذًم طلب مً مالً الاصتران شخصيا أو بمىحب ووالت سسميت (1

 ئخظاس فاجىسة لالصتران (2

 ئخظاس كشاءة العذاد جبرئت رمت الاصتران (3

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه (4

العداداث خلع 

ولىاسمها )ئلغاء 

 (الاشتران

 

 .ئخظاس هخاب مً البلذًت ٌسجل في الذًىان اإلاشهضي  (1

 .حسذًذ الخياليف (2

 وحداث  هارة

 )سدًاث الخأمين  صتران ًشاد الغاؤه )عامل (1

 )سدًاث الخأمين اصتران حذًذ لم ًشهب )غير عامل (2

 سدًاث جأمين عذاد مإكذ (3

 مىه  3سسىم  سدًاث (4
ً
 فاص 1فاص سهب بذال

 سدًاث جأمين اصتران جم هلل ملىيخه (5

 زمً مىاد مشججعت لم ًخم جشهيبها (6

 جلذًم طلب باألحشاء ء اإلاطلىب (7

 جبرئت رمت الاصتران (8

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه (9

 الزدًاث

 

 خيث ٌعىد رلً لألسباب الخاليت (1

 الاصتران بسبب ؤلاغالق (2

 اللاسئ مً كشاءة العذاد وىن البيذ مغلمعذم جمىً  (3

 خصٌى خطأ باللشاءة في الضهش السابم (4

 عذم صالخيت أٌ ليبل الخاص بالعذاد (5

 خيث جخم معالجت ول خالت على خذي (6

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (7

عدم ئصدار فاجىرة 

 للمشترن

 

 .اإلاشهضي  بالذًىانئخظاس هخاب مً البلذًت با حشاء اإلاطلىب وحسجيله 

 )معامالث الضبياث وجىابعها )البلذًاث

 هًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخ

طلب بيان أعذاد 

اإلاضترهين وهضف 

 خساب البلذًاث

 جلذًم طلب (1

 ئخظاس ئرن أصغاٌ للبىاء اإلاخذوم مً العذاد اإلاإكذ (2

 ئخظاس فاجىسة الاصتران (3

 دفع سسىم هلل عذاد (4

 هخائج الىضفحسذًذ الخياليف خسب  (5

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (6

جحىيل عداد مإكذ 

 الى دائم

 

 .ئخظاس هخاب مً الذائشة اإلاعىيت وحسجيله بالذًىان اإلاشهضي  (1

 ئخظاس مخطط مىكع وجشسيم خذًث ومصذق (2

 حسذًذ الخياليف خسب هخائج الىضف (3

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه (4

 جصىيب وضع أعمدة

للدوائز الحىىميت 

 والبلدًاث

 

 ئخظاس هخاب مً الجهت اإلاعىيت (1

 ئخظاس مخطط مىكع وجشسيم (2

ل ئرا لضم  (3 ئخظاس حعهذ البلذًت بخخصيص مىكع إلادطت جدٍى

 ألامش

 حسذًذ الخياليف خسب هخائج الىضف (4

 هًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخ (5

الاشتراواث الجدًدة 

للدوائز واملإسساث 

 الحىىميت
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 عىاوين مباوي الشزهت والخدماث امللدمت

 

 جلذًم طلب ًبن الحمل الىهشبائي اإلاشاد سفع أو خفع اللذسة له (1

 وئخظاس فاجىسة لالصتران

 ئخظاس وزيلت ئزباث الصخصيت (2

 ئخظاس مىافلت اإلاالً على خلع العذاد اللذًم في خاٌ طلب جشهيب (3

 )العذاد الجذًذ باسم آخش )اإلاسخأحش

 العلاساثئخظاس علذ ئًجاس إلاسخأحشي  (4

 جلذًم حعهذ بشفع كذسة العذاد أو خفظه (5

 حسذًذ الشسىم خسب الىغام (6

 فحسذًذ الخياليف خسب هخائج الىض (7

رفع أو خفض كدرة 

 العداداث

 املشترهين الاعخيادًين

 ئخظاس هخاب مً الذائشة اإلاعىيت (1

 ئخظاس مخطط مىكع وجشسيم خذًث ومصذق (2

 حسذًذ الخياليف خسب هخائج الىضف (3

 ًخم مشاحعت كسم الاصتراواث ول طمً مىطلخه  (4

جزهيب أعمدة جدًدة 

للدوائز الحىىميت 

 والبلدًاث

 

الجنوبية المحطة مبنى  

اربد -الحصن غرب مجمع عمان الجديد  

 الطابق الخدمات المقدمة االقسام الدوائر االدارات

 إدارة الشؤون الفنية
 

 الكشف والتصميم
 

 الكشف و التصمٌم لشبكات الجهد المتوسط

  الجهد  الكشف على اشتراكاتلمعرفة موعد
 المتوسط ومتابعتها

 احضار متطلبات اشتراك الجهد المتوسط 
 معرفة خط سٌر معاملة االشتراك 

 االول

فاز 1كشف شبكات الجهد المنخفض   
  فاز 1 الكشف على اشتراكاتلمعرفة موعد 

  فاز 1متطلبات اشتراك احضار 
 االول

فاز 3كشف شبكات الجهد المنخفض   

  فاز 3 الكشف على اشتراكاتلمعرفة موعد 

  فاز 3احضار متطلبات اشتراك 

 معرفة خط سٌر معاملة االشتراك 

 الثانً

 االرتفاق والرصد / شبكات الجهد المتوسط
  بخصوص متابعة جمٌع المعامالت المقدمة

انشاء، تركٌب، )خطوط الجهد المتوسط 
 خلع (

 الثالث

 التنفيذ
 

 التغذٌات المباشرة
  1متابعة معامالت تركٌب ونقل عدادات 

 فاز
 االول

 الشبكات الهوائٌة جهد منخفض
  المراجعة لتركٌب األعمدة والكوابل للجهد

 المنخفض
 االول

 الشبكات و المحطات الهوائٌة جهد متوسط
  المتوسط المراجعة لتركٌب شبكات الجهد

 والمحوالت
 االول

 الشبكات و المحطات االرضٌة جهد متوسط
  المراجعة لتركٌب المحوالت والكوابل

 فاز وخزائن العدادات 3األرضٌة وعدادات 
 االول

جهد منخفض الدراسات  
 

 دراسات شكاوي جودة الطاقة
  متابعة الشكاوي المقدمة بخصوص ضعف

 الفولتٌة
 الثالث

  - دراسات ضعف الجهد
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  - تنفٌذ دراسات شبكة الجهد المنخفض

  - الرصد / شبكات الجهد المنخفض

 مشارٌع الرٌف
  متابعة جمٌع المعامالت التً تخص فلس

 الرٌف
 الثانً

 اللوازم والمستودعات
 

 االول استالم المناقصات وتسلٌم العروض  المشترٌات المحلٌة

 االول ومراجعاتهااستالم نسخة من العطاءات   العطاءات

  - المراجعة ومراقبة المخزون

 المستودعات الفرعٌة األولى
  الموردٌن الحاصلٌن على موافقة لتورٌد

 مواد الى الشركة
 االول

 التخطيط الفني
 

  - التخطٌط الفنً

  - ادارة االحمال

إدارة الصيانة 
 والتشغيل

 ) م. بشار التميمي (

ةالصيان  
 

الجهد المتوسط االرضٌة و صٌانة شبكات 
 المحطات الرئٌسٌة

  المراجعة إلٌصال التٌار الكهربائً بعد
 الفصل بسبب الذمم

 رفع قدرة محّول 

  التبلٌغ عن أي مشكلة تخص شبكات الجهد
 المتوسط

 الثانً

صٌانة شبكات الجهد المتوسط الهوائٌة و 
 المحطات الفرعٌة

 الطوارئ المركزي

  التٌار الكهربائً بعد المراجعة إلٌصال
 الفصل بسبب الذمم

 التبلٌغ عن أي مشكلة تخص الشبكة 

 المراجعة الستبدال لوازم المشتركٌن 

 االول

 التشغيل والمراقبة
 

 الثانً اجتماعات المقاولٌن المنفذٌن للمشارٌع  المشارٌع

  - المراقبة والتحكم

  - التشغٌل

ؤون االداريةـالش  
 ) طارق نصير (

والتدريب الجودة  
 

 مركز االتصال
 المشتركٌن  الرد على جمٌع استفسارات

وارشادهم الى المكان المحدد لتلبٌة 
 احتٌاجاتهم

 الثانً

انًؤسسُح انخذياخ  
 

 الدٌوان الفنً

  استقبال كتب من الدوائر الحكومٌة
 والبلدٌات )تركٌب اعمدة جدٌدة(

 استقبال شكاوي المشتركٌن 
  المواطنٌنتقدٌم استدعاءات من 

 جمٌع الكتب الواردة من الجهات الرسمٌة

 الثانً

ادارة التنظيم 
والتدقيق الفني 
 والسالمة العامة
 ) عطا الشياب (

 التدقيق الفني
 

 التدقٌق الفنً
  موردٌن العدد واألدوات المعزولة ومالبس

السالمة )لتقدٌم العطاءات واحضار 
 العٌنات(

 االول

 البٌئة والسالمة العامة 
  المراجعٌن والزوار الخارجٌٌن من الدفاع

 المدنً وأنظمة االنذار واإلطفاء
 االول
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 الطابق الخدمات المقدمة االقسام الدوائر اإلدارات

إدارة خدمات 
 المشتركين

نات(خالد ذي)  

دائرة منطقة 
 اربد

) مالك صمادي 
) 

 االشتراكات

  طلبات االشتراكات الجدٌدةتقدٌم 
  تقدٌم طلبات اي معامله تخص االشتراك من فصل مؤقت او فصل

 رسمً او الغاء االشتراك
 دفع الفواتٌر 
 قراءة العدادات 

 االول

خدمات 
 المشتركٌن/ اربد

 تقدٌم طلبات االشتراكات الجدٌدة 
  تقدٌم طلبات اي معامله تخص االشتراك من فصل مؤقت او فصل

 الغاء االشتراكرسمً او 
 هاعدم إصدارها، تصوٌب، دفع الفواتٌر 
 تحوٌل عداد مؤقت الى دائم قراءة العدادات وفحصها و 
 تحوٌل ملكٌة االشتراك من مشترك إلى آخر 
  فاز 3فاز الى  1معامالت رفع قدرة االشتراك من 

 االول
المبنى 
 القدٌم

خدمات 
 المشتركين
 المركزية

 

 االرضً إلٌصال التٌار الكهربائً بعد الفصل بسبب الذممالمراجعة   الفصل و الوصل

  - القراءة الفنٌة

  - المراجعة والتفتٌش

 التحصٌل
 دفع الفواتٌر للمشتركٌن الكبار 

 اٌصال التٌار الكهربائً بعد الفصل للمشتركٌن الكبار 
 الثانً

إدارة الشؤون 
 الفنية

 

اللـوازم 
 والمستودعــات

 

المستودعات 
 الفرعٌـة الثـانٌـة

 االرضً الموردٌن الحاصلٌن على موافقة لتورٌد مواد الى الشركة 

إدارة الشؤون 
 االدارية

 

الخدمات 
 المؤسسية

 

  - الخدمات المساندة

 دٌوان المناطق

 )استقبال كتب من الدوائر الحكومٌة والبلدٌات )تركٌب اعمدة جدٌدة 
 استقبال شكاوي المشتركٌن 
  استدعاءات من المواطنٌنتقدٌم 

 جمٌع الكتب الواردة من الجهات الرسمٌة

 االول

  - صٌانة المبانً

 النقليات
 

مبنى  تسجٌل سٌارات األجرة والسائقٌن الخارجٌٌن  ادارة المركبات
 الحركة

 المراجعٌن الداخلٌٌن من السائقٌن  صٌانة المركبات

 شارع حكما –اربد  – مبنى المحطة الشمالية
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إدارة الصيانة 
 والتشغيل

ةالصيان  
 

الشوارعانارة    االول التبلٌغ عن أي عطل ٌخص خطوط اإلنارة 
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 االدارات الدوائر االقسام الخدمات المقدمة الطابق

 انجىدج الجودة  - 

 وانتذرَة
)عبد المهدي 

 البطاينه (

ؤوٌ ـانش

 االدارَح

) طارق 
 نصٌر (

والخرٌجٌن من الجامعات  تدرٌب المجتمع المحلً ) الطالب االول
 الرسمٌة ،متدربٌن من المراكز التدرٌبٌة ( 

 التدرٌب

 التخطٌط والتنظٌم االداري تقدٌم طلبات التوظٌف والتعدٌل على الطلبات المقدمة الثالث
 انًىارد شؤون الموظفٌن - 

 انثشرَح
) محمد فىاز 

 ملكاوي (

 الرواتب والمنافع - 
طلبات اعتماد االطباء والصٌدلٌات والمختبرات استقبال   الثالث

 الطبٌة العتمادها من قبل الشركة
 استقبال المندوبٌن فٌما ٌخص المطالبات المالٌة 

 التأمٌن الصحً

استقبال كتب من الدوائر الحكومٌة والبلدٌات )تركٌب   الثالث
 اعمدة جدٌدة(

 استقبال شكاوي المشتركٌن 
  المواطنٌنتقدٌم استدعاءات من 
 جمٌع الكتب الواردة من الجهات الرسمٌة 

 الدٌوان المركزي

انخذياخ 

 انًؤسسُح

) ثائر 

 ارشيدات (

استقبال مندوبً شركات االتصال لكل ما ٌخص خطوط   الخامس
 الهواتف الخلوٌة واالنترنت

  استقبال مطالبات المطاعم عند الطلب لبعض المناسبات 

 العالقات العامة

المراجعة االداريةقسم  -   

انذائرج  التخطٌط المالً والموازنة - 

 انًانُح

) احمد 

 حىراني (

 ـؤوٌانش

 انًانُح

) فايس قىاسمة 

) 

 شؤون المساهمٌن و االفصاح جمٌع ما ٌلزم مساهمٌن الشركة )االسهم( الثانً

 النقدٌة و التقارٌرادارة  فاز ، كبار المشتركٌن(3دفع فواتٌر كبار العمالء)مشتركٌن  الثانً

انحساتاخ  قسم محاسبة المشارٌع - 

 انعايح

)منتصر 

 شرايري (

 ردٌات المشتركٌن )عند تغٌٌر تعرفة االستهالك(  الثانً
 مطالبات البلدٌات والمحامٌن 

قسم المصارٌف والحسابات 
 العامة

 المطالبات المالٌة وفواتٌر الموردٌن  الثانً
 العطاءات ومرفقاتها 
 التأمٌن بأنواعه 

 قسم محاسبة الموردٌن

 قسم محاسبة المستودعات - 

 تعدٌل تعرفة االشتراك  االول
  إعادة الرسوم المدفوعة )رفع الرسوم عن االشتراك- 

 رسوم النفاٌات(
 االستفسار عن عدادات وفواتٌر الطاقة المتجددة 
 )العدادات العاطلة عن العمل )المتوقفة 
  الفواتٌر الخاصة بالمشتركٌناصدار وتصوٌب 
  استكمال اجراءات التسوٌة القانونٌة لتالعبات الكهرباء

 ومحاسبة المشتركٌن المتالعبٌن بالتٌار الكهربائً
  طباعة الكشوفات الخاصة بفواتٌر االستهالك الشهري

 للمشتركٌن

قسم االصدار المركزي 
 دراسات التعرفه

دائرج 

االصذار 

انًركزٌ و 

يحاسثح 

 ٍُانًشترك

)محمد 

 نصيرات (

 محاسبة المشتركٌن عن كلف التوصٌل وفقاً للمطالبات  الثانً
 تجهٌز مطالبات الدوائر الحكومٌة 
 اصدار المطالبات المالٌة للمشتركٌن الكبار 

 قسم تكالٌف التوصٌل

 قسم المراجعة المالية - 
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 الىهزبائيت ورسىم الخىصيلالخعزفت  

 

 الخعزفت الشزيحت اللعاع

 160 - 0 منزلي اعخيادًين

161 - 300 

301 - 500 

501 - 600 

601 - 750 

751 - 1000 

1001 - 9999999 

0.033 

0.072 

0.086 

0.114 

0.158 

0.188 

0.256 

دائرج  الشكاوي و الدراسات التنظٌمٌة استقبال شكاوي المشتركٌن  الخامس

 انتُظُى

)هدي 

 هسايمة (

انتُظُى 

 انفٍُ وانتذقُق

 وانساليح

 انعايح

 )عطا الشياب(

 المعاٌٌر و الرقابة التنظٌمٌة - 

 الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة استقبال طلبات لالشتراك بالطاقة المتجددة  الخامس

دائرج يركز  الفنً الدعم و المتابعة قسم - 

 انحاسىب

)محمد نىر 

 الجبعي (

 

 

 االنظمة تطوٌر قسم - 

 العملٌات تطوٌر و تحلٌل قسم - 

 الشبكات و قسم التشغٌل - 

 دائرج التدقٌق المالً و االداري - 

 انتذقُق

 انذاخهٍ

 
  قسم تدقٌق االعمال الفنٌة     - 

 قسم التدقٌق االداري - 

 توقٌع التعهدات القانونٌة ،كف الطلب  الخامس
  مراجعة القضاٌا والمطالبات 
 تالعبات سرقة الكهرباء والتسوٌات الخاصة بها 
 المراجعٌن بخصوص احتراق االجهزة 
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 160 - 0 منزلي غير اعخيادي

161 - 300 

301 - 500 

501 - 600 

601 - 750 

751 - 1000 

1001 - 9999999 

0.042 

0.092 

0.109 

0.145 

0.169 

0.190 

0.256 

ت جمعياث  خيًر

 % 25 خصم

 

 

 

 

 

0 - 160 

161 - 300 

301 - 500 

501 - 600 

601 - 750 

751 - 1000 

1001 - 9999999 

0.042 

0.092 

0.109 

0.145 

0.169 

0.190 

0.256 

 بدون  حىىميت دوائز

 خصم

 

 

 

 

 

0 - 160 

161 - 300 

301 - 500 

501 - 600 

601 - 750 

751 - 1000 

1001 - 9999999 

0.042 

0.092 

0.109 

0.145 
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 من شزهت ههزباء اربدمادا جخىكعىا 

  لت مهىيت وودًت  ومهزبت .الخعامل معىم بطٍش

 . الخدلي باألماهت والعذالت واإلاساواة والحيادًت في الخذمت اإلالذمت لىم 

  واإلاشافم والدسهيالث الالصمت لخلذًم خذمت مخميزة لىم بذكت وحىدة عاليت .الصحيت  جىفير البيئت 

  ش اإلاسخمش لألهغمت وؤلاحشاءاث والخذماث بما ًدىاسب  مع اخخياحاجىم .الخطٍى

 . ت الخعامل مع اإلاعلىماث اإلالذمت مً كبلىم  سٍش

 .الخأهيذ على ئعالمىم باسخالم طلبىم والشد عليه خالٌ اإلاذة اإلادذدة مً هيئت جىغيم كطاع الطاكت واإلاعادن 

  الطاكت  وىد معاًير ألاداء اإلالش مً هيئت جىغيم كطاعفي الشد على الضياوي اإلالذمت مىىم وخالٌ اإلاذة اإلادذدة

 اإلاعادن.

 . ش خذماث الضشهت  معالجت الضياوي لخطٍى

 . سفع هفاءة عمل اإلاىعفين إلاساعذجىم وجلبيت اخخياحاجىم 

 . خماًت اإلاعلىماث اإلاخعللت بىم 

   
ً
الخىاحذ خالٌ أوكاث الذوام الشسمي مً ًىم الاخذ الى ًىم الخميس مً الساعت السابعت والىصف صباخا

 .ساعت مخىاصلت 24اًء , با طافت الى اسخلباٌ مياإلااجىم على مذي ولغاًت الساعت الشابعت مس

 ما هخىكعه مىىم

 . لت مهزبت  الخعامل مع اإلاىعفين بطٍش

 . الخدلي بالصشاخت والصذق عىذ ؤلافصاح عً اإلاعلىماث اإلاطلىبت 

 لإلخخفاظ بسجالث دكيلت لذي الضشهت . جدذًث البياهاث الصخصيت ئرا طشأ عليها أي حغيير 

  ش الخذماث اإلالذمت .جلذًم آلاساء الاًجابيت  والسلبيت مً خالٌ الضياوي وؤلاطشاءاث ليخم جطٍى

 . الالتزام بيافت اإلاخطلباث اللاهىهيت واإلااليت 

 . الالتزام بجميع مخطلباث الصحت والسالمت وألامان 
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 . لت غير كاهىهيت  عذم اسخخذام أمالن الضشهت بطٍش

 

 

 املسإوليت املجخمعيت 

 

 مً صشهت ههشباء مدافغت اسبذ بشؤٍتها وسسالتها فلذ اسخمشث بالنهىض بمسإوليتها الاحخماعيت خسب 
ً
ئلتزاما

 ئمياهياتها ودساتها ججاه :

 اإلاجخمع اإلادلي 

عملذ الضشهت على ؤلاسهام في الخىميت الاكخصادًت الضاملت في مىاطم عملها مً خالٌ جلذًم خذماث ههشبائيت 

ت ,  مىزىكت للمىاطىين , اإلادافغت على البيئت , دعم وسعاًت أوضطت احخماعيت مخىىعت, دعم حهاث وبشامج خيًر

 عامت .والسالمت ال وألامًؤلاسهام في دعم اللظاًا اإلاعللت بالىهشباء 

 

 

 عُىاٌ انثرَايج
انجهح انًسؤونح 

 عُه
 انرقى اسى انثرَايج انًحتىي

http://ideco.com.jo 
يركز دائرج 

 انحاسىب

يىقع انشركح انرسًٍ وَحتىٌ )انتعرَف تانشركح، 

خذياخ انًشتركٍُ يثم االستعالو عٍ انفىاتُر، شكاوي 

انًىاطٍُُ، االعالَاخ وانعطاءاخ، خذياخ انًىظفٍُ، 

، االَقطاعاخ انًثريجح ، طهثاخ تىظُف  ويقاالخ اخثار

، انتقارَر انسُىَح ، يعهىياخ انطاقح انًتجذدج  ، 

 ( تعهًُاخ انساليح و استخذاو انطاقح انكهرتائُح 

يىقع انشركح 

 االنكتروٍَ

IDECO website 

1 

000022000 

0201030/02 
 قسى يركز االتصال

استقثال يكانًاخ انًشتركٍُ نًعانجح انشكاوي انًتعهقح 

تاالَقطاعاخ انكهرتائُح انطارئح وتحىَهها نهجهاخ 

انًعُُح نهرد عهُها وانرد عهً اسًتفساراخ انًشتكرٍَ 

 انًانُح انًتعهقح تانفىاتُر واالياَاخ واالشتراكاخ .

 يركز اإلتصال

  ( Call Center) 
2 
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https://web.faceboo
k.com/IDECO.Electiri
city/?ref=aymt_hom
epage_panel 

قسى انعالقاخ 

  انعايح
يىقع انشركح عهً 

 انفُسثىك
3 

https://web.facebook.com/IDECO.Electiricity/?ref=aymt_homepage_panel
https://web.facebook.com/IDECO.Electiricity/?ref=aymt_homepage_panel
https://web.facebook.com/IDECO.Electiricity/?ref=aymt_homepage_panel
https://web.facebook.com/IDECO.Electiricity/?ref=aymt_homepage_panel

