
Violation Classification 
o Connecting and using electricity without a permit and the

existence of meter reading differences 

o Connecting and using electricity by unsafe and unauthorized

means 

o Connecting and using electricity without a permit but with an

official fuse 

o Tampering and compromising the natural rotation of the

electricity meter to affect its natural rotation 

o Supplying electricity to other buildings without a permit

o Connecting and using water without a permit or bypassing the

meter and the existence of meter reading differences 

o Connecting and using electricity before meter installation

o Tampering and compromising the installations affecting the

public safety and the safety of the main network *Action will

be set by an authorized official according to the type and size 

of the violation and its impact on public safety and the main 

network

o Others :

 اتـــــــــف المخالفــــتصني
o قوراء  رو   قوالكهرباء بدون تصريح ووجوود رور واستخدام توصيل

العداد

o مصرحةغير ر آمنة ووصيل واستخدام الكهرباء بوسيلة غيت

o بدون تصريح بقواطع رسمية ولكن الكهرباءواستخدام  توصيل

o   علوووو دورانووو  ثيرومحاولوووة التووو بعوووداد الكهربووواء والمسوووا  العبووو 

الطبيع 

o   بدون تصريح بالكهرباء أخرىتزويد مبان

o العودادب المواء مورور توصيل واستخدام الماء بودون تصوريح أو دون

 ر  قراء  العداد أو وجود رروق

o توصيل واستخدام الكهرباء قبل تركيب العداد

o العب  والمسا  بالتوصيالت بما يؤثر علو السالمة العامة وسالمة

اإلجراء من قبل المسئول المخول  تم تحديدسي* ة الرئيسةكالشب

سالمة العامة ومدى ت ثيرها علو  ورقاً لنوع وحجم المخالفة

والشبكة الرئيسة

o أخرى :

ورقم التسلسل رقم خدمة الكهرباء أو الماء  Electricity / Water SPN & Sequence No. 

المشار إليهاا أالا ه وألتابم بساداد كافاة الرساوم ا دارياة التاي تهادد ا الهي اة و  اا  / المخالفات ار المخالفة ربعدم تكأتعهد  ، أدناه موضح سمياوأنا الموقع 
، اساتبدال  األمار لبم إذا العداد لاستبدا قيمة بسداد ألتبم كما ،  تسوية المخالفات وبهسب نوع المخالفة والدد مرات ارتكابهابشأن  الداخاية لتنفيذيةلاوا هها ا

ا جاراءات كا اة اتخااذ لاهي ة يهق كما ، اله ا   ستصدر الني فاتورةال ضمن سبتسته والتي  ال راءات  ي قوفرال نظير االسته ك كافة بسداد أيضا   أتعهد كما
يكان لام اما بهاا المسااس ألهاد يهاق ال يوالتا والمااء الكهربااء هي اةب الخاصاة بالممتاكات والمساس العبث وتجاوبات مخالفات تكرار دون تهول التي الرادالة
.ينالمخالف بردع الكفياة السبل كا ة نفاذاست الند وال انون لا ضاء جوءاال لاهي ة يهقو كما ، بذلك مخوال   أو مصرها  

I the undersigned name, pledge not to repeat the above violation(s) and commit to pay the administrative fees set by the Authority in 

accordance with its internal executive regulations to settle of the violations, according to the type of violation and the number of times accord, 

also commit to pay the meter replacement cost if necessary, and also pledge to pay the cost of consumption according to difference in the 

meter readings, which will be billed in the future, the Electricity & Water Authority has the full right to take all deterrent measures to prevent the 

recurrence of violations, tampering and compromising the private property of the Authority, which shall not be handled unless authorized to do 

so, The Authority has the right to resort to judiciary & law when exhausting all means to deter offenders.

ID. No. رقم الهوية Name االسم 

 Signature التوقيع

:Date  لتاريخ:ا                                                         

 

A/C No. Agent Name 

Property No. Agent Signature 

 مخالفات العب  بتوصيالت وعدادات الكهرباء والماءتعهد المشترك بعدم تكرار مخالفة من 
Customer pledge to not repeat of electricity / water installations violation & meters tempering 

irregularities 

 ـنــــــــــات المشتركيــــــــإدار  خدمـــ
Customer Services Directorate

*Attach a Copy of the Pledger Identity Card
*Copy of the Pledge for the archive and a
copy for the Customer 

   للمتعهد* تررق نسخة من بطاقة الهوية 
نسووووخة موووون التعهوووود للملووووف و نسووووخة *

للمشترك


	undefined: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_2: 
	Check Box1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off



	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	0: 
	1: 



