
 

بّسط  شرح مُّ

ة كالمنزلية الُّمرّكبة في منزِلُكم عن بُعد ) السلكياً(. ِلذَلك ليَس ضرورياً الدخول لمنزلكم. إِنَّ ُملكيّة عّدادات الماء تعود لشرإلعداد حساب أو فاتورة التدفئة نقوم بقراءة عّدادات أجهزة التدفئة 

 رسالها لنا.وإِ  محطة ضّخ المياه وِلهذا قراءة قيمة االستهالك عن بُعد غير ُممِكنة. ِلذَلك يُرجَى منكم قراءة قيمة عّداد الماء لَديُكم في الَمنزل
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 رقم العقّار والُمستخِدم والرقم الداخلي لدى شركة إدارة المنازل

.يُرجى إِعطاء هذه المعلومات عند االستفسار  

 

 في حالة وجود استفسارات

 ُهنا تَِجدون بيانات التواصل معنا.

 

 يُرجَى اختيار إِحدى الُطرق التالية

أْن تُرِسلوا لنا قيم االستهالك عبر التَطبيق المّجاني .1  

أْن تُرِسلوا لنا بريداً الكترونياً ُمرفَقاً بصورةٍ واضحٍة ِلقيَْم عّدادات المياه باإلضافة لرقم  .2

   العقّار والُمستخِدم عْبَر العنوان التالي:

) الَرسْم البريدي( سنتكفّل به.أْن تُمِلئُوا البطاقة البريدية الُمرفقة وتُرِسلوها لنا. ثمن الطابع . 3  

 

 تاريخ إعادة اإلرسال

يُرجَى منكم إرسال البطاقة البريدية بعد تعبِئتها حتى الموعد المذكور في الرسالة، وإِاّل فإننّا 

 ُمْجبَروَن على تخمين أو تقدير قيمة االستهالك.

 

 الرقم التسلُسلي ِلعّداد الماء

 حيُث هذا يُعتَبر رقم عّداد مياهكم. هنا يُطلب منكم تسجيل البيانات وإمالء البطاقة بها.

 

 الغُرفة

 التي يتواجد فيها العّداد.

 

 قراءة قيمة عّداد الماء

يُرجَى منكم قراءة قيمة االستهالك وتدوينها في الُمربّعات الصغيرة، عدد األرقام ما بعد 

  الفاصلة يجب تدوينها في الُمربّعات الحمراء.
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:يقإرسال بيانات االستهالك َعْبَر التطب  

مل ، أو التي تع12أو  11 على اإلصدارين     ال    ُمتَوفّر للهواتف الذكية التي تعمل بنظام .1

9 – 5صدارات من بنظام اآلندرويد اإل  

 عْبرَ أو                                                  التحميل المجاني للتطبيق من خالل الرابط .2

 التحميل المباشر من اآلب ستور أو متجر غوغل.

ثم فتح التطبيق والموافقة على شروط االستخدام والوصول للكاميرا. .3  

القيام بمسح للكود الموجود على البريد الُمرَسل عن طريق التطبيق. حيث يقوم أثناء هذا المسح  .4

ادات المياه لديكم بشكل تلقائي.جمع كل البيانات المتعلقة بعدّ ب  

اقتربنا من االنتهاء!! واآلن مسح الكتروني لرقم العّداد وقيمة االستهالك كما هو ُمعطَى في  .5

 إدراج أو القيام بأي إجراٍء آخر. التطبيق، ليس عليكم

 ثم بالضغط على زر اإلرسال تكونون قد أتممتم آخر خطوة. .6

 نتشكركم جزيال لدعمكم لنا. 

إن كانت كانت لديكم أسئلة أو استفسارات فإن خدمة العمالء لدينا ستجيبكم بكل سرور من خالل 

 الرقم

 مع أجمل التحيات 

 

 فرع هامبورغ

 

 الُمْرِسل

 .يرجى منكم تدوين اسم حضرتكم األول والعائلة والشارع والرمز البريدي والمدينة
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