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ن الجدد القسم  ي جزيرة األمي  إدوار مقيمي 
لة األسئ – د فن

 المتكررة
؟Maritime Electric كييم إلكت  اماريت مؤسسة كهرباءبصل كيف أت

 بالهاتف
. 1-800-670-1012عىل الرقم يمكنك االتصال بنا مجانا 

  
 
ون يد اإللكت   بالتر
  عىل العنوان يمكنك مراسلتنا 

ون  . customerservice@maritimeelectric.com  اإللكتر

 شخصيا
  تشارلوت تون.  Kent Street 180زيارتنا عىل عنوان يمكنك 

 
 ف

؟الكهربان  غ عن انقطاع ف  التيار كيف أبل 

 بالهاتف
، يرجى االتصال بمؤسسة  يغتبللل  

  التيار الكهربان 
 
. 1-800-670-1012عىل الرقم  Maritime Electricعن انقطاع ف

  عىل 
ون   موقعنا اإللكت 

  بواسطة الهاتف الجوال أو الحاسوب  يمكنك التبليغ
  التيار الكهربان 

. outage report formغ بملء استمارة التبليعن انقطاع ف 

اك ف   المطلوبة  المعلوماتما ه  
؟Maritime Electricمؤسسة لالشت 

 العنوان

 مثل عن عنوان
180 Kent Street 

Charlottetown, PE
C1A 1N9 

  (902-555-555مثال هاتف )الرقم 
  سفر و/أو مستند تعريف آخرالجواز 
 )ر وعقد اإليجار )حسب مقتض  الحال اسم المؤجِّ

؟عىل   دفع كفالة مالية هل يتعي    
  مؤسسة الكهرباء للمرة األوىلعند  عليك دفع كفالة ماليةقد يتعي ّ  

اك ف  اوح قد تو . االشتر ، إىل ما 100بي   الكفالة تر  أدن 
ّ
دوالر، كحد

 أقض. تحتسب يساوي ف
ّ
، كحد جع الكفالة اتورتي   شهريتي   اكمة عىل قيمة الكفالة. وتستر   حينهامستحقات لاسددت إن الفوائد المتر

ف 
 . تاليا شهرا مت 12 مرّ عىل 
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مت  يتم  توصيىل  بالشبكة؟
ة قبل سوىص االتصال بالمؤسيومي   إىل خمسة أيام عمل تقريبا. ي من عنوان إىل آخر  لشبكة و/أو نقل الخدمةبايستغرق التوصيل 

 الشبكة. التوصيل بضمان الجديد لعنوان الواحد عىل األقل من االنتقال إىل أسبوع 

؟Maritime Electricفاتورة مؤسسة  كيف أتلق  
يد أو يمكن ا   عن طريق ستالم الفواتت  بواسطة التى

 
  بالتسجيل ف

ون  يد اإللكتر ونية. عند االشتر  التى مكنكاك، يخدمة الفواتت  اإللكتر
  خدم ب إىل ممثل خدمة العمالء التسجيلالطل

 
ونية كما يمكنك ف . MyPowerتسجيل نفسك عىل صفحة ة الفواتت  اإللكتر

 فاتورة الكهرباء؟ Maritime Electricمت  ترسل مؤسسة 
والتحدث مع 1-800-670-1012أكتر من دورة فوترة. يمكن تحديد تاري    خ الفوترة باالتصال عىل الرقم  Maritime Electricلمؤسسة 

 الفاتورة المقبلة.  معرفة متر ستصدر ، يمكن MyPowerممثل خدمة العمالء. وإن فتحت حسابا عىل 

. هنا النقر يرجى  MyPower عىل فتح حسابل

كيف أدفع الفاتورة؟
  أحد مراكز دفع مؤسسة 

   Maritime Electricتدفع الفاتورة ف 
  خالل ساعات ف 

قائمة كاملة بمراكز  هنا العمل. جزيرة األمت  إدوارد ف 
 الدفع. 

 . يد الفواتت  عتر الهاتف: ال يمكن تسدمالحظة

؟تسوف أن اك 
قل إىل عنوان جديد. كيف أنقل اشت 

اك باالتصال بمؤسسة    ب و أ 1-800-670-1012عىل الرقم  Maritime Electricيمكن نقل االشتر
ون  اتلخدمواسطة النموذج اإللكتر

 . online form New Service Connect الجديدة التوصيل

  
تسديد الفواتت  ببطاقة االعتماد؟ هل يمكنت 

. يمكن تسديد الدفعاتنعم ولكن مقاب  
نتبواسطة بطاقة فت    ل رسم إضاف   كارد عتى اإلنتر

"بايمنتة هاتف من خالل خدمالأو  ا أو ماستر
  تسدد عن طريقها كهرباء الفاتورة  من مبلغ %1,75ا تمثل رسوم Paymentusخدمة ض وتفر . Paymentusأوس" 

 . الت 

 . 1-877-954-2076عىل الرقم  Paymentus يمكن االتصال مجانا ب 

نتتى : عند سداد الفاتورة عمالحظة   الحساب لدى مؤسسة  6إىل  3، يرجى االنتظار اإلنتر
 Maritimeأيام عمل قبل أن يقّيد الدفع ف 

Electric . 

 دوالر.  1 000,00أن تتجاوز المعاملة الواحدة مكن يعند استخدام هذه الخدمة، ال 

  ال يقبل الدفع نقدا أو بواسطة بطاقة *مالحظة: 
 
  مركز الواقع االعتماد ف

 
  شارلوت تون.  Kent Street 180 ف

 
 ف

؟اآلىل  السحب إذن ما هو 
  إذن السحب اآلىل  بالسماح لم

   باقتطاع قيمة فاتور  Maritime Electricؤسسة يقض 
ة ف  تضمن هذه . كل شهر تك من حسابك مباشر

   ةفاتورة كاملاآللية سداد ال
 القت المحدد وف 

ّ
ع الفاتورة الحاجة لدفيغنيك عن باقتطاع قيمة الفاتورة من حسابك لمؤسسة السماح ل. إن

 . شخصيا كل شهر 

  خدمة السحب 
، يرجى ملءللتسجيل ف  وإرساله إلينا.  Authorized Debit Plan Agreement-Preاآلىل  اتفاق السحب  اآلىل 
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؟اآلىل  هل استفيد حاليا من خدمة السحب 
. My Powerحسابك عىل أو الدخول إىل  1-800-670-1012الرقم  عىلبنا للتحقق من األمر، يرجى االتصال 
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