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 المتعاملين خدمة
اإلتصالمركز 

 800 2332 

اإللكترونيالبريد عبر للتواصل 
contactcentre@addc.ae

البريدعبر للتواصل 
أبوظبي, 219ب .ص

اإللكترونيالموقع 
www.addc.ae

نصيةرسالة 
2800

أبوظبيحكومة اتصال مركز 
800555

المرسىابراهيم حمدان ابراهيم 
أبوظبي

ظبيابو 
.م.ع.إ  

العقارعنوان :  ال 4غرب أبوظبي    4ط  402شقه 
المالك:  المزروعيمفلح مسلم 

BfuqEqZbwCJYwFEZKEUuBwIJUw
التعرفةنوع 
مقيمتعرفة 

المتعاملبيانات 

الحسابرقم 
6020020919

سكني

الفاتورةرقم 
60200208979902

الفاتورةتاريخ 
19/04/2018

قبلالسداد يرجى 
29/04/2018

العقار

 0633110953المعرف

شقةالنوع 

2 الغرف عدد 

،العزيزمتعاملنا 
القيمةضريبة تطبيق سيتم 

شركةخدمات على المضافة 
%5بنسبة للتوزيع أبوظبي 
2018. يناير األول من  اعتبارًا 
يرجىالمعلومات من للمزيد 
اإللكتروني:الموقع زيارة 

www.addc.ae

المياهفاتورة 

بالدرهم الحسابحركة 

0.00 فاتورةآخر رصيد 

0.00 سدادهتم مبلغ آخر 

0.00 السابقالرصيد إجمالي 

)2017(الحكومي الدعم 

61.61 وحدة  /درهم 10.41 بسعر الفعلية التكلفة 

-15.21 الحكوميالدعم 

(2018)الحكومي الدعم 

479.71 وحدة  /درهم 10.41 بسعر الفعلية التكلفة 

-118.43 الحكوميالدعم 

407.68 المتعاملعلى المستحق المبلغ 

18.06 االستهالكرسوم على  %5الضريبة 

0.00 أخرىرسوم 

0.00 األخرىالرسوم على  %5الضريبة 

0.00 التصحيحات / التسويات 

407.68 الضريبةغير من االستهالك رسوم إجمالي 

18.06 الضريبةرسوم إجمالي 

425.74 المستحقالمبلغ إجمالي 

.................................................................................................................................................................................................................................

"

السدادإيصال 
المرسىابراهيم حمدان ابراهيم 

.م.ع.إ  

BfuqEqZbwCJYwFEZKEUuBwIJUw

الفاتورةرقم  الحسابرقم  الفاتورةتاريخ  المستحقالمبلغ 

60200208979902 6020020919 19/04/2018 425.74

قبلالسداد يرجى 

29/04/2018



الحساببيانات 
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 1رقم العقار 

  0633110953العقارمعرف   ال 4غرب أبوظبي     4ط  402شقه   العقارعنوان 

  شقة  العقارنوع        المزروعيمفلح مسلم  المالك 

للتعرفةالرسوم 

يوم) - 14(  31/12/2017 إلى    18/12/2017من 

المياهرسوم  المستخدمةالوحدات  وحدة/درهم

AED 46.40 5.92 7.84

للتعرفةالرسوم 

يوم) - 109(  19/04/2018 إلى    01/01/2018من 

المياهرسوم  المستخدمةالوحدات  وحدة/درهم

AED 361.28 46.08 7.84

AED 18.06  %5الضريبة 

االستخدامتفاصيل و المياه عداد 

الوحداتاجمالي  االستخداممدة  العدادقراءة  القراءةتاريخ  السابقة القراءة العدادرقم 

12 6.00 + 6.00 19/04/2018 0 H1517D58811034

111 46.00 + 1,663.00 07/04/2018 1,617.00 S07D342668

AED 18.06 الضريبةرسوم إجمالي 

AED 407.68 االستهالكرسوم إجمالي 

AED 425.74  1 رقم  للعقار  الرسوممجموع 
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 المتعاملين خدمة
اإلتصالمركز 

 800 2332 

اإللكترونيالبريد عبر للتواصل 
contactcentre@addc.ae

البريدعبر للتواصل 
أبوظبي, 219ب .ص

اإللكترونيالموقع 
www.addc.ae

نصيةرسالة 
2800

أبوظبيحكومة اتصال مركز 
800555

المرسىابراهيم حمدان ابراهيم 
أبوظبي

ظبيابو 
.م.ع.إ  

العقارعنوان :  ال 4غرب أبوظبي    4ط  402شقه 
المالك:  المزروعيمفلح مسلم 

BfuqEqZbwCJYwFEZKEUuBwIJUw
التعرفةنوع 
مقيمتعرفة 

العدادبيانات 

العدادرقم 
ACD07D045774

العدادقراءة 
83582.00

الوحداتإجمالي 
776.000000

العدادقراءة تاريخ 
16/04/2018

يوم  /اإلستهالك مدة 
29

المتعاملبيانات 

الحسابرقم 
6020020919

سكني

الفاتورةرقم 
60200208979901

الفاتورةتاريخ 
19/04/2018

قبلالسداد يرجى 
29/04/2018

العقار

 0633110953المعرف

شقةالنوع 

2 الغرف عدد 

،العزيزمتعاملنا 
القيمةضريبة تطبيق سيتم 

شركةخدمات على المضافة 
%5بنسبة للتوزيع أبوظبي 
2018. يناير األول من  اعتبارًا 
يرجىالمعلومات من للمزيد 
اإللكتروني:الموقع زيارة 

www.addc.ae

الكهرباءفاتورة 

بالدرهم الحسابحركة 

264.79 فاتورةآخر رصيد 

-265.00 سدادهتم مبلغ آخر 

03/04/2018 سدادآخر تاريخ 

-0.21 السابقالرصيد إجمالي 

اإلستهالكرسوم 

155.44 وحدة / فلس 26.80 بسعر وحدة 580.00

59.78 وحدة / فلس 30.50 بسعر وحدة 196.00

215.22 إجمالي

236.68 وحدة /فلس 30.50 بسعر الفعلية التكلفة 

-21.46 الحكوميالدعم 

215.22 المتعاملعلى المستحق المبلغ 

10.76 االستهالكرسوم على  %5الضريبة 

0.21 أخرىرسوم 

0.00 األخرىالرسوم على  %5الضريبة 

-0.21 التصحيحات / التسويات 

215.22 الضريبةغير من االستهالك رسوم إجمالي 

10.76 الضريبةرسوم إجمالي 

225.77 المستحقالمبلغ إجمالي 

.................................................................................................................................................................................................................................

"

السدادإيصال 
المرسىابراهيم حمدان ابراهيم 

.م.ع.إ  

BfuqEqZbwCJYwFEZKEUuBwIJUw

الفاتورةرقم  الحسابرقم  الفاتورةتاريخ  المستحقالمبلغ 

60200208979901 6020020919 19/04/2018 225.77

قبلالسداد يرجى 

29/04/2018
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