
 التاريخ :  1

اسم مقدم الطلب ( المالك ) : 1

توجد خدمة                                                                            ويتم إحالته : 1

البيانات الشخصية :1

:Application No رقم الطلب :  1 Date:

المستندات المطلوبة :ذ

 نسخة إلى :   دائرة خدمات المشتركين : قسم التوصيالت             قسم إدارة اصول                  صورة المخطط بعد التعديل لصاحب العالقة

موقع ا�زاحة : 1

تم االطالع واالقرار بصحة وقبول ما ورد أعاله

 مقدم الطلب ( المالك ) :                                                                                           التوقيع :1

  نسخة من البطاقة الشخصية أو السجل العقار للمنشاة التجارية والصناعية
نسخة من الملكية والرسم المساحي ( الكروكي ) متضمنا االحداثيات بالنسبة للمناطق غير المخططة

المنطقة :                                                    رقم القطعة والمربع :                                               رقم الكروكي :      1

أسم الموظف :                                            التوقيع :                                                                   الختم :      1

                         الجهة الشمالية

رقم البطاقة الشخصية /الجواز :                                                        هاتف :         1

                                                           الجهة الشرقية                                                       الجهة الغربية                          الجهة الجنوبية

ال يمكن إزاحة ا�نبوبيمكن إزاحة ا�نبواب 1

أسم الموظف :                                            التوقيع :                                                                   الختم :      1

تم إحالة الطلب للمقاول للمعرفة التكلفة بتاريخ :                                    1

اقرار مقدم الطلب ( صاحب العقار ) :1

ستخدام قسم إدارة ا�صول  :1

أسم الموظف :                                            التوقيع :                             1

ستخدام دائرة خدمات المشتركين ( قسم التوصيالت ) :1

ستخدام دائرة التشغيل والصيانة ( قسم صيانة الشبكات ) :1

أسم الموظف :                                            التوقيع :                             1

-
-
-
-
-
-

يقر صاحب العقار أن للشركة الحق الكامل في الموافقة على الطلب من عدمه بحسب المصلحة العامة 
 يتحمل صاحب العقار كافة التكاليف في ما يتعلق بطلبه في حالة إعتماده 
 يلتزم صاحب العقار يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الخدمات اخرى والغير في حالة إعتماد الطلب 
يسمح  لمقاول التشغيل والصيانة بدخول سور المنزل الستكمال أعمال الطلب 
سيتم تحديد مخطط ا�زاحة في حالة وجود الخدمة 

سيتم إطالع صاحب العقار بموافقة الشركة على الطلب
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