
 التاريخ :  1

 إضافة وصلة جديدة 1 وصله جديدة 1

اسم مقدم الطلب ( المالك ) : 1

 االسم حسب ما هو مقيد بالنظام باللغة ا�نجليزيةباللغة ا�نجليزية : 1

البيانات الشخصية :1

:Application No رقم الطلب :  1

Modi�cation/ Additional New Connection

Date:

بيانات المبنى :1

المستندات المطلوبة :ذ

صفة المبنى : 1

التوصيالت الداخلية للمبنى :1

هل تم التخلص من مخلفات البناء ( إذا كانت المخلفات تعيق حفر خط الصرف الصحي ) ؟

المخلفات ( مخلفات البناء ) :1

اقرار مقدم الطلب :1

 اقر أنا الموقع أدناه بأن كافة البيانات المقدمة والموضحة أعاله صحيحة ؛ كما أتعهد بااللتزام بكافة القوانين المتعلقة  بخدمة الصرف الصحي و ما
 يطرأ عليها من تعديالت وعدم الممانعة لدخول مقاول التشغيل والصيانة بسور المنزل �ستكمال أعمال التوصيالت . وأقر وأتعهد و أنا بكامل
 أهليتي القانونية في حالة حدوث أنسداد أو تسريب أو نحو ذلك داخل العقار الذي أملكه عند (ربط السرداب / وجود سرداب ) الخاص بالعقار بخدمة
 الصرف الصحي المقدمة من شركة ظفار للخدمات المدمجة بأن الشركة ال تتحمل ا´ضرار الناتجة عن ربط السرداب أو وجود السرداب والتي تقع خارج

الظروف الطبيعية للتشغيل مثل حالة ا´نواء المناخية .1

 توقيع مقدم الطلب ( المالك ) :                                                                                           التاريخ:1

 نسخة من البطاقة الشخصية
نسخة من الملكية والرسم المساحي ( الكروكي ) متضمنا االحداثيات بالنسبة للمناطق غير المخططة

للحسابات التجارية و الصناعية
نسخة من السجل التجاري 1

 رسالة رسمية من الشركة

المنطقة :                                                    رقم القطعة والمربع:                                               رقم المنزل :      1

يوجد              اليوجدسرداب :                                                                    سور خارجي :      1

 التوصيالت الداخلية مكتمله حسب المخطط               التوصيالت الداخلية غير مكتمله حسب المخطط

رقم البطاقة الشخصية /الجواز :                                                        هاتف :         1

يوجد              اليوجد
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Application of New Sewerage Service

طلب توصيل خدمة الصرف الصحي
( مبنى : جديد / قائم ) 


