
طلب إغالق وصلة خدمة الصرف الصحي

 التاريخ :  1

 عداد أضافي 1 عداد جديد 1

اسم مقدم الطلب ( المالك ) : 1

 نوع نشاط المشترك :          سكني            تجاري          صناعي           زراعي          حكومي

المنطقة :                                                                                                           رقم القطعة والمربع :                                                                         1

البيانات الشخصية :1

رقم البطاقة الشخصية /الجواز :1

تم قطع الخدمة بتاريخ : 1

اعتماد رئيس القسم :      1أسم الموظف الفني المشرف على عملية القطع :                                      التوقيع :1

لم يتم قطع الخدمة وذلك ل�سباب التالية :1

رقم الهاتف :1

سبب أخر  :1هدم وإعادة بناء :1

:Application No رقم الطلب :  1

Modi�cation/ Additional New Connection

Date:

 مالحظات هامة للمشترك :1

                                       سبب إغالق الخدمة :1

 مالحظات هامة للمشترك :1

تم قطع الخدمة بتاريخ : 1

اعتماد رئيس القسم :      1أسم الموظف المختص :                                      التوقيع :1

لم يتم عمل ال�زم وذلك بسب التقرير الفني أعاله وتم إرجاعها لدائرة خدمات المشتركين بتاريخ :1

 مالحظات هامة للمشترك :1

 الحفاظ على وصلة الصرف الصحي إثناء ا¬غالق تجنبا لدفع رسوم ربط بالشبكة
 عند االنتهاء من بناء العقار وجب على المشترك إشعار الشركة وإرجاع الربط بالشبكة الصرف الصحي تجنبا للمسائل القانونية

في حالة هدم المبني دون الرجوع للشركة وتم إشعارها بالهدم ال تتحمل الشركة أي مسؤولية لما سوف يترتب على ذلك
 وجب على المشترك توفير استمارة رخصة الهدم من البلدية وفواتير المياه الموجوده في العقار ومستندات العقار إما ¶سباب ا¶خرى يتم كتابة

رسالة يذكر فيها السبب . ي
 مقدم الطلب ( المالك ) :                                                                                     التوقيع:                                            التاريخ:1

إيقاف الخدمة من تاريخ                                                               إلى                                                                     ( تقريبا ) . 1

تم إرجاع الخدمة بتاريخ : 1

اسم المشترك :                                                                                     التوقيع :1

اسم المشترك :                                                                                     التوقيع :1

 مالحظات هامة للمشترك :1
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