
 التاريخ :  1

 عداد أضافي   1  عداد جديد

اسم مقدم الطلب ( المالك ) : 1

 رقم البطاقة الشخصية /الجواز:                                     نوع المبني :         سكني            تجاري          صناعي           زراعي          حكومي

المنطقة :                                                    رقم القطعة والمربع:                                               رقم المنزل :      1

البيانات الشخصية :1

العنوان:                                       ص ب :                                      رمز بريدي :                                                      هاتف :1

:Application No رقم الطلب :  1

Modi�cation/ Additional New Connection

Date:

إستخدام قسم حسابات المشتركين :1

المستندات المطلوبة :ذ

 عدد العدادات السابقة :                                                           أرقام الحسابات السابقة:    1
                                       

                                       معد ا�ستمارة :                                                        التصديق:                                            التاريخ :     1 

العدادات المقطوعة : 1

المالحظات :1

 قيمة رسوم ا�شراف على التوصيل (                                                                                  ) ريال عماني

                                       ا�سم :                                                                      التصديق:                                            التاريخ :     1 

 اتعهد با�لتزام بالئحة توزيع وتعرفة المياه بمحافظة ظفار الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 23/94) والقرار الوزاري رقم (23/99) وما يطرأ عليها من
                                                                                               تغيير من وقت ¯خر إضافة إلى تغيير العداد / العدادات كلما اقتضت الضرورة وفق ما تقره دائرة

كما اتعهد بعدم مطالبة الدائرة بإيصال المياه إلى المبنى إذا تجاوز إرتفاعه ( 3/ ثالثة) أدوار.1 

 توقيع مقدم الطلب ( المالك ) :                                                                                           التاريخ:1

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

رسالة عدم ممانعة توصيل عداد مياه من بلدية ظفار
 نسخة اخر فاتورة مياه ( الطلب االضافي )1

للحسابات التجارية و الصناعية
نسخة من السجل التجاري 1

 رسالة رسمية من الشركة

Dhofar Integrated Services Company 
Salalah -  No.5  -  Al Hasila
Toll Free: 80077700

water@disc.nama.om  | www.disc.nama.om
P.O. Box: 2609, P.C.: 211  |  Salalah, Sultanate of Oman

@ DISC_OMAN_

شركة ظفار للخدمات المدمجة
صاللة - رقم 5 - الحصيلة

water@disc.nama.om  | www.disc.nama.om
صندوق البريد: 2609  , الرمز البريدي:  211   |  صاللة , سلطنة عمان

هاتف: 23290052 - الرقم المجاني : 80077700

Application of New Connection/Additional
طلب توصيل عداد مياه جديد/ أضافي



                                       معد ا�ستمارة :                                                        التصديق:                                            التاريخ :     1 

                                       ا�سم :                                                                      التصديق:                                            التاريخ :     1 

إستخدام خدمة الصرف الصحي :1

رقم الطلب:                              المنطقة:                                      رقم القطعة والمربع:                                          1

إستخدام قسم التحصيل :1

 تم إستالم المبلغ وقدره (                                                                                                                      ) ريال عماني

إستخدام الشركة / المؤسسة التي قامت بنوصيل العداد / العدادات :1

لقد تم التوصيل عداد عدادات المياه المطلوبة بتاريخ:                                                             وفق البيانات ادناه.1

استخدام قسم التوصيالت :1

اكتملت اجراءات الطلب ، وتم إحالته لمعرفة مقدم الطلب بتاريخ:                                         إلي شركات/ مؤسسات القطاع الخاص.1

  تم استالم الطلب بتاريخ:                                  من شركة / مؤسسة

المسجلة لدي المديرية العامة للمياه والتي قامت بتوصيل العداد /العدادات المطلوبة وسجل بحساب /حسابات المياه رقم /ارقام إضافة إلى
القيام بمخاطبة شركة الكهرباء الوطنية العمانية وذلك بتاريخ:    1

حجم العداد / العدادات:                                   نوع العداد / العدادات:                                             الصنع:     1

رقم العداد / العدادات:2

كما اننا نقر باالتي:1
مطابقة العداد العدادات ومواد التوصيل المعايير ومواصفات دائرة 

  من مقدم الطلب:                                                                                                                                                               عبارة عن رسوم ا�شراف على

توصيل عداد / عدادات مياه جديدة / إضافية بموجب ا�يصال رقم                                                         بتاريخ :      1 

لقد تم معاينة العقار من قبل المختصين بالشركة ووجد بأنه: 1
      موصل بالشبكة

      غير موصل بالشبكة وفي إمكانية ربطه بالشبكة. 1
      اليمكن توصيل العقار بالشبكة بسبب :1

المالحظات :1

                                       ا�سم :                                                                      التصديق:                                            التاريخ :     1 

                                       ا�سم :                                                                      التصديق:                                            التاريخ :     1 

                                       ا�سم :                                                                      التصديق:                                            التاريخ :     1 

                                       ا�سم :                                                                      التوقيع والختم:                                            التاريخ :     1 

استخدام قسم الشبكات: - بيانات التوصيل – 1

رقم الخارطة:1

طول خط التوصل:1

حجم خط التوصيل:1

حجم الخط الرئيسى:1

اجمالي العدادات المطلوبه:1

العدادات المطلوبه:1

 نوع المبني :         سكني            تجاري          صناعي           زراعي          حكومي


