
 (1مرفق )
 لتوزيع الكهرباء  شركة 

 قطاع كهرباء ....................

 هندسة ..........................
 ت يير قانونيةطمب توصيل عداد كودي لوحدة تستمد التيار الكهربائي بوصال

 السيد المهندس / رئيس الهندسة 
 تحية طيبة وبعد

 ...................مقدمة لسيادتكم المواطن / ........................... المقيم بناحية / .........................
 وأحمل بطاقة رقم قومي رقم ...............................

 ....()....... إستثماري( رقم -... إداري  -... محل تجاري  -عداد كودي لموحدة )... شقة برجاء الموافقة عمى تركيب 
 .  2بالدور )......( بالعقار رقم )......( بشارع )........................( ومساحتها ).............( م

 وحدود العقار كالتالي : 
 الحد الغربي : ...................................... الحد الشرقي : ................................ 

 الحد البحري : ................................ الحد القبمي  : .......................................
أو وضتتع اليتد أو حتتق ومستتعد لستداد الرستتوم والمقايستة المطموبتتة متع إقتراري بتتصن هتوا التوصتتيل كتودي مكقتتت وم يعتتد بت  كستتند لمممكيتة 

في حالة عدم حصولي عمى الموافقات المطموبتة لتقنتين وضتعي وطمتب أي متن الجهتات نية وأقر بصن  اإلنتفاع أو التصالح مع أي جهة مع
فتات المعنية بالدولة إزالة المبنى ورفع العداد أتعهتد بتمكتين الشتركة متن رفتع العتداد دون أدنتي مستئولية عمتى الشتركة وأتحمتل كافتة الم ال

المترتبة في ولك وليس لي الحق في الرجوع عمى الشركة أو أي من الجهات المعنية التابعتة لهتا والشتركة ليستت طترأ فتي أي نتزاع ينشتص 
 بسبب ولك وم يحق لي مطالبة الشركة بصي مستندات أو مستحقات تم سدادها  .

 وتفضموا بقبول فائق التحية واإلحترام
 مقدم  لسيادتكم 

 ................اإلسم : ...................                     
 ...........................رقم البطاقة : ........                                                                                       
 ............................العنوان : .......                                                                                            
 .........................رقم التميفون : ..........                                                                                     

 ............................التوقيع : .......                                                                                            
  دمة العمالء إلستيفاء المستندات المطموبة حسب الموائح والتعميمات 

 يعتمد         رئيس الهندسة      مهندس الجودة 
 المدير العام                      اإلسم :
 -                 التوقيع:

 إستالم المستندات ب دمة العمالء    
 تم إستالم المستندات والمراجعة عمى األصل لمتصكد من صحة البيانات المدونة والمقدمة من المواطن واستيفاء التسجيل

  22رقم الطمب ) .......... ( التاريخ   /   /   
 المراجعة القائم ب              القائم بإستالم المستندات          

 ...................اإلسم : ...............    ...........اإلسم :.......................
 الوظيفة : ................................     ............الوظيفة : ..................

 .................الدرجة : ................     الدرجة : ...............................
 التوقيع : ................................     التوقيع : ...............................

 الكروكي بال مف
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 وصف كروكي لمتوصيمة باألبعاد والحدود
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تحريرا في :   /     /
 مهندس الشئون الفنية                                                  

 يعتمد ،،   رئيس الهندسة    مهندس الجودة 
 المدير العام                                                              
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 (  2مرفق ) 

 إقتتتتترار
 بطاقة رقم /       أقر أنا / 

 المقيم بالعنوان /
( مركتتتب لقيتتتاس اإلستتتتهالك فقتتت  وم    بصن العداد المكقت الكودي رقم )      

يعتتتد بتت  كستتند لمممكيتتة أو وضتتع اليتتد أو وضتتع اليتتد أو حتتق اإلنتفتتاع أو التصتتالح متتع أي جهتتة 
 معينة  .

الزمتة لمتوصتيل وطمتب أي متن الجهتات وأقر أن  في حالة عدم الحصتول عمتى الموافقتات ال     
المعنية إزالة المبنى لرفع العداد أتعهد بتمكين الشركة من رفع العداد دون أدنتى مستئولية عميهتا 
وأتحمل كافة الم الفات المترتبة عمى ولك ولتيس لتي الحتق فتي الرجتوع قانونيتاا عمتى الشتركة أو 

 ع ينشص بسبب ولك  .أي من الجهات المعينة والشركة ليست طرفاا في أي نزا
 وهوا إقرار مني بولك ،،،،

 
 المقر بما جاء بعالي  

 اإلسم : ......................................                                               
 رقم البطاقة : .....................................                                           

 رقم التميفون : .....................................                                          
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 (   3مرفق ) 
 مسمسل رقم )              ( 

 
 السيد المهندس / مدير هندسة كهرباء ............................................

التكتترم متتن ستتيادتكم بالموافقتتة عمتتى تركيتتب عتتداد مكقتتت لتوصتتيمة ييتتر قانونيتتة ومستتتعد برجتتاء 
 لسداد الرسوم المطموبة   .

 
 اإلسم : ..................................................

 رقم البطاقة : .................................................. 
 ....................................العنوان : ..............     
 النشاط : ..................................................      
 التوقيع : ..................................................     
 



 
 (   4مرفق ) 

 
 

 صورة الرقم القومي . -
 مستند الممكية أو عقد إيجار . -

 جار .إيصال كهرباء من أقرب  -

 
 

--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 (   5مرفق ) 
 
 . 2م 1222ألي عقار تتعدى مساحت   إقرار من مهندس إستشاري بسالمة اإلنشاءات -


