
المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان
إدارة خدمات العملاء
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الصفحة 1                                                                                       



طلب أشتراك  الصرف الصحي
بيانات العميل
الاسم

السجل المدني

رقم الهاتف

رقم الجوال

ص.ب

المدينة / المحافظة

الحي

عدد الأدوار

مساحة الأرض

رقم اشترك الكهرباء

مدخل البيانات
الاســـــم

التوقـيــع

قسم الترقيم  و المساحة
رقم الاشتراك

عدد الوحدات

نوع العقار
        حكومي                   تجاري سكني                سكني                   تجاري             فنادق
نوع العقار
        جديد                       قديم (موصل سابقاً)        توصيلة إضافية        عدة مباني
مساحة الأرض المقام عليها العقار
         (625م2) فما دونه                                  أكثر من (625م2)                                     
حساب تكاليف الخدمة والرسوم
         اشتراك سكني
       اشتراك سكني تجاري
        اشتراك (حكومي - تجاري)
مبنى مساحته (625م2)فما دونه
مبنى مساحته أكثر من (625م2)
أقطار التوصيلة
150مم
200مم
300مم
أقطار التوصيلة
150مم
200مم
300مم
قيمة القطر بالريال
2300
5000
20000
قيمة القطر بالريال
3000
5000
20000
تكاليف الخدمة



تكاليف الخدمة



رسوم الخدمة



رسوم الخدمة



الإجمالي



الإجمالي



المســـاح
الاســـــم

التوقـيــع

قسم التحصيل
نوع الخدمة
المبلغ المحصل
نوع التحصيل
رقم الإيصال
التاريخ
صرف صحي



     /      /    14هـ
مدخل بيانات التحصيل
الاســـــم

التوقـيــع

قسم الرخص
نوع الخدمة
الشركة المنفذة
تاريخ إصدار الرخصة
رقم الرخصة
تاريخ التنفيذ
تاريخ الاستلام
صرف صحي

     /      /    14هـ

     /      /    14هـ
     /      /    14هـ
رئيس  قسم المشتركين
الاســـــم

التوقـيــع



الأقساط
الأقساط
المبلغ
رقم الفاتورة

الأقساط
المبلغ
رقم الفاتورة
القسط الأول



القسط السابع


القسط الثاني



القسط الثامن


القسط الثالث



القسط التاسع


القسط الرابع



القسط العاشر


القسط الخامس



القسط الحادي عشر


القسط السادس



القسط الثاني عشر


أحكام وشروط الحصول على الخدمة
الالتزام بتعبئة بيانات النموذج بدقة وعناية و وضوح.
الالتزام بكافة الشروط والمواصفات التي تضعها المديرية فيما يتعلق بالتوصيلات المنزلية للصرف الصحي.
تسديد رسوم الدخولية للصرف الصحي وقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم إقراره بهذا الشأن.
في حالة رغبة صاحب الطلب توصيل خدمة الصرف الصحي لمبنى جديد في منطقة مخدومة بشبكة الصرف الصحي يتم دفع قيمة تكاليف الخدمة كاملة للوزارة. 
أقر بأن بياناتي صحيحة وأني اطلعت على كافة الشروط والأحكام اعلاه وأعلن موافقتي لها بدون تحفظ
صفة مقدم الطلب
    مــالـك
    مفوض
الاســـــم
     


التوقـيــع


تعهد بالالتزام بسداد الأقساط
   أتعهد أنا المواطن : ................................................. رقم السجل المدني :............................................. والمالك للعقار المقام على الأرض الواقعة بمدينة (                        ) بحي (                  ) بأني أطلعت على كافة الشروط والأحكام أعلاه وموافقتي عليها دون تحفظ وأتعهد بسداد جميع الالتزامات المالية المطلوبة مقابل خدمة الصرف الصحي لإجمالي مبلغ تنفيذ التوصيلة المنزلية بقسط  شهري مقداره (                    ريال).
                                                                                                           التوقيع    



المستندات المطلوبة
1- صوره من بطاقة الأحوال   2- صورة من صك الملكية أو أثبات ملكية  3-  صورة من رخصة البناء   4- فاتورة الكهرباء  5- صورة من أصل الوكالة سارية المفعول 


