بــيانـات مــقدم الطلــب

APPLICATION DETAILS
Member of Nama Group

Please return this application
to Customer Service
Department in your region

Case no.: __________________________

_______________________________________:التاريخ

Date:___________________________________________

_____________________________:رقم المعاملة

APPLICATION DETAILS

بيانات مقدم الطلب

Name: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ :االسم

ID No : _____________________________________________________________________________

________________________________________________________ :رقم بطاقة الهوية

Plot.No : __________________________________________________________________________

_________________________________________________________ :رقم قطعة االرض

C.R.No : ____________________________________________________________________________

______________________________________________________ :رقم السجل التجاري

Tel/Mobile : ______________________________________________________________________

________________________________________________________________ :النقال/الهاتف

_______________________________________________________________________________: willayah / الوالية
_______________________________________________________________________________: City/ Vilg /  القرية/ المدينة
_______________________________________________________________________________: Governorate / المحافظة
_______________________________________________________________________________: City/ Vilg /  القرية/ المدينة
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: House/Building No. / البناية/رقم المنزل
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: Flat/shop No. المحل/رقم الشقة
Email Address _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________البريد اإللكتروني

Property Type

نوع العقار

Domestic

Industrial

Commercial

Agriculture

Governmental

Tourism/ Hotel

أخرى

Other

تجاري

صناعي

سكني

سياحي

حكومي

زراعي

________________________________________________________________________________________ : نوع التعرفة
Type Of Services
توصيلة جديدة

New Connection

نوع الخدمة
زيادة طاقة

Additional Load

نقل عداد

Meter Relocate

تغيير العداد

Meter change

فحص عداد

Meter Test

 إعادة/ قطع

تغييرتعرفه

تغيير اسم مشترك

Tariff Change Disconnection / Reconnection Change Customer Name

أنــا الموقــع أدنــاه بعــد قرائتــي لجميــع الشــروط المرفقــة بوثيقــة أتفاقيــة التزويد مــع الطلب أوافــق عليها وألتــزم بما جاء بقانــون قطاع الكهربــاء وأتعهد باالســتخدام اآلمن والفعال وســداد كل مســتحقات
 كمــا أننــي أفوضكــم باتخــاذ جميــع اإلجــراءات لتوصيــل عقــاري بشــبكة التوزيــع التابعــة لشــركة كهربــاء،االســتهالك والمحافظــة علــى ســامة العــداد والتركيبــات الكهربائيــة وإبالغكــم فــي حالــة تعطلهــا
. مــع االلتزام بجميع االشــتراطات الواجب توافرها في حالة إضافة عــداد كهربائي جديد في نفس قطعــة االرض او العقار، (  اإليجار/  وأتعهــد بإبالغكــم فــي حالــة تغيــر ملكيــة العقــار ب ) البيع،المناطــق الريفيــة
I, the undersigned after reading all the conditions attached with the application, I agree to abide by the electricity sector law and confirm to use the energy in safe and efficiency way and settle
bill issued in relation to the consumption of energy by me. I will maintain the integrity of the meter and the electrical installations and inform RAECO in case of technical failure to it. I hereby
authorize RAECO to take all necessary measures to connect my premises to RAECO distribution system. And I agree to inform RAECO in case of any change of the property ownership or address.

التاريخ

التوقيع

Date
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٩٦٨٢٤٢٥٨٠٠

Signature

|
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بــيانـات مــقدم الطلــب

APPLICATION DETAILS
Member of Nama Group

Please return this application
to Customer Service
Department in your region

Initial details
New Connection / توصيلة جديدة
To /إلى

From /من

Type Of Services / نوع الخدمة
/توصيلة مؤقتة
Temporary connection

Connection Date / تاريخ التوصيل

Meter NO.

نوع العداد الحالي

األحمال الحالية

Date of New meter type
installation
نوع العداد

new meter reading/ حجم العداد

تاريخ التركيب

Current meter
Size

الحمال اإلضافية المطلوبة

Existing Load

الحالي

الجديد

new meter
reading

Extension
required

قرآة العداد
الجديد

يتطلب تمديد

العداد القديم

Date of New meter type
installation
نوع العداد

new meter reading/ حجم العداد

تاريخ التركيب

Current meter
Size

الحالي

 تغيير تعرفة/ Tariff Change

Tariff change date

إيجار

change

new meter
reading

Extension
required

Yes/نعم

قرآة العداد
الجديد

يتطلب تمديد

No/ال

السبب

Meter last reading

Reason

Type Of Services / نوع الخدمة
السبب

Meter last reading
من/ From

Reason

To /إلى

Change Customer Name/ تغيير اسم مشترك
Rent

Reason

آخر قرآة عداد

Disconnection / Reconnection date

ملك

السبب

new meter

آخر قرآة عداد

To /إلى

Disconnection / Reconnection/  إعادة/قطع

 مؤقتPermanent /دائم
Temporary

No/ال

Type Of Services / نوع الخدمة

From / من

إعادة/تاريخ قطع

Yes/نعم

العداد الجديد

old meter

الجديد

تاريخ تغيير التعرفة

Meter last reading

Type Of Services / نوع الخدمة

العداد الحالي

Current meter
type

آخر قرآة عداد

Additional Load required

Meter Relocate / نقل عداد
نوع العداد الحالي

رقم الحساب

Type Of Services / نوع الخدمة

العداد الحالي

Current meter
type

الغاء

/ توصيلة دائمة
Permanent connection

 رقم العدادAccount No.

Additional Load /زيادة طاقة

Cancel

البيانات االولية

تغيير

Change

Type Of Services / نوع الخدمة
تصحيح

السبب

Correction

آخر قرآة عداد

Reason

Meter last reading

From / من

To /إلى

Meter Test/ فحص عداد
فحص بالورشة

Testing in workshop

فحص بالموقع

onsite testing
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Type Of Services / نوع الخدمة
تاريخ الفحص

تقريرالفحص الفني

Testing date

السبب

Technical report

Reason

أخر قرآة

Meter last reading

٩٦٨٢٤٢٥٨٠٠
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بــيانـات مــقدم الطلــب

APPLICATION DETAILS
Member of Nama Group

Please return this application
to Customer Service
Department in your region

Load Details
توصيلة جديدة

New
Connection

اضاءة
light points

مكيفات هواء
AC Conditions

مراوح
Fans

سخانات مياة
water heaters

تفاصيل األحمال

مخارج طاقة
Socket outlets

مخارج طاقة
 شمسيةSolar
Socket

أخرى
Others

المجموع
Total

العدد

Numbers
مجموع
الكيلووات

Total KW

Site Visit report

الزيارات الميدانية

Additional Load /زيادة طاقة

Type Of Services / نوع الخدمة

Report

KW
Type

 المفتشDate

التقرير

تجاري
Commercial

غير تجاري
NonCommercial

كابل
خدمة
 جديدNew
Service
Cable

Yes/
نعم

No/ال

التوصيالت
مقبولة
Wiring
Accepted

توفر
الشبكة
Network
Availability

Yes/
نعم

No/ال

التاريخ

Inspector

/ رقم المغذي
Feeder No.

/رقم العمود
/ الموزع

Yes/
نعم

Pole/FP

Transformer No. / رقم المحول

اسم مفتش التوصيالت

No/ال

Wiring inspector Name

حجم الكابل
Cable Size

األفقي
Latitude
الراسي
longitude

Load Details
وجه واحد

PH

صنف العدادMeter

Category

ميكانيكي

Analog

ثالثة أوجه

محول تيار

رقمي

موقع العدااد

PH

حجم العداد

Meter Size

بيانات العداد

meter No/رقم العداد

CT

Digital Meter Location

القرآة المبدئية

تاريخ آخر قرآة

Initial reading

L.R.Date

Meter make

Meter Digits

أرقام العداد

رمز المنطقة

Area Code

signature

التوقيع

التاريخ

٦:رقم العداد

٥:رقم العداد

٤:رقم العداد

٣:رقم العداد

٢:رقم العداد

صنع العداد

meter No:6

meter No:5

meter No:4

meter No:3

Electrician Details

meter No:2

بيانات
الكهربائي

Contractor /المقاول

Electrician Name/اسم الكهربائي

اسم الشركة

ختم وتوقيع الكهربائي

جهة العمل

تم وتوقيع الكهربائي

تاريخ اإلنتهاء

رقم رخصة الكهربائي

Company name

Stamp & signature

Stamp & signature
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Date

٩٦٨٢٤٢٥٨٠٠

Sponsor

expiry date

|

١٣٣

Electrician License
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