رقم اإلشتراك -----------------
رقم الطلب -----------------
دائرة -----------------
قسم ------------------

طلب تجميد اشتراك

المستدعي ------------------------------------------- :رقم الهاتف------------------------ :
حيث أنني أرغب بتجميد اإلشتراك رقم  ------------------في بلدة -------------------------------
المنطقة العقارية  -------------------رقم العقار  --------------بلوك  ----------قسم -------------
شارع وحي  --------------------------------ملك/اسم البناية  ---------------------طابق ---------
□ لعدم الحاجة □ بداعي السفر □ ترك المأجور □ غيرها ------------------
لذلك أتقدم من مؤسستكم الكريمة للموافقة على طلبي هذا علما ً أنني على اإلستعداد لدفع كافة الرسوم المترتبة
عن هذا اإلشتراك ضمن مهلة خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقديم الطلب وإل اعتبر هذا الطلب لغيا ً.
توقيع المستدعي ___________
تاريخ
طابع  1000ل.ل
شوؤن المشتركين
□ تم التأكد من المستندات المطلوبة.
قسم المشتركين ___________
تاريخ
الشوؤن المالية
□ بريء الذمة □ غير بريء الذمة
تم إستيفاء رسم التجميد بموجب أمر قبض رقم  -----------------بتاريخ  ، ----------------إيصال
صندوق رقم  --------------تاريخ .----------------
الشؤون المالية ____________
تاريخ
رئيس الدائرة
مع الموافقة على التجميد والتنفيذ.
رئيس الدائرة ____________
تاريخ
قسم التوزيع والصيانة
تم التجميد ونزع عيار  /عداد رقم  -----------من قبل المراقب .------------------------------------
قسم التوزيع والصيانة _______________
تاريخ
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رئيس الدائرة
الشؤون المالية للمقتضى بالتجميد.
رئيس الدائرة ____________
تاريخ
الشؤون المالية
تم تجميد اإلشتراك رقم  ---------------بعد أن سدد صاحب العالقة جميع الرسوم المتوجبة بموجب أمر قبض
رقم  ----------------بتاريخ  ،----------------إيصال صندوق رقم  ---------------تاريخ .---------------
الشؤون المالية ___________
تاريخ
شوؤن المشتركين
تم التنفيذ أصولً.
قسم المشتركين ___________
تاريخ
رئيس الدائرة
يرفع الطلب لجانب مصلحة التوزيع والصيانة بعد أن تم التنفيذ.
رئيس الدائرة ___________
تاريخ
مصلحة التوزيع والصيانة
جانب المصلحة المالية آمالً المقتضى.
رئيس مصلحة التوزيع والصيانة _________
تاريخ
المصلحة المالية
ً
جانب مصلحة الموارد البشرية والمشتركين آمال المقتضى.
رئيس المصلحة المالية __________
تاريخ
مصلحة الموارد البشرية والمشتركين
جانب دائرة المشتركين للمقتضى بالتسجيل والحفظ.
رئيس مصلحة الموارد البشرية والمشتركين ___________
تاريخ
دائرة المشتركين
جانب قسم المشتركين المختص للتسجيل والحفظ.
رئيس دائرة المشتركين _________
تاريخ
المستندات المطلوبة

□

صورة عن الهوية.

□

صورة عن وصل االشتراك بالمياه أو إيصال تسديد مع طابع.

□

صورة عن سند الملكية أو عقد بيع/إيجار (أو وكالة عنهم) مع طابع.
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