بادر إلى دفع أثاماا الماميماه تمجمنمبما لمفم م

مبادرتك إلى دفع أثماماا الماميماه م م م مة

خمممممممممممممممممدممممممممممممممممممة

وطنية تسهم في الك فة التشغي ية .

الممامميمماهاوبممالممتممالممي
دممتممتممك م م

ردممو

إعاد الخدمة.
مبادرتك إلى دفع أثااا الاياه تساعد فمي
صيانة الا ادر الاائية الاعط ة.
بادر إلى دفع أثماماا
الاياه تى ال تتراكم
يم الفواتيمر بم ميم
مممم
ال تمممتمممامممكممم
تسديدها.
بادر إلى دفع أثااا الاياه

بادر إلى دفع أثااا الاميماه لمفمدمتمفماد مم
تسهيفت عا ية الدفع بإمكانميمة المتم مسميم
ع ى دفعات.
متمى تمتمامكم

بادر إلى دفع أثااا الاياه تجنبا لم مامف م مة

شركة مياه اليرموك مم تمنمفميمر مشماريمع
مائية جديد تسهمم فمي تم مسميم

ال انونية المتمي مد تمنمتمهمي بمالم مجم عم مى

خمدممة

مات كاتك الان ولة وغير الان ولة.

إي ال الاياه.
شركة مياه اليرموك
اربد هاتف8889788-8895577 :
فاكس 8882828:ص.ب 887
الهاتف المجاني:
272288588
أرقام الشكاوي8787977 - 8878987-8878988 :
8872929-8872829- 8872827-8872889

تفاصي فاتور الاياه

* رم الجهاز ميم

لمكم جمهماز مم مامول رمم

يظهر ع ى فاتور الاشترك.

* ياة الرمم الساب ة هي الديوا الاتمراكمامة
مبينة بالتف يم بمر مم المفماتمور وممجمامو
الاست ات.

تم ممتمموي فمماتممور الممامميمماه عم ممى مممعم ممومممات

* ياة الفاتور ال الية تتضا أثااا الاميماه

تتضا :

الاسته كة وأجور ال رف ال

*ادم الاشترك ور م االشتراك.
* صفة االدتعاال /فياا إذا كماا تمجماري أو
من لمي بم ميم
التسعير

يمتمرتمب عم ميمهما تمغميميمر فمي

سب صفة االدتعاال .

* عنواا التس يم يشير إلمى الشمخمل المري
د ات له الفاتور .
* ر م الفاتور يشميمر إلمى تسم مسم إصمدار
الفاتور ويظهر ع ى جمهماز الم مارئ ا لمي
الري ي ا ه الجابي.

ي في مال

إذا كانت منط ة الاشترك ممخمدوممة بشمبمكمة
ي ي تتنادب ت اعدي ممع

* فتر االدتهفك وتشير إلمى المفمتمر الم ممنميمة

ال رف ال

التي تم ادتهفك كايات الاياه خفلها.

كايات ادتهفك الاياه.

* تاريخ الم مراء /تماريمخ مموعمد مراء الـمعمداد
والــري يمعمكمـمـمـم

فمتمر االدمتمـمـمـمهمفك خـمفل

الـــدور ( 3اشمهمر )

ميم

لمكم عمداد تماريمخ

موعد راء .
* راء العداد الساب مة تمكموا ممخم نمة عم مى

ماي ات ادتخدا جهـاز
ال ارئ الا اول
 -الممممد ممممة فممممي إصممممدار

الجهاز الا اول ويجري تسجي ال راء ال الية

الفاتور .

الجغرافي ل اشترك ور م طعة األرض.

ويتم طر ها م ال راء السمابم مة لمبميماا كماميمة

 -تس يم الفاتور بعد راء المعمداد ممبماشمر

*م در الفماتمور يشميمر إلمى ادمم المجمابمي

اإلدتهفك .وك ذلك مبرمج في الجهاز دوا أي

ل اشترك.

الري ادتخد الجهاز إلصدار الفاتور .

تدخ م الجابي.

* مممكمماا الممتمموصمميم يشمميممر إلممى الممعممنممواا

 متابعة ألداء الاوظفي العام ميم فمي سممالجباية والت

تصميم وإعداد مديرية اإلعالم شركة مياه اليرموك

ي .

