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 اإلدارة العامة للشؤون التنظيمية

 طلب رخصة خزان

 (  019نموذج رقم ) 

 _________________رقم الطلب : _______

 _________________________________رقم الملف :   _________________الـتـاريخ : _________

 _ ________________________مقدم الطلب : ____________________ .1

 ______________محافظة : ____________  _____________دة : ___________________مدينة/بل

 _____________ ـاكــــس : ________________________________ فـ_______رقم الهاتف : _______ .2

 _____________________________________: ___ الحالي )حسب دائرة االحصاء المركزي( عدد السكان .3

 :Y________  _________________    :للخزان )مرفق خارطة مساحة من مساح معتمد( الموقع ثياتإحدا .4

                                                                   _________    _______________X:  

 

 ___________________( اسم الموقع:)____________رقم القطعة(   __________________ )رقم الحوض  .5

 _______________________________________________________________صاحب الخزان : اسم .6

 ________________________الخزان عليها )مرفق االثبات للملكية(_________ نوع الملكية لالرض المراد انشاء .7

 __________________________      مهاحج  ______________ ____عدد الخزانات المزودة للبلد:_____ .8

 ___________ن : ___________نــوع الخــــزاشكل و           ³____________م_____: __المقترحسعة الخزان  .9

 ___________________ __________________________اسم الجهه المعتمدة للتقرير الجيوتقني المصدق__ .10

 ___________________________________________________________________مصدر التغذية .11

 _____________________________________________طولــه من المصدر الى الخــزانقطر الخط الناقـل و  .12

 ____________________________________ قطر الشبكة : __________: _بعد الشبكة عن موقع الخزان  .13

 و  أو أخرى     - 4صناعة        -3زراعة        -2منزلي           - 1ـــة      : ذكـــر نـــوع الــمنفـع .14

 وسائل أخرى   - 4صهاريج      -3قنوات مكشوفة     -2شبكة       -1طريقة توصيل المياه للمنتفعين :  .15
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 ____________________________________________الجهة المصمة للمشروع/ المكتب الهندسي:____ .16

 ___________________________ورقم الفاكس__________________________رقم الهاتف للمكتب المصمم

 ______________________________مجال التصنيف لدى نقابة المهندسين)مرفق شهادة حديثة من النقابة(:__ .17

  _________________________________________الجهة المشرفة على المشروع:________________ .18

        _______تاريخ : _____/_____/___

 الطالب  وختم توقيع           

 الرخصة للمشروع. أصدارعدم طرح العطاء قبل نتعهد ب * مالحظة :

 

 خزان مياهمتطلبات ترخيص  

استتتاء طل  تتتتص اتتت من  نمتتتءي  تتتا ا   ا  تتتنا ا تتت طص  .1
 ا  القة في ءائ ة ا ا امن .

 شنكل. 20كل  ش وع  سوي امءني  تص   .2
ا بئتتة ا   تتولم ا   ا تتء وا متتط  بط  شتت وع  تتء  ءائتت ة  .3

 ا ا امن .
 اثبطت وجوء   ء   نطه كطف  ت ءن ة،ا بتءة،ا م نة. .4
اثبتتتطت  تكنتتتة او ع   وقتتتا ا متتتااا او    تتتة ا  تتت   .5

  ت   ننا.
مخططططط م مططط  ميططططو  اطططط  خطططط ط   طططط       ططط    .6

    مناسطب/ حد ثطات   م م .
   مش  ع )نسختطو(. صف مختص   و  .7
 أسس   تصمطم. .8
   م  صفات   فنطة  امش  ع. .9

    س مات   تفصطاطة   الزمة  تنفطذ   مش  ع. .01
 الئحة   كمطات. .00
   تق ط    جط تقني مصدق مو جهة م تمدة. .01
   كافة   تقدط ة   تفصطاطة   إلجما ي )نسختطو(. .01
  جمط     ثائق   اله. CDنسخة  ممطة  اى  .01

ا اكتوا   ا تءة  تا  كاتص   ت ف  تء   مطبتة ج نا ا وثطئق نجص أ

 ا  ه ءسنا في  جطل ه ءسة إ شطئنة وفي  جطوت اإلما ط .
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