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 اإلدارة العامة للشؤون التنظيمية

 محطة ضخطلب رخصة 

 (  019نموذج رقم ) 

 _________________رقم الطلب : _______

 _________________________________رقم الملف :   _________________الـتـاريخ : _________

 _ ________________________مقدم الطلب : ____________________ .1

 ______________محافظة : ____________  _____________/بلدة : ___________________مدينة

 _____________ ـاكــــس : ________________________________ فـ_______رقم الهاتف : _______ .2

 :X  _________________________    :)مرفق خارطة مساحة من مساح معتمد(المضخة المقترح موقع إحداثيات .3

                                                                            ________________________   Y:  

 ____________( اسم الموقع:_______)____________رقم القطعة(   __________________ )رقم الحوض  .4

 __________________________________________________________: ضخ المياه محطة صاحب اسم .5

 ________________________عليها )مرفق االثبات للملكية(_________ المضخة نوع الملكية لالرض المراد انشاء .6

 __________________________      حجمها  ______________ ____عدد الخزانات المزودة للبلد:_____ .7

 ___________________ __________________________ي المصدق__اسم الجهه المعتمدة للتقرير الجيوتقن .8

 و  أو أخرى     - 4صناعة        -3زراعة        -2منزلي           - 1ذكـــر نـــوع الــمنفـعـــة      :  .9

 ____________________________________________الجهة المصمة للمشروع/ المكتب الهندسي:____ .10

 ___________________________ورقم الفاكس__________________________للمكتب المصمم رقم الهاتف

 ______________________________مجال التصنيف لدى نقابة المهندسين)مرفق شهادة حديثة من النقابة(:__ .11

    _________________________________________الجهة المشرفة على المشروع:________________

 الطالب  وختم توقيع  الرخصة للمشروع. أصدارعدم طرح العطاء قبل نتعهد ب * مالحظة :
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 محطة ضخمتطلبات ترخيص  

 

استدعاء طلب ترخيص يقدم من المنتفعين اصحاب العالقة في  .1
 دائرة التراخيص.

 شيكل. 20رسوم تقديم طلب لكل مشروع  .2
دائةةةرة تعبئةةةة النمةةةوعت المعتمةةةد والخةةةاص بالمشةةةروع لةةةد   .3

 التراخيص.
 اثبات وجود مصدر مياه كاف للمدينة،البلدة،القرية. .4
 اثبات ملكية االرض لموقع الخزان او محطة الضخ للمعنيين. .5
مخططططططط مبيطططططه مطططططططو  وطططططط  خططططططبط   ططططططب  ب   ططططط    .6

 ب  مناسطب/ حد ثطات   مبيه.
 بصف مختص   و   مش بع )نسختطو(. .7
 أسس   تصمطم. .8
   مب صفات   فنطة  ومش بع. .9

 سبمات   تفصطوطة   الزمة  تنفطذ   مش بع.    .10
 الئحة   كمطات. .11
   تق ط    جطبتقني مصدق مو جهة م تمدة. .12
   كوفة   تقدط ة   تفصطوطة ب إلجما ي )نسختطو(. .13
  جمطه   بثائق   اله. CDنسخة  يمطة  وى  .14

جميةةع الوثةةائب يجةةب نن تكةةون معتمةةدة مةةن مكتةةب مصةةنف لةةد  نقابةةة 

 األعمةال المكةانيكي، كهرباء،دندسةة انشةائية مياه،المهندسين في مجال 

 وفي مجاالت اإلختصاص
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