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 االدارة العامة للشؤون التنظيمية

 طلب رخصة خط مياه رئيسي
 (  A26نموذج رقم : ) 

 رقم الطـلب : ______________

 ____________رقم الملف : ______________     ____________التاريــخ  : ____

 ____________محافظة __________ ________________مقـدم الطـلب  : ______________________ مدينة / بلدة .1

 هــاتـف رقم  :  ___________________ فاكس رقم___________________. 

 

  صناعي   -3  شرب         -2 زراعي          -1      الغرض من الخط الرئيسي : .2

 .        ……….……………………أخرى -5  سياحي -4         

  

  ..………………………………دونمات/  -2  ..……………………………سكان/  -1    عدد المستفيدين :          .3

 ._________________________________________مصدر التزويد : ______ .4

   بعد مصدر التزويد عن الخزان الرئيسي :  _______________________________. .5

 ._________________________________________ كـميــة الميـاه المطلوبـــة    : .6

 ._______عــدد الخـزانــات المـزودة   :     _______________________________ .7

 .___________________________________ نــوع المــواسيـر ومواصفاتها :  .8

 .___________________________________اطوال واقطار خط المياه الرئيسي   :  .9

 __________االحداثيات ______________ _____ ____المنطقة،(_________نقطة بداية الخط الرئيسي)اسم .11

 ________________________ االحداثيات _______________________( ___اسم المنطقة)نقطة النهاية 

 الجهة المصممة للمشروع/المكتب الهندسي :____________________________________..11

 ___________________________ رقم الفاكس ____________ _________ رقم الهاتف للمكتب المصمم
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 مرفق شهادة حديثة من النقابة( ______________________________(مجال التصنيف لدى نقابة المهندسي.12

 _________________________________________________ الجهـة المشرفـة على المشـروع  :.13

 __________________________وصف عن المشروع _____________________________________________.14

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

  _________________التاريخ : __________

 توقيع وختم الطالب 

 * مالحظة : نتعهد بعدم طرح العطاء قبل أصدار الرخصة للمشروع.
 

 المتطلبات:

  
 خط مياه رئيسيمتطلبات ترخيص  

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

 شيكل. 21رسوم تقديم طلب لكل مشروع  .2
تعبئة النموذج المعتمد والخاص بالمشروع لدى دائرة  .3

 التراخيص.
 اثبات وجود مصدر مياه كاف للمدينة،البلدة،القرية. .4
مخطط موقع مبين عليه خطوط الطول والعرض  .5

 والمناسيب/احداثيات الموقع.
 وصف مختصر عن المشروع )نسختين(. .6
 أسس التصميم. .7
 المواصفات الفنية للمشروع. .8
 ت التفصيلية الالزمة لتنفيذ المشروع.الرسوما .9

 الئحة الكميات. .01
 التقرير الجيوتقني مصدق من جهة معتمدة. .00
 الكلفة التقديرة التفصيلية واإلجمالي )نسختين(. .01
 لجميع الوثائق اعاله. CDنسخة رقمية على  .01

جميع الوثائق يجب أن تكون معتمدة من مكتب مصنف لدى نقابة 

 لصرف الصحي وفي مجاالت اإلختصاصالمهندسين في مجال المياه وا
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