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 االدارة العامة للشؤون التنظيمية
 شبكة مياه داخليةطلب رخصة 

 (  26نموذج رقم : )

 _____________رقم الطـلب : _____

 _________رقم الملف :____________    _____________التاريــخ  : ______

 ____________________________________________مقـدم الطـلب  : _________ .1

 ___________________________: محافظة  ____________________: بلدة مدينة / 
 ___________________.: فاكس رقم ___ _________________   هــاتـف رقم:  

  

  صناعي   -3  شرب         -2 زراعي          -1      : شبكة المياه الداخليةالغرض من  .2
  أخرى -5  سياحي -4          

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

  .اعادة تأهيل كلي للشبكة الداخلية. 2  . جديدة) الول مرة(1شبكة المياه الداخلية :       .4

 . توسعة للشبكة لمناطق تطويرية.4 .اعادة تأهيل لجزء من الشبكة     3                              

شبكة المياه الداخلية الحالية انشأت منذ )____________( بواسطة الجهة المنفذة)_________________( والجهة التي مولت  .5

 _______________(._______الشبكة القديمة هي)______

                               .__________________________________________مصدر التزويد : _____ .6

   .بعد مصدر التزويد عن الخزان الرئيسي :  _______________________________ .7

 _._______________________________________ كـميــة الميـاه المطلوبـــة    : .8

 .__المـزودة   :     _______________________________ الحالية عــدد الخـزانــات .9

 .__________________________________ نــوع المــواسيـر ومواصفاتها : .11

 .المياه الداخلية   : __________________________________اطوال واقطار شبكة .11
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 الجهة المصممة للمشروع/المكتب الهندسي :____________________________________..12

 رفق شهادة حديثة من النقابة(_____________________________.مجال التصنيف لدى نقابة المهندسين)م.13

 ____________________________   رقم الفاكس:_________رقم الهاتف للجهة المصممة:____________

 .________________________________________________ الجهـة المشرفـة على المشـروع  :.14

 .____     نقطة النهاية_________________نقطة بداية الخط الرئيسي)اسم المنطقة، احداثيات(____________.15

 __________________________وصف عن المشروع _____________________________________________.16

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ________التاريخ : _______________

 

 الرخصة للمشروع. أصدارعدم طرح العطاء قبل نتعهد ب * مالحظة : الطالب وختم توقيع           
 المتطلبات:

  داخلية  متطلبات ترخيص شبكة مياه

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

 شيكل. 21رسوم تقديم طلب لكل مشروع  .2
تعبئةةةة  النمةةةةومد المعتمةةةةد والخةةةةاص بالمشةةةةروع لةةةةد  دائةةةةرة  .3

 التراخيص.
 اثبات وجود مصدر مياه كاف للمدين ،البلدة،القري . .4
مخطةةةةةط موقةةةةةه مبةةةةةين عليةةةةة  خطةةةةةوط الطةةةةةول والعةةةةةر   .5

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

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

جميةةةه الوثةةةائأ يجةةةب عن تكةةةون معتمةةةدة مةةةن مكتةةةب مصةةةنف لةةةد  نقابةةة  

 .المهندسين ي  مجال المياه والصرف الصح  وي  مجاالت اإلختصاص
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