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 اإلدارة العامة للشؤون التنظيمية 
 طلب رخصة بئر

 ( 003نموذج رقم : )  
 رقم الطلب : _______________
 رقم الملف : ___________________    التاريخ : _________________

 
 بيانات عامة  . 1
 __________اسم طالب الرخصة ______________________ عنوانه _______________رقم الهوية 
 موقع المقترح )اسم البلدة القريبة منه( ___________________________ محافظة_______________ال 
       _______________________________ ) اسممممممممممم مالممممممممممد ايرف )فمممممممممما حالممممممممممة الت_ممممممممممدد يرفمممممممممم    ممممممممممف ب سممممممممممما  المممممممممممال ي

 _ال_نوا ___________________________________________________________________
 ____________________________________________ ال_القة القانونية بي  الطالب ومالد ايرف_ 
 _______إحداثيات الموقع _____________________ رقم القط_ة/القسيمة___________ الحوف/القط_ة 
 _____________________________________________________________ الغرف م  البئر 
_________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________ الجهة التا قامت بتحديد الموقع 
 
 . إنتاج المياه ) في حالة وجود مصادر مياه عاملة أخرى ( 2
 3مصادر المياه _______________________ ألف م اإلنتاج فا سنة ________________ بلغ م  جميع 
 3باإلضافة إلى المذ ورة أعاله فقد حصلنا م  _______________ على  مية وقدرها ___________ ألف م 

  التفاصيل 
كمية الضخ  اإلحداثيات  مصدر المياه الحالي 

 / الساعة 3م
 استغالل 

 ساعة / سنة 
كمية الكلور التي 
 ر تحتويها ملغم / لت

 مالحظات 
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 تفاصيل فنية عن البئر المقترحة حسب الدراسات الهيدرولوجية األولية  . 3
 ______________________________________________________________ الطبقة المائية 
 ________________________  االرتفاع ع  سطح البحر للموقع___________________________ 
 _______________________________________ ال_م  المتوقع لمنسوب المياه بالنسبة لسطح ايرف 
 ___________________________ عم  البئر المطلوب _________________________ قطر البئر 
 _______________________________________________ أسلوب الحفر________________ 
 ³/ ساعة  االستغالل فا السنة _________ ال ميات المطلوبة فا السنة ____ م3اإلنتاج المتوقع _________ م 
 
 . بيانات أخرى 4
 ______________________ب_د البئر ع   ب ة مجاري موجودة أو مخططة و/أو أية مصادر تلوث أخرى 
 
 
  المقترحة والمسافات . بيان اآلبار الموجودة بقرب البئر5
 أذكر اآلبار الموجودة بقرب البئر المقترحة وأبعادها  

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 .  المرفقات المطلوبة : 6
 هادة مل ية ايرف . 
 مخطط موقع مبي  عليه خطوط الطول وال_رف. 
  وأحداثياته.مبي  عليها موقع البئر المقترحة  1:5000خارطة طوبوغرافية قياس 
 دراسة هيدرولوجية م_تمدة. 
 
 .  مالحظات أخرى 7

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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