دولة فمسطين

State Of Palestine

سمطة الطاقة والموارد الطبيعية

Palestinian Energy & Natural Resources Authority

اإلدارة العامة

General Directorate

منوذج رؼم ""1
صلب احلصول على رخصة إـتاج أو توزيع أو إـتاج وتوزيع اؾطاؼة اؾكهربائوة ؿن
ادلوؾدات اخلاصة ألغراض اؾتجارة
اسم مقدم الطمب ولقبو............................................................................. :
تاريخ الميالد...................................................................................... :
رقم اليوية أو جواز السفر......................................................................... :

العنوان كامالا....................................................................................... :
رقم الياتف/الجوال................................................................................ :

التاريخ........../...../..... :م
المرفقات:
 إثبات الشخصية.
 سجل تجارى.

 إثبات ممكية  -إيجار األرض المقام عميها المشروع مع تقديم األصل لالطالع عميه
 عدم ممانعة من صاحب األرض أو المبنى المؤجر الذي سيقام عميه المشروع

 صورة عن المخططات الهندسية لممنشأة مع وصف لممنطقة المراد تزويدها بالطاقة الكهربائية وعدد
المشتركين المتوقع تزويدهم بالخدمة.

 كشف لمطاقم الفني والعاممين يشمل كافة البيانات والشهادات التي تثبت الخبرة الكافية إلدارة الحرفة
ومزاولة المهنة (نموذج رقم ")"3

 تعهد خطي بتحمل كامل المسؤولية عن أي أضرار قد تنتج عن عممية اإلنتاج أو التوزيع أو التوزيع
واإلنتاج (نموذج رقم ".)"4

 تعهد خطى بااللتزام بالتعرفة التي تعتمدها سمطة الطاقة (نموذج رقم ".)"5

توؼوع ؿقدم اؾطلب:
.................................
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منوذج رؼم ""2
بواـات ادلشروع
البيانات األساسية
اسم المشروع

المحافظة

اسم مالك المشروع

اسم الممثل القانوني لمشركة

رقم اشتراك مالك المشروع

رقم التميفون

المفوض لمتعامل مع وحدة التوليد

رقم تميفون المفوض

رقم الجوال

البريد اإللكتروني

رقم القيد في السجل التجاري

تاريخ القيد
بيانات المولد الفنية
عدد وحدات التوليد (

رقم وحدة التوليد

نوع وحدة التوليد

)

قدرة وحدة التوليد

األمبير

()KVA

نوع الوقود المستخدم

بيان لوحات التوزيع
عدد لوحات التغذية
الرئيسية

نوع الكوابل الرئيسية

مساحة مقطع الكوابل

عدد المشتركين بكل لوحة

طريقة تمديد الشبكة

بيان أجيزة الحماية
البند

النوع

العدد

القواطع
سكنية قالب
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منوذج رؼم ""3
ؽشف تفصولي ؾلطاؼم اؾفين واؾعاؿلني يشمل ؽاػة اؾبواـات واؾشهادات اؾيت تثبت اخلربة
اؾكاػوة إلدارة احلرػة وؿزاوؾة ادلهنة
#

اسم العامل

رقم اليوية

تاريخ الميالد

المؤىل العممي

تاريخ الحصول عمى المؤىل

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ص.ب ,1403 :شارع اؾشفاء ,اؾرؿال ,غزة -ػلسطني  /تلوفون ) 970-8 ( 2847088 :ػاؽس) 970-8 ( 2840057 :

دولة فمسطين

State Of Palestine

سمطة الطاقة والموارد الطبيعية

Palestinian Energy & Natural Resources Authority

اإلدارة العامة

General Directorate

منوذج رؼم ""4
تعهد خطي بتحمل ؽاؿل ادلسؤوؾوة عن أي أضرار ؼد تنتج عن عملوة اإلـتاج أو اؾتوزيع
أو اؾتوزيع واإلـتاج
أتعيد أنا  .......................................................مالك مشروع وحدة التوليد

الكائنة في ..............................................

بتحمل كامل المسؤولية عن أي

أضرار قد تنتج عن عممية إنتاج أو توزيع أو توزيع وانتاج الطاقة الكيربائية المنتجة من وحدة
التوليد ،سواء كانت ىذه األضرار خسائر في األرواح أو الممتمكات.

االسم....................................:
اهلوية...................................:
اؾتوؼوع..................................:
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منوذج رؼم ""5
تعهد باالؾتزام باؾتعرػة
أتعيد أنا  .......................................................مالك مشروع وحدة التوليد
الكائنة في ........................................

بااللتزام بالتعرفة التي تقررىا سمطة

الطاقة وأن أبيع الطاقة المنتجة لممستيمكين بالكيمو وات ساعة حسب القيمة المترصدة في
عداداتيم.
وفي حال مخالفتي لما جاء أعاله ،فإن لسمطة الطاقة الحق في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية

بالخصوص.

االسم.............................:
اهلوية.............................:
اؾتوؼوع...........................:
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