رقم الطلب:

طلب تركيب نظام الخاليا الشمسية لقدرات أقل من 055ك.و بنظام تعريفة التغذية
شركة التوزيع التابع لها صاحب المشروع ...................................................... :
طبيعة المشروع:

من  022ك.و حتى 022

منزلي

بيانات صاحب المشروع
فى حالة أن يكون المشروع منزلي
اإلسم:
المهنة:
العنوان:
المدينة:
الرمز البريدى:
الرقم القومي:
البريد اإلليكتروني:
رقم الموبايل:
رقم الفاكس:

المحافظة:

فى حالة أن يكون المشروع مملوك لشركة
إسم الشركة:
سجل تجاري رقم:
بطاقة ضريبية رقم:
العنوان:
البريد اإلليكتروني:
إسم ممثل الشركة وصفته:
رقم التليفون:
رقم المحمول:

رقم الفاكس:
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بيانات المشروع
عنوان المشروع:
المحافظة:
المدينة:
شركة التوزيع:
الرمز البريدى :
قدرة المشروع (ك.و:).
إسم مصنع الخاليا:
نوع الخاليا:
نوع الخاليا:
قدرة الخلية (:)Wp
العدد اإلجمالي للخاليا:
عدد الخاليا الموصلة على التوازي:
عدد الخاليا الموصلة على التوالي:
المساحة اإلجمالية للمشروع (م:)0
موديل عاكس التيار:
إسم مصنع عاكس التيار:
درجة الميل :
اتجاه الخاليا:
مكان التركيب :
االنتا التقديري للمنشأة الشمسية ) ك.و.س/عام(
جهد التشغيل:

أسلوب التمويل
اسم البنك المقرض

اسم الفرع

عنوانه

رقم الحساب

قرض
بنكي
ذاتي
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بيانات شركة تنفيذ المشروع
إسم الشركة:
سجل تجاري رقم:
بطاقة ضريبية رقم:
العنوان:
البريد اإلليكتروني:
إسم ممثل الشركة وصفته:
رقم التليفون:
رقم المحمول:

رقم الفاكس:

اقر بأني أرغب في إمتالك وتشغيل نظام الخاليا الشمسية إلنتا
بالقدرة المذكورة

إسم صاحب المشروع:
التوقيع:
التاريخ:

الكهرباء من الطاقة الشمسية

ممثل شركة تنفيذ المشروع:
التوقيع:
التاريخ:

المستندات المقدمة على مسئولية مقدم الطلب :
 -1شهادة اإلعتماد الخاصة بالشركة المنفذة والصادرة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
 -2عقد بين الشركة المنفذة وصاحب المشروع.
 -3صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لصاحب المشروع.
 -4صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة.
 -5صورة من ايصال كهرباء
 -6رسم تخطيطي لتركيب الخاليا الشمسية بموقع المشروع معتمد من مهندس نقابي.
 -7المواصفات الفنية للمشروع ونسخة من الكاتلوجات.
 -8مخطط كهربائي للمشروع ونقطة الربط المقترحة.
 -9إقرار بعدم مخالفة قانون البناء الموحد وتحمله المسئولية المدنية والجنائية لمخالفة إشتراطات
البناء لهذا المشروع.
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