رقم الطلب:

طلب تركيب نظام الخاليا الشمسية لقدرات أقل من 055ك.و بنظام تعريفة التغذية
شركة التوزيع التابع لها مالك 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 األلواح الشمسية:
نوع األلواح الشمسية:
قدرة اللوح الشمسي (:)Wp( )Module
العدد اإلجمالي لأللواح الشمسية:
عدد األلواح الموصلة على التوازي:
عدد األلواح الموصلة على التوالي:
المساحة اإلجمالية للمشروع (م:)0
موديل عاكس التيار:
إسم مصنع عاكس التيار:
درجة الميل:
اتجاه األلواح:
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 :
 -1شههدة ا اتمادههة ال ةاههر ةةلشههرذر الد ه ا والاههة را دههئ ههر ا د ههر وتخهها ام الطةقههر الي ه ا
والداي ا.
 -2اورا دوقعر دئ مق الاور ه والارذ هب ةه ئ الشهرذر الد ه ا ودةلهر الدشهرو مقه ةه ئ الشهرذر
الد ا واةحب الدشرو .
 -3اورا دئ ةطةقر الرقم القودي أو الةطةقهر الرهر ة ر أو الخهيل الايهةر لدةلهر الدشهرو (حخهب
الحةلر) واع ى د دة الدةة ي الحذود ر.
 -4اورا دئ الةطةقر الرر ة ر والخيل الايةر للشرذر الد ا للدشرو .
 -5اههورا دههئ ا اههةل ذدرةههة لدةلههر الدشههرو ةههةلدوقل الدطلههوب تقةدههر الدشههرو ة ه واع ههى د دههة
الدةة ي الحذود ر
 -6رخم ا ط طي لارذ ب ال ال ة الشدخ ر ةدوقل الدشرو دعاد دئ دد س قةةي.
 -7الدواا ةت ال ر للدشرو و خ ر دئ الذةالويةت.
 -8د طط ذدرةة ي للدشرو و قطر الرةط الدقارحر.
 -9تقرار ةع م د ةل ر الدشرو لقة وئ الة ة الدوح واحدل دةلر الدشرو الدخ ول ر الد ر
والي ة ر في حةلر د ةل ر الدشرو تشاراطةت الة ة .
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