جمهىرية الؼراق /مجلس الىزراء
الهيئة الؼراقية للسيطرة ػلى المصبدر المشؼة
دائرة التراخيص

رقم اإلستمبرةIRSRA-A-Lo.06 :

طلت إػبرة مصبدر مشؼة
أوالً :ثيبوبت اإلػبرة
أسم الجهة ال ُمؼبر مىهب المصذر المشغ....................................................................................................................... :
□ خبطخ

□ دكىييخ
ػىىان الجهة:

انًذبفظخ........................... :انشخض انًخىل ........................................................ :انهبرف........................................ :
انجشيذ األنكزشوَي................................................................................................................................................... :
رقم الترخيص الصبدر ػه الهيئة ................................................... :تبريخ.................................................................. :

أسم الجهة ال ُمؼبر إليهب المصذر المشغ...................................................................................................................... :
□ خبطخ

□ دكىييخ
ػىىان الجهة:

انًذبفظخ.......................... :انشخض انًخىل ................................................... :انهبرف............................................. :
انجشيذ األنكزشوَي................................................................................................................................................. :
رقم الترخيص الصبدر ػه الهيئة .................................................... :تبريخ............................................................... :

وىع الممبرسة االشؼبػية:
□ طُبػي

□ طجي

□ رؼهيًي

□ ثذثي

وىع اإلػبرة:
□ يؤقزخ (سُخ وادذح)

□ دائًيخ (أكثش يٍ سُخ)

مىقغ المصبدر المشؼة المراد إػبرتهب.......................................................................................................................... :
ػذد انًظبدس ان ًُؼبسح وَىػهب (رًأل في جذول ثيبَبد انًظبدس انًشؼخ ان ًُؼبسح انفقشح ثبَيبً)
تبريخ اإلػبرة..................................................... :مذة اإلػبرة................................................................................ :

ػُىاٌ انهيئخ :ثغذاد /دي انسؼذوٌ /سبدخ انفشدوط
ص.ة .0202 :انجبدسيخ  -هبرف8273007 :يىثبيم28824063080
يىثبيم دائشح انزشاخيض28722430480 :
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جمهىرية الؼراق /مجلس الىزراء
الهيئة الؼراقية للسيطرة ػلى المصبدر المشؼة
دائرة التراخيص

رقم اإلستمبرةIRSRA-A-Lo.06 :

ثبويبً :ثيبوبت المصبدر المشؼة ال ُمؼبرة
أسى انًظذس
انًشغ
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ثبلثب ً :هل تىجذ أجهسة مرافقة
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ػُىاٌ انهيئخ :ثغذاد /دي انسؼذوٌ /سبدخ انفشدوط
ص.ة .0202 :انجبدسيخ  -هبرف8273007 :يىثبيم28824063080
يىثبيم دائشح انزشاخيض28722430480 :
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Email:irsra2004@yahoo.co.uk
authoriz@irsra.gov.iq
Website: www.irsra.gov.iq

جمهىرية الؼراق /مجلس الىزراء
الهيئة الؼراقية للسيطرة ػلى المصبدر المشؼة
دائرة التراخيص

رقم اإلستمبرةIRSRA-A-Lo.06 :

راثؼب ً :المسؤوليبت
 -2يًُغ ػهً (انجهخ ان ًُؼبس يُهب) إػبسح هزا انًظذس انً جهخ أخشي ثشكم دائى أويؤقذ اال ثؼذ رذققهب يٍ وجىد رشخيض
يًبسسخ َبفز يزيخ (نهجهخ ان ًُؼبس إنيهب) ديبصح وإسزخذاو انًظذس انًشغ.
 -0ػهً (انجهخ ان ًُؼبس إنيهب) انًظذس انًشغ إثالؽ انهيئخ رذشيشيب ً ثئَزقبل ػبئذيخ رنك انًظذس إنيهب خالل فزشح الرضيذ ػٍ
أسجىع يٍ ربسيخ انًىافقخ.
 -3في دبل انذبجخ انً رًذيذ يذح اإلػبسح نفزشح الرضيذ ػٍ سزخ أشهش يجت ػهً (انجهخ انًؼبس يُهب) انًظذس انًشغ إثالؽ
انهيئخ رذشيشيب ً خالل فزشح الرضيذ ػٍ أسجىع يٍ ربسيخ إَزهبء يذح اإلػبسح.
 -6رهزضو (انجهخ انًؼبس يُهب) انًظذس انًشغ ثئثالؽ انهيئخ رذشيشيب ً ثئسزؼبدح انًظذس انًشغ خالل فزشح الرضيذ ػٍ أسجىػيٍ
يٍ ربسيخ أسزاليه.
 -2في دبل أسزًشاس انذبجخ انً انًظذس انًشغ يٍ قجم (انجهخ انًؼبس إنيهب) يزىجت يُبقهخ انًظذس انًشغ (يٍ انجهخ انًؼبس
يُهب) انً (انجهخ انًؼبس إنيهب) ثًىجت طهت رشخيض ديبصح وإسزخذاو رزقذو ثه (انجهخ انًؼبس إنيهب) نههيئخ يغ انىثبئق
انًطهىثخ.
*مالحظة :ثؼذ ملء إستمبرة طلت اإلػبرة والمىافقة ػليهب تُمىح الجهة ال ُمؼبر إليهب المصذر المشغ كتبة رسمي ثبلمىافقة.
الجهة ال ُمؼبر مىهب المصبدرالمشؼة

الجهة ال ُمؼبر إليهب المصبدر المشؼة

انشخض انًخىل:

انشخض انًخىل:

انًىقغ انىظيفي:

انًىقغ انىظيفي:

انزىقيغ :

انزىقيغ:

انزبسيخ :

/

/

02

انزبسيخ :

/

/

02

خبمسبً :المىافقبت (الخبصة ثبلهيئة)
مىافقة مذير دائرة التراخيص

مىافقة رئيس الهيئة

مىافقة رئيس القسم
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