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 (25A)    اإلدارة العامة للشؤون التنظيمية   

 صرف صحي خططلب ترخيص 

   .......................................................... رقم الطلب 

 الملف ........................................... رقم    ................................  التاريخ
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 .........................................محافظة:  ........................................  مدينة / بلدة:  
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 خطتوسعة -3 أهيلإعادة ت -2 جديد-1 المشروع هو:.11
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نحن الموقعين ادناه نقر بإطالعنا الكامل  عىلت اصاللي  المعلروم المطىلوي ارضيلله المن لل ا الطىلي وللو يعكلا احايا اانلا ل ل ه  -
 المرحىة.

 توقيع وختم الطالب  للمشروع.مالحظة : نتعهد بعدم طرح العطاء قبل أصدار الرخصة * 

 

 صرف صحي خط متطلبات ترخيص

  تحية واحتراما وبعد،
 صرف صحي ان يوفر الوثائق التالية للدائرة التنظيمية في سلطة المياه الفلسطينية:  خطعلى مقدم طلب ترخيص 

 

 صرف صحي خطمتطلبات ترخيص  
 

استدعاء طلب ترخيص يقددم مدن المنتيعدين اصدحاب  .1
 دائرة التراخيص.العالقة في 

 شيكل. 20رسوم تقديم طلب لكل مشروع  .2
تعبئددة النمددولم المعتمددد والخدداص بالمشددروع لدددد   .3

 دائرة التراخيص.
مخطططط موقططع مبططين عليططل خطططوط الطططول والعططر   .4

 والمناسيب/احداثيات الموقع.
خارططططة هيكليطططة لمنطططاطق السطططكانية التطططي سططططيخدمها  .5

 (2)عدد النسخ  1:51111المشروع 
 عن المشروع )نسختين(.وصف مختصر  .6
 أسس التصميم. .7
 المواصفات الفنية للمشروع. .8

 
 الرسومات التفصيلية الالزمة لتنفيذ المشروع. .9

 الئحة الكميات. .01
 التقرير الجيوتقني مصدق من جهة معتمدة. .00
 الكلفة التقديرة التفصيلية واإلجمالي )نسختين(. .01
 لجميع الوثائق اعاله. CDنسخة رقمية على  .01
 تضمن التالي: وصف للمشروع وي .04

  عدد السكان الذين سيخدمهم المشروع 

 خطالصناعات التي سيتم ربطها في ال  

  وضع الصرف الصحي الحالي 

  نوعية االنابيب التي ستستخدم 
خارطة تشمل جميع المنشآت المنوي إقامتها في اطار  .15

 ( 2تنفيذ المشروع )عدد النسخ 
 

 مصنف لد  نقابة المهندسينجميع الوثائق يجب أن تكون معتمدة من مكتب 
 في مجال المياه والصرف الصحي وفي مجاالت اإلختصاص
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