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 شبكة صرف صحي متطلبات ترخيص

  تحية واحتراما وبعد،
 على مقدم طلب ترخيص شبكة صرف صحي ان يوفر الوثائق التالية للدائرة التنظيمية في سلطة المياه الفلسطينية: 
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 جميع الوثائق يجب أن تكون معتمدة من مكتب مصنف لد  نقابة المهندسين
 في مجال المياه والصرف الصحي وفي مجاالت اإلختصاص
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