
 

  

 

 عالن هامإ

 عن بدء ر،والتطوييعلن مركز تطوير المؤسسات االهلية الفلسطينية بالشراكة مع جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية 
روع لالبار من خالل تنفيذ مشلتشغيل استقبال طلبات من المزارعين اصحاب االبار الزراعية وذلك لتركيب طاقة شمسية 

بتمويل من صندوق االمم المتحدة / الصندوق المياه "  ضخ ونظام المياه ابار تشغيل في الشمسية الخاليا استخدام" 
مشروع  .ركيات سويسرا، السويد، اسبانيا، النرويج، مالطا، ايطاليا، ايرلندا، ألمانيا، بلجيكا، من سخي بدعم وذلك االنساني

 OPT-17/DDA-3482/oPt/FSL/NGO/6658 رقم:
 

 التالية:وفق الشروط 
 ،   ( خان يونس )بني سهيال ) الزنة (، عبسان الكبيرة ، خزاعهمحافظة  ان يكون البئر في منطقة االستهداف .1
 ان يكون البئر مرخص  .2
 .شبكة الكهرباء وليس مواتير خاصه يكون البئر يعمل بواسطةان  .3
 دونم زراعي  111ان يخدم البئر مااليقل عن  .4
 ان يكون البئر يعمل بكفاءة عالية  .5
 حصان 31حصان والتزيد عن  21ان تكون مضخة البئر مضخة غاطس ال تقل عن  .6
 4اللوحات الشمسية )ال تبعد اكثر من  لنصب 2م 400ان تكون هناك مساحة كافية بالقرب من البئر ال تقل عن  .7

 متر عن البئر(
 البئر موجود ضمن منطقة امنه ويمكن الوصول الية بسهولة. .8
 تعطى االولوية لصاحب البئر الذي يملك بركة تجميع مياه أو خزان علوي  .9

 تعطى االولوية لالبار التي تفيد أكبر عدد من المزارعين. .11
 يروي مساحات كبيره من الخضروات  تعطى االولوية لصاحب البئر الذي .11
 تعطى االولوية لالبار ذات المياه العذبة .12
 صاحب البئر كتابيًا باستعداده بتزويد المزارعين في المناطق المجاوره له بمياه باسعار منخفضه  يتعهد .13

 االوراق المطلوبة  
 باسعار منخفضه بتزويد المزارعين في المناطق المجاوره له بمياهاستعداد مقدم الطلب ب تعهد 
  ئة تعب+ صورة عن ملكية االرض المقام عليها البئر+ صورة عن هوية صاحب البئر+  رخصة البئرصورة عن

 .طلب لالستفادة + رقم الجوال
  مكان وموعد التسجيل
صباحا حتى الثانية بعد  8من الساعة  26/11/2117 الخميسحتى يوم  22/11/2117الموافق اعتبار من يوم االحد 

طة االغا مقابل مح –السطر الغربي  –خان يونس  الكائن في –الظهر في مقر جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير 
تقديمك لطلب االستفادة ال يعني بالضرورة  :هامة  همالحظ .2054115-08، هاتف رقم    عمارة  كساب. –للبترول 

 من المشروع.  الموافقة على االستفادة


