
 محافظة شمال سيناء
 ..……………الهيئة العامة لمرفق 

 . ………………………الوحدة المحلية
 

 طلب تأجير معدات الصرف الصحى
 

 
  /السيد 

          تحية طيبة وبعد ،،    
 

  ………..……………………………………………………………… أرجو التكرم بالموافقة على تأجير معدة الصرف الصحى 
    يوم   عة                                        سا

 )بالمنشأة / بالعقار (                          الستخدامها  ………                       ……لمــــدة              
 …..…………....……………قسم  …………………..………………………شارع .  ……………………………الكائن برقم 

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،

 
             

                  

                        

  مقدمه لسيادتكم                     

 ….........………….……………:                                     االســــــــــــم 

 ..……......…….………...………:                                                                           صفتـــــــــــه 

 ……........…….....……..……… : عائلية                                                                           بطاقــة   
                                                                        شخصية

 .…........……………...……....…:                         التوقيــــــــــع                                                   
 

 
 /   /تحريرا فى    

 
 
 
 

 
 
 إيصال

 
لتأجير معدات  الصرف الصحى .. ……………….………………/ الطلب المقدم من السيد . ………………………إستلمت أنا 

 /   /بتاريخ     . ………بعد سداد الرسوم المقررة وقيد الطلب برقم

 /    / تاريخ المحدد إلنجاز الخدمة    ال

 
 توقيع الموظف المختص                                                                                     

(                           )                                                                                    



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 
تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية  شأن فى ١٩٩٨  لسنة٤٢٤٨مجلس الوزراء رقم  رئيس لقرار وفقًا

نها  ة  وم دات الصرف الصحى      خدم يه بتقديم الخدمة ، تلتزم الجهات اإلدارية المعن بالمحافظات اإلدارة المحليةبوحداتطلب تأجير مع

ذا النموذج         وارد به ا لل لمبالغ ل من تحديد      - آثمرة للتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية ، والمحافظات          - ١/٨/١٩٩٩الصادر بتاريخ   وفق

يه المحدده النجازها او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها               تات الزمن ة ، والتوقي ى الخدم ة للحصول عل واى . المطلوب

 : مخالفه لذلك ترتب المسئوليه وذلك على النحو التالى

 

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : أوال
ح الخاصة بهيئة الصرف                      ا للوائ دات الصرف الصحى لألغراض السكنية وغير السكنية وفق تحدد رسوم تأجير وتشغيل مع ت

ية بالمحا ة المجالس المحل د موافق تقرر بع ا ي ات الصرف الصحى من خالل وحدات اإلدارة الصحى ، ولم ا خدم دم به تى تق فظات ال

 .المحلية 

 .وفى جميع األحوال تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة باإلعالن عن الرسوم المقررة فى أماآن واضحة إلعالم الجمهور بها

 

 

  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ًا نيثا
ة اإلدارة بإنج تزم جه دات الصرف الصحى خالل       تل ير مع ة تأج وم  ٤٨از خدم داد الرس ب وس م الطل اريخ      تقدي ن ت اعة م  س

 .المقررة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى  يمكنك اإلتصال بإحدى                            فى حال
  -:الجهات التالية 

 
 ٣٢٠٥٧١ :ــــــــة                ت المـــحــــافــظــ

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ت : هيئه الرقابه االداريه  المرآز الرئيسى بالقاهره 

 : مكتب الرقابه االداريه بالمحافظة   ت
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