
 محافظة شمال سيناء
  الهيئة العامة لمرفق

  الوحدة المحلية
 

 طلـــــــب آســــــــح
المحالت التجارية / الورش الصناعية  / للعقارات بالمناطق غير الموصلة بشبكات صرف صحى ( 

 )محطات خدمة السيارات / والعامة 
 
 

  / السيد
 

         تحية طيبة وبعد ،،،
 

 …………………………………   الكائن برقم …………………………………وافقة على آسح   أرجو التكرم بالم

 

  ……………………………………    قســـــم  ……………………………………………………… شـارع

 

 ومستعد لسداد الرسوم المقررة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

                                          

 

 دتكم                            مقدمه لسيا

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

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

 ...............…...…..……………… : عائلية                                                بطاقــة/     /تحريرا فى     
                                                      شخصية

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

 
 
 
 

 
 
 إيصال

 .………………………………/ طلب  المقدم من السيد ال.. ………………………………استلمت أنا 
 

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

 /    / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة   
 

  الموظف المختصتوقيع                                                                                         
(                       )                                                                            



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
م    وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ًا لق نة  ٤٢٤٨        وفق ن   ١٩٩٨ لس راءات حصول المواطني يط اج أن تبس ى ش ات   ف ى الخدم عل

ب آسح   ة طل نها خدم يرية وم بكات الصرف الصحى ( الجماه ير الموصله بش ناطق غ ارات بالم ورش الصناعية / للعق المحالت / ال

ة      تجاريه والعام يارات       / ال ة الس بوحدات االداره المحليه بالمحافظات، تلتزم الجهات اإلدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا           ) محطات خدم

ذا  وارد به نموذج لل تاريخ ال ة ، والمحافظات - ١/٨/١٩٩٩الصادر ب ية اإلداري ن وزارة التنم تعاون بي ثمرة لل د   - آ ن تحدي بالغ ل م لم

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

 :ذلك على النحو التالى  مخالفه لذلك ترتب المسئوليه و

 

 

 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : اوال 
م الطلب                ند تقدي وب سداده ع دم المطل تحدد رسوم الكسح والمق وفقا للوائح الخاصة بهيئة     ) تحت الحساب لحين إتمام عملية الكسح (   ت

ية بالمحافظات                   ة المجالس المحل د موافق تقرر بع ا ي ا خدمات الصرف الصحى من خالل وحدات              الصرف الصحى ، ولم دم به تى تق  ال

 .اإلدارة المحلية 

اإلعالن عن الرسوم المقررة والمقدم المطلوب فى أماآن واضحة إلعالم                            ة ب تقديم الخدم ية ب تزم الجهات المعن يع األحوال تل  وفى جم

 .الجمهور بها

 

 

 

 :التوقيتات المحددة النجاز الخدمة  : ثانيا 

 . ساعة من تاريخ تقديم الطلب و بعد سداد مقدم الرسوم المقررة٤٨إلدارة بإنجاز خدمة الكسح خالل   تلتزم جهة ا

 
 

 

 

 

ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك اإلتصال بإحدى             ى الخدم ة عدم الحصول عل فى حال

  -:الجهات التالية 

 ٣٢٠٥٧١ :  ت المـــحــــافــظــــــــــة
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره ت : هيئه الرقابه االداريه 

  :مكتب الرقابه االداريه بالمحافظه ت 
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