محافظة
الهيئة العامة لمرفق ................
الوحدة المحلية ...........................
طلـــــــب كســــــــح
( للعقارات بالمناطق غير الموصلة بشبكات صرف صحى  /الورش الصناعية /
المحالت التجارية والعامة  /محطات خدمة السيارات )
السيد ....................................................................................................................... /
تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم بالموافقة على كسح ......................................الكائن برقم .....................................
شـارع  .....................................................قســـــم ........................................................
ومستعد لسداد الرسوم المقررة ،،،
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

مقدمه لسيادتكم
االســــــــــــم .......................................... :
صفتـــــــــــه .......................................... :
تحريرا فى

/

بطاقــة

/

عائلية
شخصية

......................................... :

التوقيــــــــــع .......................................... :

إيصال
استلمت أنا  ........................................ /الطلب المقدم من السيد ........................................... /
بعد سداد مقدم الرسوم المقررة وقيد الطلب برقم  .............................بتاريخ :
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة:

/

/

/

/
توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا ً لقرار رئيي

مجلي

اليوزراق رقيم  2424لسينة  8994فيى شي ن تبسييط اجيراقات حايوو الميواطنين

على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طليب كسيح ( للعقيارات بالمنياطغ ريير الموايلب بشيبكات الاير

الايحى/

الورش الاناعية  /المحالت التجارييب والعامية  /محطيات خدمية السييارات ) بوحيدات اددار المحلييب بالمحافتيات
تلتزم الجهات اإلدارية المعنيب بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النميوذ الايادر بتياريخ  - 8999/4/8كثميرة للتعياون
بييين وزارة التنمييية اإلدارييية والمحافتييات  -ميين تحديييد للمبييالا المطلوبيية للحاييوو علييى الخدميية والتوقيتييات
الزمنيييب المحييدد دنجازهييا او ادعييالن عيين رأيهييا فييى الطلييب المقييدم للحاييوو عليهييا  .واى مخالفييب لييذلت ترتييب
المسئوليب وذلت على النحو التالى :

اوال  :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة :
 تتحدد رسوم الكسح والمقدم المطلوب سيداد عنيد تقيديم الطليب ( تحيت الحسياب لحيين اتميام عمليية الكسيح )وفقا للوائح الخااة بهيئة الار
بها خدمات الار

الاحى ولما يتقرر بعد موافقة المجال

المحلية بالمحافتات التى تقيدم

الاحى من خالو وحدات اإلدارة المحلية .

 وفى جميع األحواو تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة باإلعالن عن الرسوم المقررة والمقيدم المطليوب فيىأماكن واضحة إلعالم الجمهور بها.

ثانيا  :التوقيتات المحددة النجاز الخدمة :
تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدمة الكسح خالو  24ساعة من تاريخ تقديم الطلب و بعد سداد مقدم الرسوم المقررة.

فى حالةة عةدم الحصةول علةى الخدمةة فةى التوقيةت المحةدد  ،سو طلةب مسةتندات سو مبةالغ إضةافية تحةت ا مسةمى
يمكنك اإلتصال بإحد الجهات التالية -:
المـــحــــافــتــــــــــة ت :
هيئب الرقابب ادداريب  :المركز الرئيسى بالقاهر ت 74/4974044 :
مكتب الرقابب ادداريب بالمحافتب ت :

