
  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 ،،،        
 
 ..................................... لكائن برقم......................................ا  أرجو التكرم بالموافقة على كسح  

 ........................................................قســـــم  .....................................................ارع شـ 

 

 ،،، ومستعد لسداد الرسوم المقررة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

                                          

 

 مقدمه لسيادتكم                            

 ..........................................االســــــــــــم :                               

 ..........................................صفتـــــــــــه :                                                                     

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

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

 
 
 

 
 إيصال

 ...........................................الطلب  المقدم من السيد /  ......................................../ استلمت أنا 
 

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

 /    /    : التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
 

 توقيع الموظف المختص                                                                                         
                                                                                         )                       (



 

 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 

فنى شن ن تبسنيط اجنراءات حانوو المنواطنين   8994لسننة   2924وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

كات الانر  الانحى/ على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب كسح ) للعقارات بالمناطق غينر الموانلب بشنب

الورش الاناعية / المحالت التجاريب والعامة / محطات خدمنة السنيارات ب بوحندات اردارل المحلينب بالمحاف نات  

كثمرة للتعناون  - 8/4/8999تلتزم الجهات اإلدارية المعنيب بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الاادر بتاريخ 

لمبننالا المطلوبننة للحاننوو علننى الخدمننة   والتوقيتننات لمننن تحدينند    -المحاف ننات بننين وزارة التنميننة اإلداريننة   و

الزمنيننب المحننددل رنجازهننا او ارعننالن عننن رأيهننا فننى الطلننب المقنندم للحاننوو عليهننا . وا  مخال ننب لننذل  ترتننب 

 المسئوليب وذل  على النحو التالى  :

 

 اوال : المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  :

وم الكسح والمقدم المطلوب سدادل عند تقديم الطلنب ) تحنت الحسناب لحنين متمنام عملينة الكسنح ب تتحدد رس -

وفقا للوائح الخااة بهيئة الار  الاحى   ولما يتقرر بعد موافقة المجالس المحلية بالمحاف ات التى تقدم 

 بها خدمات الار  الاحى من خالو وحدات  اإلدارة المحلية .

لتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة باإلعالن عن الرسوم المقررة والمقدم المطلوب فى وفى جميع األحواو ت -

 أماكن واضحة إلعالم الجمهور بها.

 

 ثانيا : التوقيتات المحددة النجاز الخدمة  :

 رة.ساعة من تاريخ تقديم الطلب و بعد سداد مقدم الرسوم المقر 24تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدمة الكسح خالو   

 

 

 

 

فى حالة عدم الحصول علىى الخدمىة فىى التوقيىت المحىدد ، بو طلىب مسىتندات بو مبىالغ إضىافية تحىت ا  مسىمى 

  -يمكنك اإلتصال بإحد  الجهات التالية :

 المـــحــــافــ ــــــــــة  ت :

 9979094/79هيئب الرقابب ارداريب : المركز الرئيسى بالقاهرل ت : 

 يب بالمحاف ب ت : مكتب الرقابب اردار


