
 
 
 
 
 
 
 

 
 

طلـــــــب كســــــــح 
 / الورش الصناعية  / للعقارات بالمناطق غير الموصلة بشبكات صرف صحى  )

 (محطات خدمة السيارات / المحالت التجارية والعامة 
 
 

.......................................................................................................................  / السيد
 

تحية طيبة وبعد ،،،         
 

 ..................................... لكائن برقما......................................    أرجو التكرم بالموافقة على كسح

........................................................  قســـــم .....................................................شـارع  

 

 ،،، ومستعد لسداد الرسوم المقررة 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،، 

                                          

 

                            مقدمه لسيادتكم 

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

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

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

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

 
 
 

 
 



 

 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 

  فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين 1998 لسنة  4248        وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

/ للعقارات بالمناطق غير الموصله بشبكات الصرف الصحى )على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب كسح 

بوحدات االداره المحليه بالمحافظات،  (محطات خدمة السيارات / المحالت التجاريه والعامة / الورش الصناعية 

كثمرة  - 1/8/1999تلتزم الجهات اإلدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 

لمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، لمن تحديد -   للتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية ، والمحافظات 

واى مخالفه لذلك . والتوقيتات الزمنيه المحدده النجازها او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

: ترتب المسئوليه وذلك على النحو التالى  

 

 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : اوال 

 (تحت الحساب لحين إتمام عملية الكسح  )تتحدد رسوم الكسح والمقدم المطلوب سداده عند تقديم الطلب  -

وفقا للوائح الخاصة بهيئة الصرف الصحى ، ولما يتقرر بعد موافقة المجالس المحلية بالمحافظات التى 

. تقدم بها خدمات الصرف الصحى من خالل وحدات  اإلدارة المحلية 

وفى جميع األحوال تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة باإلعالن عن الرسوم المقررة والمقدم المطلوب  -

. فى أماكن واضحة إلعالم الجمهور بها

 

: التوقيتات المحددة النجاز الخدمة  : ثانيا 

 ساعة من تاريخ تقديم الطلب و بعد سداد مقدم الرسوم 48  تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدمة الكسح خالل 

 .المقررة

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى 

:-  يمكنك اإلتصال بإحدى الجهات التالية 

: المـــحــــافــظــــــــــة  ت 

 2902728/02: المركز الرئيسى بالقاهره ت : هيئه الرقابه االداريه 

:  مكتب الرقابه االداريه بالمحافظه ت 


