
               محافظة 
 .........العامة لمرفق هيئة ال

 ...........حى / مدينة / مركز : الوحدة المحلية 

 

 طلب فحص عداد المياه من قبل المواطنين 

 ............................................................…………...............……………………/ السيد

  تحية طيبة وبعد

 / ................................................................................... سيادتكممقدمة ل

 /     /    التاريخ ..............جهة اإلصدار..................قومى رقم/ عائلية/ بطاقة شخصية

 .....................................محافظة........................................................والمقيم

 .............رقم فاكس......................تليفون رقم..........................................وبصفتي

 .........................رقم ص عداد المياه الخاص باالشتراك أرجو التكرم بالموافقة على فح

 ........................................وأخر قراءة  بالعداد ..... .................................منطقة 

 ............................................ ...............................................وسبب الفحص 

 . وأننى مستعد لسداد المصاريف المقررة

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام   

 م الطلبمقد   

 : ....................االســــم                                                       /  /     : تحريراً فى

 ............: ........  التوقيع  

 

 
               محافظة 

 .........الهيئة العامة لمرفق 
 ...........حى / مدينة / مركز : الوحدة المحلية 

 
 اليصإ

 ........................... ......../ الطلب المقدم من السيد ......................................... استلمت أنا
 .( المصاريف/ المستندات)بشأن طلب فحص عداد المياه مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة

 /        /  :    بتاريخ......................وقيد الطلب برقم
 /    /        : التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة

 توقيع الموظف المختص
 

         )...........................( 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
فىى شىأن تبسىيط اجىراءات حصىول  8994لسنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

المىىواطنين علىىى الخىىدمات الجماويريىىة ومنهىىا خدمىىة طلىىب فحىىص عىىداد الميىىاه مىىن قبىىل المىىواطنين 
 .بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات

 8/3/4003تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 
واألوراق من تحديد المستندات   (التنمية اإلدارية والمحافظات  ةمرة للتعاون بين وزاركث ) 

والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة إلنجازوا، أو اإلعالن عن رأيها فى 
 :وذلك على النحو التالى  - المسئولية تبوأى مخالفة لذلك تر -الطلب المقدم للحصول عليها 

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

  (.لالطالع)المستند المثبت لصفة مقدم الطلب اذا ما قدم الطلب من غير المالك 

 ايصال المياه أو صورة منه. 

 ايصال سداد المصاريف المقررة. 
 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 

 تحت الحساب لحىين )ند تقديم الطلبتتحدد مصاريف فحص عداد المياه المطلوب سدادوا ع
وفقا للوائح والقىوانين والقىرارات المعمىول بهىا بكىل مىن مرفقىى ويئىة ( اتمام عملية الفحص

لميىىاه الشىىرب والصىىرف والهيئىىات العامىىة االقتصىىادية ميىىاه القىىاورة الكبىىرى و اإلسىىكندرية 
الشىىرقية / ربيىىة الغ/ الدقهليىىة / الفيىىوم / بنىىى سىىويف / المنيىىا / أسىىوانمحافظىىات بالصىىحى 

/ وويئىة قنىاة السىويس بمحافظىات بىور سىعيد دميىاط / كفىر الشىيخ / وشركات مياه البحيىرة 
ما يتقرر بعد موافقة المجالس المحلية بالمحافظات التىى تقىدم بهىا لو اإلسماعيلية / السويس 

 .خدمات المياه من خالل وحدات اإلدارة المحلية
الجهىىات المعنيىىة بتقىىديم الخدمىىة بىىاإلعالن عىىن المصىىاريف وفىىى جميىىح األحىىوال تلتىىزم   -:ملحوظةة 

 .المقررة فى أماكن واضحة إلعالم الجمهور بها
 

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 
تلتزم جهة اإلدارة المختصة بفحص العداد فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب 

 . المصاريف المطلوبةومستوفيا المستندات 
 

 

 

طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ ى الخدمة فى التوقيت المحدد أو فى حالة عدم الحصول عل

 :إضافية يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية

 ...................ت :  ةالمحافظ

 04/  4904044ت (  : المكتب الرئيسى بالقاورة ) ويئة الرقابة اإلدارية  

 ت : ة مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظ


