محافظة ..............
الوحدة المحلية  ( :مركز /مدينة /حى )

إدارة  /قسم المياه

طلب ( تركيب  /نقل ) عدادات المياه للمشتركين
أسم مقدم الطلب ................................................................................................. /
محل األقامة( ..............................مركز /مدينة /حى)  ................محافظة .......................
مالك  /مستأجر  /وكيل ...........................................................................................
عنوان العقار المراد ( تركيب  /نقل ) عداد المياه له ............................................................
مقدم الطلب
تحريراً فى:

/

/

االســــم ........................... :
التوقيع ........................... :

محافظة ..............
الوحدة المحلية  ( :مركز /مدينه  /حى )
إدارة  /قسم المياه
إيصال
استلمت أنا  ..................................... /الطلب المقدم من السيد ..................................... /
بشأأأن طلأأب ( تركيأأب  /نقأأل ) عأأدادات الميأأاه للمشأأتركين مسأأتوفيا كافأأة متطلبأأات الح أأول عل أى الخدمأأة
( مستندات /رسوم ) وقيد الطلب برقم......................بتاريخ/ / :
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة / /
توقيع الموظف المختص
( ) .................................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقأأا لقأأرار رمأأي مجل أ الأأوزراء رقأأم  2424لسأأنة  8994فىشأأأن تيسأأير الح أأول علأأى الخأأدمات
الجماهيريأأأة ومنخأأأا خدمأأأة طلأأأب ( تركيأأأب  /نقأأأل ) عأأأدادات الميأأأاه للمشأأأتركين بوحأأأدات اةدار المحليأأأة
بالمحافظات.
تلتزم الجخات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــا للـوارد بخــذا النمأوذ ال أادر بتأاريخ 4227/6/82
(كثمأأر للتعأأاون بأأين الجخأأاز المركأأزت للتنظأأيم واةدار  ،والمحافظأأات ) مأأن تحديأأد للمسأأتندات واألورا
والمبالغ المطلوبة للح ول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحأدد إلنجازهأا  ،أو اإلعأعن عأن رأيخأا فأى
الطلب المقدم للح ول عليخا  -وأت مخالفة لذلك ترتب المسمولية  -وذلك على النحو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 .8مستندات رميسية تطلب فى جميع الحاةت :
 مستند إثبات شخ ية مقدم الطلب أو الوكيل فى حالة الوكالة ( اة ل لعطعع ) . عقد الملكية أو اةيجار .فى حالة تركيب عداد المياه يضاف :
 إي ال سداد رسم المعاينة . ور رخ ة المبانى .فى حالة نقل عداد المياه يضاف :
 إي ال سداد رسم رفع ونقل العداد . تنازل من المالك للمنتفع الجديد . فاتور استخعك المياه .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
فى حالة تركيب العداد
ج
ق
( جنيخان) رسم فحـــص .
4
فى حالة نقل العداد
ج
ق
ً
( ثمانون قرشا ) رسم رفع ونقل
42
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تركيب العداد :
يركب بعد يومين من تقديم الطلب مستوفيا ً كافة المستندات المطلوبة .
نقـــــل العداد :
ينقل بعد ثعثة أيام من تقديم الطلب مستوفيا ً المستندات المطلوبة .
ف ى حال ة ع دم الحص ول عل ى الخدم ة ف ى التوقي ت المح دد أو طل ب مس تندات أو مب الغ إض افية تح ت أ
مسمى يمكنك االتصال بإحد الجهات اآلتية :
المحافظة ت :
هيمة الرقابة اإلدارية المركز الرميسى بالقاهر ت 24 /4924744 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

