
 
 
 

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

 قسم المياه / إدارة 

 
 طلب استخراج الشهادة الخاصة بتوصيل المياه 

 
 / ..................................................................................................اسم مقدم الطلب 

 ................... حى / مدينة / مركز .............................................................  محل اإلقامة

 (.................................................................................. وكيل / مستأجر / مالك ) الصفة

 ( ....................................................................استخراج الشهادة له ) عنوان العقار المراد 

 ............................................الغرض ......................................الجهة المقدم لها الشهادة 

 

 

 مقدم الطلب                                               

 :...................................االســـم                    

 : .................................التوقيع                  :     /    /                              تحريرا فى 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 اه قسم المي/ إدارة 
  

 إيصال
 ...........................................الطلب المقدم من السيد ........................................ استلمت أنا 

مسىتندات ) استخراج الشهادة الخاصة بتوصيل المياه  مستوفيا  كافة متطلبات الحصول علىى الخدمىة  طلب بشأن
 . (رسوم / 
  /      /بتاريخ          ............. .وقيد الطلب برقم  

 /      /    .التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة       
 

 توقيع الموظف المختص      
  ) .............................. (                                                           

         
 



 
 

 لى الخدمةالقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول ع
 

فىىى شىىأن تيسىىير الحصىىول علىىى الخىىدمات  8994لسىىنة  2424وفقىىا لقىىرار رمىىي  مجلىى  الىىوزرا  رقىىم     

 .استخراج الشهادة الخاصة بتوصيل المياه طلب  الجماهيرية ومنها خدمة 

   44/6/4002بتىىىاريخ تلتىىزم الجهىىىات اإلداريىىىة المعنيىىة بتقديىىىام الخدمىىىة وفقىىا للىىىوارد بهىىى ا النمىىو ج الصىىىادر 

 والمبىال  األوراق من تحديد للمسىتندات و( للتنظيم واإلدارة والمحافظات  ىللتعاون بين الجهاز المركز كثمرة ) 

والتوقيتىىات  المحىىددة إلنجازهىىا إل أو اإلعىىين عىىن رأيهىىا فىىى الطلىىب المقىىدم  المطلوبىىة للحصىىول علىىى الخدمىىة

-  :ى النحو التالى و لك عل  -وأى مخالفة ل لك ترتب المسمولية   -للحصول عليها 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 . (األصل ليطيع ) مستند إثبات شخصية مقدم الطلب  -

 .المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غير المالك  -

 .( األصل ليطيع (      ) أو عقد اإليجار/ توكيل رسمى عن المالك )   -

 .( األصل ليطيع ) عقد اإليجار  أو / صورة عقد الملكية  -

 :  المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 

 جنيه قرش     
 رسم الخطاب( جنيه واحد)     8 -
 رسم بحث عن كل سنة ( خمسون قرشا)                   00    
     
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

دا  خدمىة اسىتخراج شىهادة توصىيل الميىاه فىى نفى  يىوم تقىديم الطلىب مسىتوفيا تلتزم الجهة اإلدارية المختصىة بىأ

 .المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة 

 

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فىى التوقيىت المحىدد أو طلىب مسىتندات أو مبىالغ إتىافية تحىت أ  مسىمى 

 : يمكنك االتصال بإحد  الجهات اآلتية 

 :المحافظة ت

 79/  9279092: المركز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  ت 


