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 علأى الخدمأأة
( مستندات /رسوم ) وقيد الطلب برقم......................بتاريخ/ / :
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة / /
توقيع الموظف المختص
( ) .................................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقأأا لقأأرار رمأأي مجلأ الأأوزراء رقأأم  2424لسأأنة  8994فىشأأأن تيسأأير الح أأول علأأى الخأأدمات
الجماهيريأأة ومن أأا خدمأأة طلأأب ( تركيأأب  /نقأأل ) عأأدادات الميأأاه للمشأأتركين بوحأأدات ا دار المحليأأة
بالمحافظات.
تلتزم الج ات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــا للـوارد ب ــذا النموذج ال ادر بتاريخ 4227/6/82
(كثمر للتعأاون بأين الج أاز المركأزل للتنظأيم وا دار  ،والمحافظأات ) مأن تحديأد للمسأتندات واألورا
والمبالغ المطلوبة للح ول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحدد إلنجازها  ،أو اإلعالن عأن رأي أا فأى
الطلب المقدم للح ول علي ا  -وأل مخالفة لذلك ترتب المسمولية  -وذلك على النحو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 .8مستندات رميسية تطلب فى جميع الحا ت :
 مستند إثبات شخ ية مقدم الطلب أو الوكيل فى حالة الوكالة ( ا ل لالطالع ) . عقد الملكية أو ا يجار .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 است الك المياه .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
فى حالة تركيب العداد
ج
ق
( جني ان) 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 ثالثة أيام من تقديم الطلب مستوفيا ً المستندات المطلوبة .
ف ى حالةة عةدم الحصةول علةى الخدمةة فةى التوقيةت المحةدد أو طلةب مسةتندات أو مبةالغ إضةافية تحةت أ
مسمى يمكنك االتصال بإحد الجهات اآلتية :
المحافظة ت :
هيمة الرقابة اإلدارية المركز الرميسى بالقاهر ت 24 /4924744 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

