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

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

 

 طلب فحص عداد المياه من قبل المواطنين 

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

  تحية طيبة وبعد

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

 /     /    التاريخ ..............جىة اإلصدار..................بطاقة شخصية/ عائلية/ قيمى رقم

 ....................................محافظة..................................................يالمقيم.......

 .............رقم فاكس................................تليفين رقم................................يبصفتي

 .........................رقم ص عداد المياه الخاص باالشتراك أرجي التكرم بالميافقة على فح

 ............................... يأخر قراءة  بالعداد .........................منطقة ......................

 ............................................ ...............................................يسبب الفحص 

 . يأننى مستعد لسداد المصاريف المقررة

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام   

 م الطلبمقد   

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

 ............: ........  التوقيع  

 

 
               محافظة 

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

 
 اليصإ

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

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

 توقيع الموظف المختص
 

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



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
فى شأن تبسييط ججيراءات حصييل  8994لسنة  2424يفقا لقرار رئيس مجلس اليزراء رقم

المييياطنين علييى الخييدمات الجماويرييية يمنىييا خدميية طلييب فحييص عييداد المييياه ميين قبييل المييياطنين 
 بيحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات.

 8/3/4003تلتزم الجىات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة يفقا لليارد بىذا النميذج الصادر بتاريـخ 
ياأليراق من تحديد المستندات   (التنمية اإلدارية يالمحافظات  ةمرة للتعاين بين يزاركث ) 

يالمبالغ المطليبة للحصيل على الخدمة، يالتيقيتات  المحددة إلنجازوا، أي اإلعالن عن رأيىا فى 
 يذلك على النحي التالى:  - المسئيلية تبيأى مخالفة لذلك تر -الطلب المقدم للحصيل عليىا 

 
 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة: 

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

 .جيصال المياه أي صيرة منه 

 .جيصال سداد المصاريف المقررة 
 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: 

 ند تقديم الطلب)تحت الحساب لحين تتحدد مصاريف فحص عداد المياه المطليب سدادوا ع
جتمام عملية الفحص( يفقا لليائح يالقيانين يالقرارات المعميل بىا بكيل مين مرفقيى ويئية 

لميياه الشيرب يالصيرف يالىيئيات العامية االقتصيادية مياه القياورة الكبيرى ي اإلسيكندرية 
ربييية / الشييرقية / المنيييا / بنييى سييييف / الفييييم / الدقىلييية / ال أسيييانمحافظييات بالصييحى 

يويئية قنياة السيييس بمحافظيات بيير سيعيد / دميياط / يشركات مياه البحيرة / كفر الشيخ 
ما يتقرر بعد ميافقة المجالس المحلية بالمحافظات التى تقدم بىا لي السييس / اإلسماعيلية 

 خدمات المياه من خالل يحدات اإلدارة المحلية.
الجىيات المعنيية بتقيديم الخدمية بياإلعالن عين المصياريف يفى جميي  األحييال تلتيزم   -ملحوظة :

 المقررة فى أماكن ياضحة إلعالم الجمىير بىا.
 

 ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
تلتزم جىة اإلدارة المختصة بفحص العداد فى ميعد أقصاه أسبيع من تاريخ تقديم الطلب 

 . المصاريف المطليبةيمستيفيا 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/  4904044ويئة الرقابة اإلدارية  ) المكتب الرئيسى بالقاورة (  : ت 

 ة : ت مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظ


