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

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

 

 ......................................................... السيد /

 ،،،،تحية طيبة وبعد 

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

 /     /    التاريخ  ...................... جهة اإلصدار .......................... رقم قوميبطاقة شخصية/ عائلية/ 

 ............................................... حمافظة ........................................................ واملقيم

 ..................... رقم فاكس ...................... تليفون رقم .......................................... وبصفيت

 .........................................رقم ص عداد املياه اخلاص باالشرتاك أرجو التكرم باملوافقة على فح

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

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

 . وأننى مستعد لسداد املصاريف املقررة

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام   

 م الطلبمقد   

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

 ....................:   التوقيع            

 

               محافظة 
 الهيئة العامة لمرفق .........

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

 

 ........................... ..................الطلب املقدم من السيد /  ..............................................استلمت أنا

 .بشأن طلب فحص عداد املياه مستوفيا كافة متطلبات احلصول على اخلدمة)املستندات/ املصاريف( 

 /        /  :    بتاريخ ........................... وقيد الطلب برقم

 /    /        : التاريخ احملدد إلجناز اخلدمة

 توقيع الموظف المختص         
 

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



 القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة 

 
فسى أس ت تبسسيط اجسراراو حاسول المسواطنيت  لسى  8994لسسنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلسس السوزرار رقسم

 بوحداو اإلدارة المحلية بالمحافظاو.الخدماو الجماهيرية ومنها خدمة طلب فحص  داد المياه مت قبل المواطنيت 
 8/3/4003تلتزم الجهاو اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الاادر بتاريـخ 

واألوراق والمبالغ المطلوبة للحاول مت تحديد المستنداو   (التنمية اإلدارية والمحافظاو  ةمرة للتعاوت بيت وزاركث ) 
وأى مخالفة لذلك  - لى الخدمة، والتوقيتاو  المحددة إلنجازها، أو اإل الت  ت رأيها فى الطلب المقدم للحاول  ليها 

 وذلك  لى النحو التالى:  - المسئولية تبتر
 

 أوال : المستنداو واألوراق المطلوبة: 
 .)المستند المثبو لافة مقدم الطلب اذا ما قدم الطلب مت غير المالك )لالطالع 
 .اياال المياه أو اورة منه 
 .اياال سداد المااريف المقررة 
 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحاول  لى الخدمة: 
   نسسد تقسسديم الطلب)تحسسو الحسسساب لحسسيت اتمسسام  مليسسة تتحسسدد ماسساريف فحسسص  سسداد الميسساه المطلسسوب سسسدادها

الفحسسص( وفقسسا للسسوائو والقسسوانيت والقسسراراو المعمسسول بهسسا بكسسل مسست مرفقسسى هيئسسة ميسساه القسساهرة الكبسسرى و 
/ المنيا / بنى سويف أسواتمحافظاو بلمياه الأرب والارف الاحى والهيئاو العامة االقتاادية اإلسكندرية 

وهيئسسة قنسساة السسسويس دميسساط / ربيسسة / الأسسرقية وأسسركاو ميسساه البحيسسرة / كفسسر الأسسيخ / الفيسسوم / الدقهليسسة / ال 
مسا يتقسرر بعسد موافقسة المجسالس المحليسة بالمحافظساو التسى لو بمحافظاو بور سعيد / السسويس / اإلسسما يلية 

 تقدم بها خدماو المياه مت خالل وحداو اإلدارة المحلية.

الجهساو المعنيسة بتقسديم الخدمسة بساإل الت  ست الماساريف المقسررة فسى أمساكت وفى جميع األحوال تلتسزم   -ملحوظة :

 واضحة إل الم الجمهور بها.
 

 ثالثا : التوقيتاو المحددة إلنجاز الخدمة:
تلتزم جهة اإلدارة المختاة بفحص العداد فى مو د أقااه أسبوع مت تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستنداو 

 . المااريف المطلوبةو
 

 

 

طلب مستنداو أو رسوم أو مبالغ اضافية يمكنك االتاال ى الخدمة فى التوقيو المحدد أو فى حالة  دم الحاول  ل

 بإحدى الجهاو التالية:

 : و ................... ةالمحافظ

 04/  4904044هيئة الرقابة اإلدارية  ) المكتب الرئيسى بالقاهرة (  : و 

 ة : و مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظ


