
  سيناءشمالمحافظة 
 ..............الهيئة العامة لمرفق

 ..............حى/ مدينة/ مرآز: الوحدة المحلية 
 

 طلب فحص عداد المياه من قبل المواطنين 
 ................................................…………...............……………………/األستاذ السيد

  تحية طيبة وبعد
 ...................................................................………………………/كممقدمة لسيادت

   /    /     التاريخ ......................جهة اإلصدار...........................قومى رقم/ عائلية/ بطاقة شخصية

 ..................محافظة.... ....................حى/ مدينة/ مرآز.......... ..................................والمقيم

 .....................رقم فاآس    ...... .....................تليفون رقم..........................................وبصفتى

م      تراك   رق اص باالش ياه الخ داد الم ى فحص ع ة عل تكرم بالموافق و ال ... ...............................أرج

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

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

 وأننى مستعد لسداد المصاريف المقررة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 
 مقدم الطلب

 : ....................االســــم                                                       /   /تحريرًا فى   
 ............: ........  التوقيع

 

 

 

 
 

 ...........مة لمرفق الهيئة العا
 ...........حى / مدينه / مرآز: الوحدة المحلية 

 يصالإ
 / .............. ...........................الطلب المقدم من السيد ......................................... استلمت أنا

 .) المصاريف/ المستندات(بشأن طلب فحص عداد المياه مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة
 /    /    بتاريخ ......................وقيد الطلب برقم

 /    /     التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة   
 توقيع الموظف المختص
(...........................) 

  سيناءشمالمحافظة 



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

يس مجلس الوزراء رقم          رار رئ ا لق  فى شأن تبسيط إجراءات حصول      ١٩٩٨نة   لس ٤٢٤٨وفق
ن      بل المواطني ن ق ياه م داد الم ب فحص ع ة طل نها خدم يرية وم ات الجماه ى الخدم ن عل المواطني

 .بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات
تزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ               ١/٣/٢٠٠٣تل

ت (  ثمرة لل ن وزارآ ات ةعاون بي ة والمحافظ ية اإلداري تندات   ) التنم د المس ن تحدي واألوراق م
ا فى                ا، أو اإلعالن عن رأيه تات  المحددة إلنجازه ة، والتوقي ى الخدم ة للحصول عل بالغ المطلوب والم

 : وذلك على النحو التالى -  المسئوليةتبوأى مخالفة لذلك تر -الطلب المقدم للحصول عليها 
 

 :  المستندات واألوراق المطلوبة:أوال 
 ).لالطالع(المستند المثبت لصفة مقدم الطلب إذا ما قدم الطلب من غير المالك  •
 .إيصال المياه أو صورة منه •
 .إيصال سداد المصاريف المقررة •
 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 
تحت الحساب لحين   (م الطلب تتحدد مصاريف فحص عداد المياه المطلوب سدادها عند تقدي         •

ية الفحص      ام عمل ن والقرارات المعمول بها بكل من مرفقى هيئة             ) إتم ح والقواني ا للوائ وفق
كندرية  برى و اإلس رة الك ياه القاه ة االقتصادية م ئات العام ياه الشرب والصرف والهي لم

ات بالصحى  وانمحافظ يا / أس ويف / المن نى س يوم / ب ية / الف ية / الدقهل رقية / الغرب الش
ياه البحيرة        ر الشيخ     / وشرآات م ياط   / آف ناة السويس بمحافظات بور سعيد         دم ئة ق / وهي

ما يتقرر بعد موافقة المجالس المحلية بالمحافظات التى تقدم بها          لو اإلسماعيلية   / السويس   
 .خدمات المياه من خالل وحدات اإلدارة المحلية

تزم الجهات       -:ملحوظة   يع األحوال تل اإلعالن عن المصاريف     وفى جم ة ب تقديم الخدم ية ب المعن
 .المقررة فى أماآن واضحة إلعالم الجمهور بها

 
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 

ة اإلدارة المختصة بفحص العداد فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب             تزم جه تل
 .المصاريف المطلوبةومستوفيا المستندات 

 
 
 

ة    ة فى التوقيت المحدد أو الطلب مستندات أو رسوم أو مبالغ              فى حال ى الخدم  عدم الحصول عل
 :إضافية يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية

 ٣٢٠٥٧١ ت : ةالمحافظ

  ت : مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة 

٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨ت ) : المكتب الرئيسي بالقاهرة ( هيئه الرقابة االداريه   
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