
 

 ..............محافظة 

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

 ................ إدارة / قسم المياه

 

  

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

 ........................................................... حيمركز/ مدينة/  ......................................... حمل اإلقامة

 ................................................................................................................./ وكيل  الصفة  مالك

   ...................................................................عنوان العقار املراد ) إصالح  / استبدال ( وصالت املياه له  

 

      

 مقدم الطلب                                                                                تحريرا فى     /    /

 ....................االســــم :                                                                                     

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

 

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

 ............ إدارة / قسم المياه

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

 رسأأوم( /  مسأأتندات مسأأتوايا كااأأة متطلبأأات الصأأول علأأ  ا دمأأة) إصأأالح / اسأأتبدال وصأأالت امليأأاه بشأأ ن بلأأب 

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

 المحدد إلنجاز الخدمة   /    /      التاريخ
 توقيع الموظف المختص                                                                                                           

 

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



 

 القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة 

علمى الخمدماا الجماريريمة  حصمو ال تيسميرفمى أم    8994لسمنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقمم

 بوحداا اإلدارة المحلية بالمحافظاا.م  قب  المواطني   إصالح / استبدا  ( وصالا المياه ) خدمة طلبومنها 

  8/81/4112بتاريخ تلتزم الجهاا اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر    

واألوراق والمبالغ م  تحديد المستنداا   (ا والمحافظا الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارةكثمرة للتعاو  بي   ) 

المطلوبة للحصو  على الخدمة، والتوقيتاا  المحددة إلنجازرا، أو اإلعال  ع  رأيها فى الطلب المقدم للحصو  عليها 

 : التاليوذلك على النحو   - المسئولية تبوأى مخالفة لذلك تر -

 :  أوال : المستنداا واألوراق المطلوبة

  لالطالع(واألص  )أو العائلية  قة الأخصيةصورة البطا . 

 .  صورة م  ترخيص المبانى أو عقد ملكية مسج 

 المياه .إيصا   صورة 

 ةثانيا : المبالغ المقررة للحصو  على الخدم
  قــ     جـــ      
 ) ستو  قرأا ( رسم معاينة  .    -    01      

 واألسعار المعلنة لها باللوحة اإلرأادية . أجور عما  وتركيب وأدواا حسب المقايسة         

 : ثالثا : التوقيتاا المحددة إلنجاز الخدمة

 تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بتنفيذ خدمة إصالح / استبدا  وصالا المياه كالتالى :      

 إصالح الوصلة  فى نفس يوم اإلبالغ .      

 قممديم الطلممب مسممتوفيا كافممة متطلبمماا الحصممو  علممى الخدمممة ممم  تمماريخ تايممام اسممتبدا  الوصمملة خممال  ثالثممة      

 ) مستنداا / رسوم (.     

 ىإعال  تكلفة المقايسماا المختلفمة فمى لوحمة إرأمادية يمتم وىمعها فمى مكما  واىمف للجمهمور فم ملحوظة رامة :

 الوحدة المحلية .

 
 
 

يمكنك االتصال  أخرى و مبالغ إضافيةطلب مستندات أ حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أوفى 

 : بإحدى الجهات التالية

 : ت  ةالمحافظ

 9279092/79ت المكتب الرئيسى بالقاهرة ( :   (الرقابة اإلدارية  هيئة 

 ت  :  مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة

 


