
 محافظة ..............

 ( مركز/ مدينة/ حى) الوحدة المحلية 

 إدارة / قسم المياه

 

 مؤقتا / إعادة فتح المياه (  المياه )غلقطلب 

 ...........................................................……………………...........................…/ الطلب مقدماسم 

 .................................................................مركز/ مدينة/ حى.... ...... ......................محل اإلقامة.....

 .....مالكك/ / مسكك / ر / .كيككل.........................................................................................................

  إعادة ف ح المياه( له..................................................................... –) غلق المياه مؤق ا  داعن.ان العقار المر

 ..........رقم االش را/ ................................................................................................................

 .....لغلق ........................................................................................................................سبب ا

 .........مدة الغلق من ......................................................... إلى ..................................................

 مقدم الطلب

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

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

 

 
 
 
 

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

 المياه إدارة / قسم

 يصالإ
 ....اس لمت أنا......................................... الطلب المقدم من السيد / ................................

/  مسك ندات ) مس .فيا كافة م طلبات الحص.ل على الخدمة غلق المياه مؤق ا / إعادة ف ح المياه بش/ن طلب 
 /    /        ...........ب اريخ.قيد الطلب برقم...........رس.م( 

 /    /        ال اريخ المحدد إلن از الخدمة

 توقيع الموظف المختص

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



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

علكى الخكدمات  ل يسكير الحصك.فى شك/ن  8994لسنة  2424 .فقا لقرار رئيس م لس ال.زراء رقم

ب.حدات اإلدارة المحلية من قبل الم.اطنين ) غلق المياه مؤق ا / إعادة ف ح المياه ( هيرية .منها خدمة ال ما

 بالمحافظات.

 .فقا لل.ارد بهذا النم.ذج الصادر ل زم ال هات اإلدارية المعنية ب قديـم الخدمة      

من  حديد   (.المحافظات  رةال هاز المركزى لل نظيم .اإلداكثمرة لل عا.ن بين ) 82/6/4002ب اريخ 

.األ.راق .المبالغ المطل.بة للحص.ل على الخدمة، .ال .قي ات  المحددة إلن ازها، أ. اإلعالن  المس ندات

 .ذل/ على النح. ال الى:  - المسئ.لية  ب.أى مخالفة لذل/  ر -عن رأيها فى الطلب المقدم للحص.ل عليها 

 
  أوال : المستندات واألوراق المطلوبة:

  لالطالع(.األصل ) ص.رة مس ند إثبات الشخصية . 

   اس هال/ المياه المس حقة على العقار .إيصال سداد 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:

  قــ   جـــ           

 ) س .ن قرشا ( رسم غلق .   -  60     حالة الغلق المؤقت للمياه  

 )  نيهان ( رسم  معاينة  4    -          حالة إعادة فتح المياه  

                    

 ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:

فى م.عد أقصاه ب نفيذ خدمة ) غلق المياه مؤق ا / إعادة ف ح المياه (  ل زم  هة اإلدارة المخ صة 

 ) مس ندات / رس.م (. كافة م طلبات الحص.ل على الخدمةمن  اريخ  قديم الطلب مس .فيا ثالثة أيام 

 

 

يمكنك  أخرى إضافية غأو مبالطلب مستندات  فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو

 : االتصال بإحدى الجهات التالية

 : ت  ةالمحافظ

 4904244/04: ت  ) المك ب الرئيسى بالقاهرة (الرقابة اإلدارية هيئة 

 ت : مك ب الرقابة االدارية بالمحافظة 

 


