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القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقمم 2424لسمنة  8994فمى أم

تيسمير الحصمو علمى الخمدماا الجماريريمة

ومنها خدمة طلب ( إصالح  /استبدا ) وصالا المياه م قب المواطني بوحداا اإلدارة المحلية بالمحافظاا.
تلتزم الجهاا اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 4112/81/8
( كثمرة للتعاو بي الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والمحافظاا ) م تحديد المستنداا واألوراق والمبالغ
المطلوبة للحصو على الخدمة ،والتوقيتاا المحددة إلنجازرا ،أو اإلعال ع رأيها فى الطلب المقدم للحصو عليها
 -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالي :

أوال  :المستنداا واألوراق المطلوبة :
 صورة البطاقة الأخصية أو العائلية (واألص لالطالع) .
 صورة م ترخيص المبانى أو عقد ملكية مسج .
 صورة إيصا المياه .

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصو على الخدمة
قــ جـــ
 ( - 01ستو قرأا ) رسم معاينة .
أجور عما وتركيب وأدواا حسب المقايسة واألسعار المعلنة لها باللوحة اإلرأادية .

ثالثا  :التوقيتاا المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بتنفيذ خدمة إصالح  /استبدا وصالا المياه كالتالى :
إصالح الوصلة فى نفس يوم اإلبالغ .
اسممتبدا الوصمملة خممال ثالثممة ايممام م م تمماريخ تقممديم الطلممب مسممتوفيا كافممة متطلبمماا الحصممو علممى الخدمممة
( مستنداا  /رسوم ).
ملحوظة رامة  :إعال تكلفة المقايسماا المختلفمة فمى لوحمة إرأمادية يمتم وىمعها فمى مكما واىمف للجمهمور فمى
الوحدة المحلية .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية أخرى يمكنك االتصال
بإحدى الجهات التالية :
المحافظة  :ت
هيئة الرقابة اإلدارية ) المكتب الرئيسى بالقاهرة )  :ت 79/9279092
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  :ت

