
 
 هيئة آهرباء مصر 

 ٩٨٥نموذج رقم  ــــــــــــــــــــــــ                                                                شرآة  آهرباء
 طلب رفع عداد

 

 
 أرقام الحســـــــــــاب    .……………………………………………… رقماللوحة 

 ................................................................................................…………………………………: االسم  

  ………………………………………………………………………………………………………:العنوان 

  ……………………………………………………………………………..……………………: سبب الرفع 

 …………………………………………………………………………………: التاريخ المطلوب رفع العداد فيه 

  ………………………………………………………………………………………………… : طبيعة المكان

 .…………………………………………………………………………………………………: العنوان الجديد 

 ………………………………………………………………………………………………………: المهنة  

 …………………………………………………………………………………………………: عنوان المهنة  

 ……………………………………………………………………………………………………: مالحظات  

                                                          

 

 

 

 توقيع المنتفع                                   

   بيانات إثبات الشخصية                                                                               

 

 
 
 
 
 

 إيصال 
إدارة إيرادات /     /       بتاريخ    .. ……..……………عداد رقم  طلب رفع . ……………………………استلمت أنا 

 ……………………………………..…………………………………… من السيد ……………………حى 

  يتحتم على المنتفع تقديم طلب الرفع قبل إخالء المكان بسبعة أيام على األقل وأال فالشرآة  -١ ملحوظة

 .              غير مسئولة عن التأخير 

  على المنتفع تمكين عمال الشرآة من رفع العداد قبل مغادرته المكان -٢          

 
 

           توقيع الموظف المختص 
(                        )           



 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على خدمة 
 

م   وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق نه ) ٤٢٤٨(وفق راءات حص ١٩٩٨لس يط إج أن تبس ي ش ات  ف ى  الخدم ن عل ول المواطني
دى  العمالء  بوزارة  الكهرباء و الطاقة                رباء  ل ع  عداد  آه ه طلب رف نها  خدم يرية و م ،  تلتزم الجهات ) شرآات الكهرباء (٠الجماه

تاريخ                      نموذج الصادر ب ذا ال وارد به ا لل ة وفق تقديم الخدم ية ب ة المعن ثمرة للتعاون بين  وزارتي - ٢٥/٩/١٩٩٩اإلداري   التنمية أال داريه     آ
ة          رباء و الطاق تندات و األوراق  والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  و التوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها       -و الكه د للمس  من تحدي

 :وآي مخالفة لذلك ترتب المسئولية و ذلك على النحو التالي  . أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها 
 

 :المستندات و األوراق المطلوبة : أوال
                           

      
 ) االصل لالطالع ( صورة البطاقة العائلية أو الشخصية  -     

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمه  : ثانيا 

  
   ال توجد رسوم -     

 
 : التوقيت المحدد إلنجاز الخدمه  : ثالثا 

    
  -: تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب الرفع خالل         

   يوم من تاريخ تقديم طلب رفع العداد للجمهور      ٢  -                    
   يوم من تاريخ تقديم طلب رفع العداد للمشروعات الكبرى ٤  -                    

 
          مالم توجد موانع مادية أو فنية أو قانونية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية يمكنك االتصال بأحد الجهات التالية 

 

 ت :  شرآة  آهرباء 

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨ت   : الرقابة اإلدارية 
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