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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248لسنة  1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية
ومنها خدمة طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد جديد بالوحدات المحلية بالمحافظات .
2012/2/20
تلتزم الجهات المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ووزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمحافظات )
من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها ،
لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على
أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة
النحو التالى - :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة  ( :طبقا للمادة  151من الالئحة التنفيذية لقانون البناء )
 صورة من ترخيص البناء ( واألصل لإلطالع ) . عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمداً من اتحاد المقاولين وصورة منتصريح مزاولة المهنة للشركة .
 صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء . ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية إلنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطرازللمكونات.
 نوتة حسابية متضمنة حسابات دالئل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغطالنوعى وحسابات مخدات البئر .
 مقايسة تتضمن األعمال وقيمتها مادة  ( 149فى حالة تركيب مصعد فى مبنى قائم ) . توكيل رسمى من مقدم الطلب فى حالة الوكالة .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مليم جنيه
( طبقا للمادة  1/ 89من قانون ضريبة الدمغة رقم  111لسنة  1980وتعديالته )
( ثالث جنيهات ) ضريبة نوعية
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( طبقا للقانون  147لسنة  1984وتعديالته )
( مائة مليـــــــم ) رسم تنمية موارد
- 100
ملحوظة :
فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل
المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم استخراج رخصة تركيب مصعد جديد خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية - :
المحافظة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسى بالقاهرة ت 02/ 2902728
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

