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 طلب 
  الحصول على رخصة تركیب مصعد جدید
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
الحصـول في شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمـة طلـب  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨لس الوزراء رقم وفقا لقرار رئيس مج

 . بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات تركيب مصعد جديدعلى رخصة 
ين الجهـاز المركـزي للتنظـيم كثمـرة للتعـاون بـ( ١/١٠/٢٠٠٥تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 

والتوقيتـات الزمنيـة المحـددة إلنجازهـا، أو  المطلوبة للحصول على الخدمةوالمبالغ  واألوراقلمستندات من تحديد ل ) واإلدارة والمحافظات
 : وذلك على النحو التالي -وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -للحصول عليها اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال
  على سداد الرسوم المقررةاإليصال الدال . 
  واألصل لإلطالعبالتركيب مع إحدى الشركات المرخص لها االتفاق على التركيب صورة من عقد . 
  واألصل لإلطالعصورة من ترخيص الشركة . 
  يبين موقع المصعد ١٠٠:  ١ بمقياس ال يقل عنللمبنى رسم هندسي . 
  وحمولتها وطريقة تشغيلهاالالزمة لخدمة المبنى وسعتها بيان عدد المصاعد . 
  لكل منهماوقطاع طولي الماكينات وحجرة البئر مقاسات ببيان معها المتعاقد من المنشأة معتمد رسم . 
  تركيبهالمطلوب ) المصاعد(المصعد وعالمة صناعة بيان طراز . 
 أو مقدم الطلبللمالك لإلطالع واألصل إثبات الشخصية تند صورة مس . 
  اإلجراءاتآخرين بإنهاء في حالة توكيل توكيل رسمي . 
  المنازل القديمةعنه في حالة والحركة الناتجة ومشتمالته المصعد المبنى لحمولة يفيد تحمل إنشائي تقرير من مهندس استشاري . 

 : الخدمة المبالغ المقررة للحصول على: ثانيا
 جنيه  مليم 
 . رسم نظر) وخمسة وعشرون مليمامائة (   - ١٢٥

 . دمغة نوعيةضريبة ) ثالث جنيهات(  ٣  -
 . رسم تنمية موارد) مائة مليم(  -  ١٠٠

وى المتعامل معها سالعمل بها فال يتحمل لدواعي التي تحتفظ بها الوحدة المحلية نسخ أو صور التراخيص في حالة تعدد : ملحوظة
 . واحدة من تلك النسخ أو الصورعلى نسخة أو صورة الضريبة المستحقة 

 : المحددة إلنجاز الخدمةالتوقيتات : ثالثا
 . المستندات المطلوبةواستيفاء تقديم الطلب خالل شهر من تاريخ  مصعد جديدرخصة تركيب يتم استخراج 

 
يمكنك االتصال بإحدى تحت أي مسمى أو مبالغ إضافية ب مستندات أو طلالحصول على الخدمة في التوقيت المحدد في حالة عدم 

 : اآلتيةالجهات 
  ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: تالمركز الرئيسي بالقاهرة هيئة الرقابة اإلدارية  
  
 


