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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
في شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنهـا خدمـة طلـب  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . مصعد جديد بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات تشغيلالحصول على رخصة 
كثمـــرة للتعـــاون بـــين الجهـــاز ( ١/١٠/٢٠٠٥تلتـــزم الجهـــات المعنيـــة بتقـــديم الخدمـــة وفقـــا للـــوارد بهـــذا النمـــوذج الصـــادر بتـــاريخ 

مــة والتوقيتــات مــن تحديــد للمســتندات واألوراق والمبــالغ المطلوبــة للحصــول علــى الخد)  المركــزي للتنظــيم واإلدارة والمحافظــات
 -وأي مخالفــة لــذلك ترتــب المســئولية  -الزمنيــة المحــددة إلنجازهــا، أو اإلعــالن عــن رأيهــا فــي الطلــب المقــدم للحصــول عليهــا 

 : وذلك على النحو التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 . على سداد الرسوم المقررةاإليصال الدال  -١
 . واألصل لإلطالعمرخص لها بالصيانة الصيانة مع أحد الشركات صورة عقد  -٢
 . النشاطصورة من ترخيص الشركة بمزاولة  -٣
 . غير محددةسنوات بقيمة على المصعد لمدة ثالثة وثيقة تأمين  -٤
 . المصعدمع عامل لتشغيل صورة عقد  -٥
 . والتشغيلشهادة تدريب العامل على أعمال الصيانة  -٦

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا
 جنيه  ليم م

 . رسم نظر) مائة وخمسة وعشرون مليما(   - ١٢٥
 .للترخيص بشغل مصعد جديد) عشرة جنيهات(  ١٠ -
 . ضريبة دمغة نوعية) ثالث جنيهات(  ٣  -

 . رسم تنمية موارد) مائة مليم(  -  ١٠٠
عمل بها فال يتحمل المتعامل معها في حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التي تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعي ال :ملحوظة

 . سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور
 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا

 . مصعد جديد خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة تشغيليتم استخراج رخصة 
 

 

على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكنك االتصال في حالة عدم الحصول 
 : بإحدى الجهات اآلتية

  ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسي بالقاهرة ت 
  

 


