
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 طلب الحصول على رخصة تركیب مصعد جدید

 : ................................................................................................................. اسم المالك ولقبة 

 : ............................................................................................................... المالك  إقامةمحل 

 / ............................................ وكیل / مالك : ( صفتھ : ................................. اسم مقدم الطلب ولقبھ 

 : ...................................................................................................................... متھ محل إقا

 :..................................................................................... عنوان العقار المطلوب تركیب مصعد بھ  

 : ....................................................................................  المتعاقد معھا على التركیب   منشأةالاسم 

 : .........................................................................................................................   عنوانھ

دم ت ع مق وقی
  الطلب  

................)
 (........... 

 

 مدینة منشأة القناطر          

 لخدمة المواطنین التكنولوجيالمركز 

 إیصال

تلمت  ااس ید  / ...........................................  أن ن الس دم م ب المق / الطل
 ................................................. 

توفیا د مس ب مصعد جدی ة  " بشأن طلب الحصول على رخصة تركی ى الخدم ات الحصول عل ة متطلب تندات ( كاف / المس
 ) الرسوم 

 /     /  التاریخ المحدد النجاز الخدمة       /    /      بتاریخ    .................................... وقید الطلب برقم 

 توقیع الموظف المختص

........ )(.................... 

 

 

 

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 
في شأن تیسیر الحصول على الخدمات  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  -

 الجماھیریة

 ومنھا خدمة طلب الحصول على رخصة تركیب مصعد جدید بوحدات االداره المحلیة بالمحافظات           

كثمره ( ١/١٠/٢٠٠٥تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  -
من تحدید المستندات واألوراق والمبالغ ) للتعاون بین الجھاز المركزي للتنظیم االداره والمحافظات 

ھا أو اإلعالن عن رأیھا في الطلب المطلوبة للحصول على ھذه الخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة النجاز
 :وذلك على النحو التالي  –واى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة  -المقدم للحصول علیھا

 : المستندات واألوراق المطلوبة: اوال
 .اإلیصال الدال على سداد الرسوم المقررة  -
معتمد من اتحاد صورة من عقد االتفاق على تركیب إحدى الشركات المرخص لھا بالتركیب واألصل  -

 .المقاولین
 .صورة من ترخیص الشركة واألصل لالطالع  -
 .یبین موقع المصعد  ١٠٠:١رسم ھندسي للمبنى بمقیاس ال یقل عن  -
 .بیان عدد المصاعد الالزمھ لخدمھ المبنى وسعتھا وحمولتھا وطریقھ تشغیلھا  -
ماكینات وقطاع طولي لكل منھا وملف رسم معتمد من المنشاة المتعاقد معھا ببیان مقاسات البئر وحجرة ال -

 .المواصفات الفنیة 
 .المطلوب تركیبة ونسخة من شھادة الطراز للمكونات ) المصاعد(بیان طراز وعالمة صناعة المصعد  -
 .صوره مستند إثبات شخصیة واألصل لالطالع للمالك أو مقدم الطلب  -
 .توكیل رسمي في حالة توكیل آخرین بإنھاء اإلجراءات  -
من مھندس استشاري انشائى یفید تحمل المبنى بحمولة المصعد ومشتمالتھ والحركة الناتجة في  تقریر -

 .حالة المنازل القدیمة 
نوتھ حسابیة متضمنة حسابات دالئل الحركة وحساب معامل آمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي  -

 .وحساب مخمدات البئر 
 

 :لخدمة المبالغ المقررة للحصول على ا: ثانیا 
 مبلغ                                      بیان  

 ملیم    جنیھ
 )مائھ وخمسة وعشرون ملیما(رسم نظر                  -  ١٢٥

 )ثالثة جنیھات(ضریبة دمغھ نوعیھ                  ٣        -
 )مائھ ملیم(رسم تنمیھ موارد                  - ١٠٠

سخ أو صور الترخیص التي تحتفظ بھا الوحدة المحلیة ودواعي العمل بھا فال ي حالة تعدد نف :ملحوظھ
 یتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخھ أو صوره من تلك النسخ أو الصور

 : التوقیتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثا 
 استیفاء المستندات المطلوبةاستخراج رخصة تركیب مصعد جدید خالل شھر من تاریخ تقدیم الطلب و یتم
 
 
 
 
 

 


