
 
 

 ....................... محافظة
 مركز / مدينة / حى.......... 

 اإلدارة الهندسية ............                                                             
 

 طلب

 الحصول على رخصة تشغيل مصعد جديد

 
 ...........................................................اسم المالك ولقبه : ..............................................

 محل إقامة المالك : ... .. .................................................................................................

 مالك / وكيل / .............................(   اسم مقدم الطلب ولقبه : ........................................ صفته : )

 محل إقامته :  .......................................... ...................................................................

 ................................عنوان العقار المطلوب تشغيل مصعد به : ........................ .....................

 اسم المنشاة المتعاقد معها على الصيانة : ................................................................................ 

 ........................عنوانها : ...........................................................................................

                                             

 توقيع مقدم الطلب                                                                                                  

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

                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 

 ....................... محافظة
 مركز / مدينة / حى.......... 

 اإلدارة الهندسية ............                                                             
 ليصاإ

 ................................................. الطلب المقدم من السيد / ................................../ استلمت أنا 
بشأن طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد جديد مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة )المستتندات / 

 ........ بتاريخ :      /     /الرسوم (  وقيد الطلب برقم .............
 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة :      /     /

 توقيع الموظف المختص 
 

   .......... (.........…......) 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

الخدمات الجماهيرية حصول على ال تيسيرفى شأن  8994سنة ل2424رقم  لقرار رئيس مجلس الوزراء  وفقا      

 .وحدات المحلية بالمحافظات  البطلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد جديد ومنها خدمة 

 42/4/4284 بتتتتاريخ تلتتتتزم الجهتتتات المعنيتتتة بتقديممتتتمم الخدمتتتة وفقمتتتما للمتتتموارد بهمتتتم ا النمتتتو   الصتتتادر

( والمحافظتاتوالمرافق والتنمية العمرانية ووزارة اإلسكان الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة )كثمرة للتعاون بين 

أو المحددة إلنجازهتا    الزمنية والتوقيتات المطلوبة للحصول على الخدمة والمبالغ مستندات واألوراقللمن تحديد 

و لتك علتى النحتو   -ترتتب المستئولية لت لك وأى مخالفتة   -عن رأيها فتى الطلتب المقتدم للحصتول عليهتا  ناإلعال

 - التالى :

 ال : المستندات واألوراق المطلوبة :أو

 صورة بطاقة الرقم القومى واألصل لإلطالع للمالك أو مقدم الطلب . .8

 صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة  واألصل لإلطالع . .4

 توكيل رسمى من مقدم الطلب فى حالة توكيل آخرين بإنهاء اإلجراءات . .3

 د وعدد ركابه .وثيقة تأمين على المصع .2

 شهادة صالحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد . .5

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :

 مليم   جنيه
 

 تعديالته (و 1891لسنة  111من قانون ضريبة الدمغة رقم  1/ 98) طبقا للمادة          ) ثالث جنيهات ( ضريبة نوعية       3       -   

 وتعديالته ( 1894لسنة  141) طبقا للقانون                ) مائة مليمممممممم ( رسم تنمية موارد       -   822  
 

 :  ملحوظة 

فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل         

 و صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور .المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخه أ

 ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :

 يتم استخرا  رخصة تشغيل مصعد خالل عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .     

 
 
تحت أى مسمى  إضافية أو مبالغفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات   

 -يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية : 

 : المحافظة ت

 19/ 9819199هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسى بالقاهرة   ت   

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  ت :

 
 


