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 .......... حى/ مدينة / مركز 
 ..............                                                             اإلدارة الهندسية

 

 طلب

 الحصول على رخصة تركيب مصعد جديد

 

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

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

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

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

 ................................: ........................ .....................عنوان العقار المطلوب تركيب مصعد به 

 : ................................................................................ اسم المنشاة المتعاقد معها على التركيب 

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

                                             

 توقيع مقدم الطلب                                                                                                  

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

                                    

                                             

 

 
 .......................محافظة 

 .......... حى/ مدينة / مركز 
 ............                                                             اإلدارة الهندسية 

 يصالإ

 ........./ ..................................الطلب المقدم من السيد ........................................ / ت أنا استلم
 بشأأأأأأأان طلأأأأأأأب الحصأأأأأأأول علأأأأأأأى ركصأأأأأأأة تركيأأأأأأأب مصأأأأأأأعد  ديأأأأأأأد مسأأأأأأأتو يا كا أأأأأأأة متطلبأأأأأأأات الحصأأأأأأأول علأأأأأأأى الكدمأأأأأأأة 

 :      /     /بتاريخ ... ..................وقيد الطلب برقم (  الرسوم /  المستندات) 
 :      /     /التاريخ المحدد إلن از الكدمة 

 توقيع الموظف المختص 

 

   .......... (.........…)...... 



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 ى شان تيسير الحصول على الكأدمات ال ماييريأة  8994سنة ل2424لقرار رئيس م لس الوزراء رقم   و قا     
 .طلب الحصول على ركصة تركيب مصعد  ديد بالوحدات المحلية بالمحا ظات ومنها كدمة 

 42/4/4284 تلتأأأزم ال هأأأأات المعنيأأأأة بتقدي  أأأ م الكدمأأأأة و ق أأأأ ا لل أأأأ وارد به أأأ  ا النمأأأأو   الصأأأأادر بتأأأأاريخ
( والمحا ظأات ووزارة اإلسكان والمرا ق والتنمية العمرانيأة اإلدارة كثمرة للتعاون بين ال هاز المركزى للتنظيم و)

 من تحديأد للمسأتندات واروراق والمبأالل المطلوبأة للحصأول علأى الكدمأة والتوقيتأات الزمنيأة المحأددة إلن ازيأا   
 ك علأأىو لأأ  -ترتأأب المسأأئولية لأأ لك وأى مكالفأأة   -أو اإلعأأ ن عأأن رأيهأأا  أأى الطلأأب المقأأدم للحصأأول عليهأأا 

 -: النحو التالى  
 
 (من الالئحة التنفيذية لقانون البناء  151طبقا للمادة )  :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ( .وارصل لإلط ع ) صورة من تركيص البناء  -
عقأد تركيأب المصأعد مأن إحأدى شأركات المصأاعد المتكصصأة معتمأداد مأن اتحأاد المقأاولين وصأورة مأأن  -

 .المهنة للشركة تصريح مزاولة 

 .صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء  -

ملأأأف المواصأأأفات الفنيأأأة والرسأأأومات الهندسأأأية إلنشأأأاء المصأأأعد ونسأأأخ مأأأن شأأأهادة اكتيأأأارات الطأأأراز  -
 .للمكونات

ت ال أأر وال أأ ط نوتأأة حسأأابية مت أأمنة حسأأابات دالئأأل الحركأأة وحسأأاب معامأأل أمأأان الحبأأال وحسأأابا -
 .النوعى وحسابات مكدات البئر 

 ( . ى حالة تركيب مصعد  ى مبنى قائم )  829مقايسة تت من ارعمال وقيمتها مادة  -

 .توكيل رسمى من مقدم الطلب  ى حالة الوكالة  -

-  
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 

 مليم   جنيه
 

 (تعديالته و 1891لسنة  111من قانون ضريبة الدمغة رقم  1/ 98طبقا للمادة )          عية  ريبة نو( ث ث  نيهات )       3  - 

 (وتعديالته  1894لسنة  141طبقا للقانون )                رسم تنمية موارد( مائة ملي       م )        -   822  
 :  ملحوظة
ا الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التى تحتفظ به       

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

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 
  . مطلوبة يتم استكرا  ركصة تركيب مصعد  ديد ك ل شهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات ال   
 
 
تحت أى مسمى   ى حالة عدم الحصول على الكدمة  ى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالل إ ا ية   

- : يمكنك االتصال بإحدى ال هات اآلتية 

 : المحافظة ت

 19/ 9819199هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسى بالقاهرة   ت   

 :ت  مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة 

 
 


