
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 تشغیل مصعد جدید/ طلب الحصول على رخصة تركیب 

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

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

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

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

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

 : ...........................................................................  والصیانةالمتعاقد معھا على التركیب  منشأةالاسم 

 ............................................................. رقم الترخیص : ............................................ عنوانھ 

 : ............................................  لترخیص تاریخ ا

 . عدد المصاعد المطلوب الترخیص بھا  

 ( ......................) توقیع مقدم الطلب 

 

 مدینة منشأة القناطر          

 لخدمة المواطنین التكنولوجيالمركز 

 ایصــــــــــــال

 / .................................................... الطلب المقدم من السید / ........................................  أنااستلمت 

ة  ى الخدم ات الحصول عل ة متطلب توفیا كاف د مس عد جدی ب مص ة تركی ى رخص ول عل ب الحص أن طل تندات ( بش / المس
 )  الرسوم 

ة      /     /     بتاریخ      .................................. .............وقید الطلب برقم  از الخدم دد النج /     التاریخ المح
     / 

 توقیع الموظف المختص

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

 

 

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 )تشغیل مصعد جدید / رخصة تركیب ( الحصول على الخدمة إلجراءات القواعد الحاكمة

ا  في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار السید رئیس مجلس الوزارة رقم  ة ومنھ ة الجماھیری ى الخدم شأن تیسیر الحصول عل
 .المحلیة بالمحافظات  اإلدارةتشغیل مصعد جدید بوحدات  أوخدمة طلب الحصول على رخصة تركیب 

ادر ب وذج الص ذا النم وارد بھ ا لل اریخ تلتزم الجھات المعنیة بتقدیم الخدمة وفق از  ٢٨/٦/٢٠٠٧ت ین الجھ اون ب رة للتع كثم
والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  واألوراقوالمحافظات من تحدید المستندات  واإلدارةللتنظیم  المركزي

ة وذلك اى مخالفة لذلك ترتب المسئولی الطلب المقدم للحصول علیھا و فيعن رأیھا  لإلعالن أوالزمنیة المحددة النجازھا 
 -:  التاليعلى النحو 

 -: المطلوبة  واألوراقالمستندات  -:  أوال

 .الدال على سداد الرسوم المقررة  اإلیصال 
 .مأمور االتحاد  أوصورة البطاقة الشخصیة للمالك  
 .لالطالع  واألصلالشركات المرخص لھا بالصیانة  إحدىصورة من عقد صیانة مع  
 .المصعد لمدة ثالث سنوات بقیمة غیر محددة  ليوثیقة تأمین  
 .صورة بطاقة عامل تشغیل المصعد  
 .من الطالب بمسئولیتھ ن تشغیل المصعد  إقرار أوالصیانة والتشغیل  أعمالشھادة تدریب العامل على  
 .صورة ترخیص مزاولة النشاط لشركة الصیانة  
 .نیھ ج ١٢دمغة نقابة مھندسین بقیمة  –جنیھ  ١دمغة حكومیة  
لوقفات المصعد ومسقط افقى للسطح  رأسيتشمل مسقط افقى للدور االرضى ومسقط  ھندسينسخ رسم  ٣عدد 

 .ات اكینمبینا غرفة الم
 .مبنى قائم  فيحالة تركیب مصعد  فيوقیمتھا وذلك  األعمالمقایسة تتضمن  
 .ب المصعد لمتطلبات الكود شھادة صالحیة تشغیل المصعد بعد تركیبھ معتمدة من شركة المصاعد وتفید تركی 

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  -: ثانیا 

 بیان المبلغ
 جنیھ قرش
 رسم نظر ٠٠ ١٥
 تشغیل مصعد واحد أولتركیب  ١٠ ٠٠
 دمغة نوعیة ٣ ٠٠
 خطاب مسجل ١ ١٠

 

 ملحوظة

ا سوى  لدواعيیحتفظ بھا الوحدة المحلیة  التيصور التراخیص  أوحالة تعدد نسخ  في العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھ
 .الصور أوصورة واحدة من تلك النسخ  أوالضریبة المستحقة على نسخة 

 -:التوقیتات المحددة النجاز الخدمة  -: ثالثا 

 مصعد جدید خالل شھر من تاریخ تقدیم الطلب واستیفاء المستندات المطلوبة وتشغیلیتم استخراج رخصة تركیب 


