محافظة .......................
مركز  /مدينة  /حي..........
اإلدارة الهندسية..............

اسم املالك ولقبه  .................................... :حمل إقامة املالك ................................................. :
اسم مقدم الطلب ولقبه  ..................................... :صفته  ( :مالك  /وكيل ) .................................... /
حمل إقامته  .................................... :عنوان العقار املطلوب تركيب مصعد به ............................... :
اسم املنشاة املتعاقد معها على الرتكيب  ................................. :عنوانها ....................................... :

توقيع مقدم الطلب

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

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

استلمت أنا  ........................................ /الطلب املقدم من السيد ........................................... /
بشأن طلب احلصول على رخصة تركيب مصعد جديد مستوفيا كافة متطلبات احلصول على اخلدمة
( املستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم  .....................بتاريخ :
التاريخ احملدد إلجناز اخلدمة :

/ /

/ /
توقيع الموظف المختص
( ) ......…...................

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424لسنة  8994فى شأن تيسأير الحلأول لأى الخأدمام الجما يريأة
ومنها خدمة طلب الحلول لى رخلة تركيب ملعد جديد بالوحدام المحلية بالمحافظام .
تلتأأأأزم الجهأأأأام المعنيأأأأة بتقديووأأأأوم الخدمأأأأة وفقوأأأأوا للوأأأأووارد بهوأأأأو ا النمأأأأو اللأأأأادر بتأأأأاري 4284/4/42
(كثمرة للتعاو بي الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ووزارة اإلسكا والمرافق والتنمية العمرانية والمحافظام ) م
تحديأأأد للمسأأأتندام واووراب والمبأأأالة المطلوبأأأة للحلأأأول لأأأى الخدمأأأة والتوقيتأأأام الزمنيأأأة المحأأأددة إلنجاز أأأا
أو اإل أأأع أأأ رأيهأأأا فأأأى الطلأأأب المقأأأدم للحلأأأول ليهأأأا  -وأي مخالفأأأة لأأأ ل ترتأأأب المسأأأئولية  -و لأأأ لأأأى
النحو التالى - :

أوال  :المستندام واووراب المطلوبة  ( :طبقا للمادة  858م العئحة التنفي ية لقانو البناء )
-

لورة م ترخيص البناء ( واولل لإلطعع ) .
قد تركيب الملعد م إحدى شركام الملا د المتخللة معتمدا ً م اتحاد المقأاولي ولأورة مأ تلأري
مزاولة المهنة للشركة .
لورة بطاقة قيد وتلنيف شركة الملا د باالتحاد الملرى لمقاولي التشييد والبناء .
ملف الموالفام الفنية والرسومام الهندسية إلنشاء الملعد ونس م شهادة اختيارام الطراز للمكونام.
نوتة حسابية متضمنة حسأابام دالئأل الحركأة وحسأاب معامأل أمأا الحبأال وحسأابام الجأر والضأ ط النأو ي
وحسابام مخدام البئر .
مقايسة تتضم او مال وقيمتها مادة  ( 829فى حالة تركيب ملعد فى مبنى قائم ) .
توكيل رسمي م مقدم الطلب فى حالة الوكالة .

ثانيا  :المبالة المقررة للحلول لى الخدمة :
مليم جنيه
3
- 822

( ثعث جنيهام ) ضريبة نو ية
( مائة مليوووووووم ) رسم تنمية موارد

( طبقا للمادة  8/ 49م قانو ضريبة الدم ة رقم  888لسنة  8942وتعديعته )
( طبقا للقانو  821لسنة  8942وتعديعته )

ملحوظة :
فى حالة تعدد نس أو لور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدوا ي العمل بها فع يتحمل المتعامل
معها سوى الضريبة المستحقة لى نسخه أو لورة واحدة م تل النس أو اللور .

ثالثا  :التوقيتام المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم استخرا رخلة تركيب ملعد جديد خعل شهر م تاري تقديم الطلب واستيفاء المستندام المطلوبة .
فى حالة دم الحلول لى الخدمة فى التوقيم المحدد أو طلب مستندام أو مبالة إضافية تحم أى مسمى يمكن
االتلال بإحدى الجهام اآلتية - :
المحافظة م :
يئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسي بالقا رة م 24/ 4924144
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة م :

