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الرتخيص مبزاولة اعمال تركيب او تعديل او اصالح او صيانة املصاعد  

المحافظات /األحياء   :جهة الترخيص

 إدارة الميكانيكا والكهرباء باإلدارة الهنددية : اإلدارة المختصة

 
   :التعريفات 

األداة المعدة لنقؿ األشخاص أو البضائع بيف مستوييف أو أكثر فى اتجا رأسى بواسطة : يقصد بالمصعد -
. صاعدة تعمؿ بأجيزة كيربائية 

ال يعتبر مف المصاعد األوناش و المصاعد المؤقتة التى تركب بالمبانى الجارى إنشاؤىا لنقؿ مواد البناء  -
 .مادامت ال تستعمؿ لنقؿ األشخاص 

: تشمؿ أعماؿ اإلصالح و الصيانة الدورييف ما يأتى  -
 .اإلصالح الدورى و ىو إزالة أى عطؿ أو خمؿ يطرأ دوف حاجة إلى قطع الغيار  .1

. الصيانة الدورية و ىى قياـ القياـ بأعماؿ التنظيؼ و التزليؽ بصفة دورية  .2
 
 

 :المستندات المطموبة :أوال 
 

طمب الترخيص لممنشاة بمزاولة اعماؿ المصاعد الي المحافظ الذي يقع مقر المنشاة فى دائرة اختصاصو  -1
  : - ويرفؽ بالطمب المستندات االتيو 

 .رقـ القيد بالسجؿ التجاري  -أ 

كشؼ بياف المصاعد المتعاقد عمي تركيبيا او تعديميا او اصالحيا او صيانتيا وقت تقديـ  -ب 
 .الطمب ويوضح بالكشؼ عنواف المبني المركب بو المصعد و طرازه و اسـ مالكو 

 .بياف باسماء و وظائؼ العامميف الفنييف بالمنشاة المختصيف باعماؿ المصاعد  -ج 
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 :الرسـو المطموبة :ثانيا
   

.   جنييا لمترخيص بمزاولو اعماؿ المصاعد 50 -1
 . جنييا لتجديد ترخيص مزاولة اعماؿ المصاعد 25 -2

 :اإلجراءات :ثالثا
 

يقدـ طالب الترخيص طمب بترخيص لممنشاة بمزاولة اعماؿ المصاعد الي المحافظ الذي يقع مقر  -1
. المنشاة فى دائرة اختصاصو 

إدارة الميكانيكا و الكيرباء باإلدارة اليندسية بالحى فحص طمب الترخيص و مستنداتو و  تتولي -2
 .استيفاء االشتراطات الالزمة بمزاولة النشاط 

  يوما مف تاريخ تقديمو و اذا رات إدارة الميكانيكا و الكيرباء60يجب البت فى ىذا الطمب خالؿ  -3
باإلدارة اليندسية بالحى رفض الطمب يتعيف عمييا اف تخطر المنشاة الطالبو باسباب الرفض خالؿ 

 .المدة المشار الييا و يعتبر انقضاء ىذه المدة دوف البت فى الطمب بمثابة رفضو 

لممنشاة اف تتظمـ مف قرار الرفض الي المحافظ المختص خالؿ ثالثيف يـو مف تاريخ اخطارىا  -4
بالقرار او انتياء المدة المقررة و يعتبر عدـ البت فى التظمـ خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ تقديمو 

 .بمثابة قرار برفضو 

فى الحالت التي تري فييا الجية المختصة بالمحفظو اف المنشاة قد اصبحت عاجزة عف اداء  -5
التزاماتيا او انيا ارتكبت اخطاء تعرض االرواح لمخطر فعمي الجية اف تقدـ تقريرا بيذا الشأف الي 

المحافظ المختص  التخاذ ما يراه و لمحافظ اف يصدر قراره بالغاء الترخيص الصادر لممنشاة و 
 .اسناد اعماليا الي منشاة اخري بصفة مؤقتو او دائمة 

 يصدر الترخيص فى حالة الموافقو عميو بقرار مف المحافظ المختص  -6
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  فى شأن المصاعد الكهربائية1975 لسنة 241قرار وزير اإلسكان و التعمير رقم  2
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: ممحوظة
: فى حالة تجديد الترخيص

يقدـ طمب تجديد الترخيص لممنشأة إلى المحافظ المختص و ذلؾ قبؿ انتياء الترخيص بمدة ستة أشير و  -1
: يكوف الطمب مصحوبا بالمسندات اآلتية 

 رقـ القيد بالسجؿ التجارى -أ 

كشؼ بياف المصاعد المتعاقد عمي تركيبيا او تعديميا او اصالحيا او صيانتيا وقت تقديـ  -ب 
 .الطمب ويوضح بالكشؼ عنواف المبني المركب بو المصعد و طرازه و اسـ مالكو 

 .بياف باسماء و وظائؼ العامميف الفنييف بالمنشاة المختصيف باعماؿ المصاعد  -ج 

 بالمحافظة فحص طمب الترخيص و مستنداتو و البت فى الطمب خالؿ ستيف يوما الجية المختصة تتولى  -2
. مف تاريخ تقديمو 

 .يصدر الترخيص فى حالة الموافقة عميو بقرار مف المحافظ المختص  -3

 :االشتراطات و الضوابط : رابعا
 

ال يجوز ال منشاة مزاولة اعماؿ تركيب او تعديؿ او اصالح او صيانة المصاعد اال بعد الحصوؿ عمي  -1
  .(المحافظة)ترخيص فى ذلؾ  مف الحي  التابع لو النشاط 

 :-يجب اف تتوافر فى المنشاة طالبة الترخيص بمزاولة اعماؿ المصاعد و صيانتيا الشروط االتيو  -2

 .اف يكوف ليا مقر رئيسي فى احدي محافظات جميورية مصر العربية  -أ 

 .اف يكوف ليا مركز لمصيانة و تمقي طمبات االعطاؿ  -ب 

اف يكوف القائـ عمي ادارتيا الفنيو ميندسا مختصا فى اعماؿ المصاعد ومتفرغا لمعمؿ بيذه  -ج 
المنشاه و اال تقؿ مدة خبرتة فى ىذه االعماؿ عف عشر سنوات سواء امضي ىذه المده داخؿ 

 .الجميورية او خارجيا 

 .اال تقؿ قيمة األصوؿ المتداولة بالمنشاة  عف عشرة االؼ جنيو  -د 

تقـو كؿ منشاة مرخص ليا بمزاولة اعماؿ التركيب واصالح وتعديؿ و صيانة المصاعد بتدريب ميندسييا و  -3
عماليا بحيث يشمؿ برنامج التريب الدراسة العمميو و النظريو و يتـ تدريب العماؿ عمي اعماؿ التركيب بما 

: - يكفؿ تحقيؽ ما ياتي 
 . التعريؼ بانواع العدد المختمفة  -أ 

 ,التعريؼ باجزاء المصعد و قراءة الرسومات الفنية التي تخص العامؿ  -ب 

 .التريب العممي عمي تركيب المصاعد  -ج 

                                                 
 1975 لسنة 241قرار وزير االسكان و التعمير رقم -  1
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 ساعة اثناء 120و يستمر تديب العماؿ عمي اعماؿ التركيب تدريبا عمميا تتخممو دراسة نظريو لمده - 
تشغيميـ فى اعماؿ التركيب عمي مدي عاميف متتاليف و يتمقي العامؿ بعد اجتيازه ليذا البرنامج برنامجا 

. فى اعماؿ الصيانة خالؿ عاـ ثالث 
تقـو كؿ منشاة بوضع و تنفيذ برامج تدريبية متطورة داخؿ الجميوريو او خارجيا بجيات التصنيع - 

. بما يتمشى مع تطور صناعة المصاعد 
: تمتـز المنشأة المرخص ليا بمزاولة بأعماؿ المصاعد بالواجبات اآلتية - 4

المرور دوريا عمى المصاعد المتعاقد عمى صيانتيا لمتحقؽ مف حسف التشغيؿ و جودة أجيزة األمف  -أ 
 .و أدائيا لوظائفيا 

 .القياـ بأعماؿ اإلصالح و الصيانة الدورييف  -ب 

القياـ بإثبات بالغات العطؿ و الخمؿ و ساعة وتاريخ ورودىا فى السجؿ المعد لذلؾ و إرساؿ مندوبيا  -ج 
 . ساعة مف وقت االبالغ ليقـو بمعاينة المصعد و إجراء اإلصالح 24خالؿ فترة أقصاىا 

القياـ باصالح االعطاؿ التى تحتاج إلى قطع غيار و تركيب قطع الغيار االزمة طبقا لمشروط و  -د 
 .االسعار المتعاقد عمييا مع المالؾ 

  48تقديـ مقايسة لممالؾ باالصالحات الالزمة التى يثبت أنيا تجاوز نطاؽ العقد و ذلؾ خالؿ -   ىػ
 .ساعة و أف تبادر بتنفيذ ىذه اإلصالحات فور تعاقدىا مع المالؾ عمييا   

 .الموافقة عمى العامؿ الذى يعينو المالؾ لمراقبة تشغيؿ المصعد و تدريبو -    و

إعداد مكتب لتمقى طمبات أعطاؿ المصاعد يعمؿ طواؿ العاـ بما فى ذلؾ أياـ العطالت االسبوعية               -   ز
و يعد بيذا المكتب سجؿ يثبت . عمى أف يعمؿ عمى االقؿ مف الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء يوميا 
 فيو بالغ المالؾ أو مندوبييـ عف كؿ عطؿ أو خمؿ يحدث بالمصاعد المتعاقد عمى اصالحيا أو  
 و عمى عماؿ المنشأة المكمفوف بالسجؿ . صيانتيا سواء كاف البالغ تميفونيا أو شفويا أو كتابيا  
 إثبات بيانات البالغ و ساعة و تاريخ وروده برقـ مسمسؿ و إعطاء المبمغ إيصاال توضح فيو ىذه  

 .البيانات 

 اعدا ممؼ خاص لكؿ مصعد تقـو المنشأة بصيانتو و يحتفظ فيو بجميع المكاتبات الخاصة بو- ح 

 :       وعمى االخص ما ياتى 

 .عقد الصيانة ورقـ رخصة تركيب أو تعديؿ المصعد .1

 .بياف االصالحات التى تمت بالمصعد و قيمتيا و المكاتبات التى تمت بشأنيا .2

 .الحوادث التى تقع لممصعد أو بسببو و المكاتبات الخاصة بيا .3

 :وضع نظاـ يكفؿ سيولة استخراج البيانات االتية.4

.  تواريخ المرور لمصيانة الدورية 4/1
.  تواريخ تعطؿ المصعد عف العمؿ و أسبابو 4/2
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إبالغ الجية المختصة عند أى حادث يقع لالشخاص بسبب المصعد الذى تقـو بصيانتو و ذلؾ خالؿ  -ط 
 ساعة مف وقت عمـ المنشأة بالحادث مع توضيح رقـ و تاريخ المحضر الذى أثبت فيو الحادث 24

 .فى فسـ الشرطة المختص 

أف تصرؼ لعماليا القائميف بأعماؿ التركيب أو تعديؿ أو اإلصالح أو الصيانة بطاقات بأسمائيـ  -ي 
 .عمييا صورىـ و مختومة بخاتـ المنشأة و تكوف مسؤلة عف تصرفاتيـ المتعمقة بعمميـ 

تمتـز كؿ منشأة فى أوؿ يناير مف كؿ عاـ بمقرىا الرئيسى و بفروعيا باالعالف عف قوائميا الخاصة _ 5 
. بأسعار اإلصالح و الصيانة الدورييف و أسعار توريد و تركيب قطع الغيار االساسية 

. و عمييا اخطار الجية المختصة بالترخيص بيذه القوائـ و ختميا بخاتميا قبؿ إعالنيا و التعاقد بمقتضاىا 
 
 

 
  

: توقيت أداء الخدمة: خامسا
 يوما مف تاريخ تقديـ الطمب  60

 
 
 

 


