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ترخيص برتكيب و تشغيل املصاعد الكهربائية  

المحافظات  / األحياء    :جهة الترخيص
 إدارة الميكانيكا و الكهرباء باإلدارة الهنددية: اإلدارة المختصة 

 
 

 

   :التعريفات   
األداة المعدة لنقل األشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر فى اتجا رأسى : يقصد بالمصعد -

. بواسطة صاعدة تعمل بأجيزة كيربائية 
ال يعتبر من المصاعد األوناش و المصاعد المؤقتة التى تركب بالمبانى الجارى إنشاؤىا لنقل  -

 .مواد البناء مادامت ال تستعمل لنقل األشخاص 

 

 

 :المستندات المطلوبة/ 1

 
طمب الحصول عمى الترخيص بتركيب المصعد من مالك المبنى أو من يممثو قانونًا  إلى الحى، و - 1

يبين فى الطمب اسم و لقب كل من المالك و مقدم الطمب و محل إقامة كل منيما ، و موطنو المختار إن 
 . وجد ، و عنوان المبنى الذى سيركب فيو المصعد ، و اسم المنشأة المتعاقد معيا عمى التركيب و مقرىا

: و يرفق بالطمب المستندات اآلتية  -
صورة من عقد االتفاق عمى التركيب ، مع إحدى المنشأت المرخص ليا بالقيام بتركيب و  -أ 

 .صيانة المصاعد الكيربائية 

 . ، يبين موقع المصعد 100 : 1رسم ىندسى لممبنى بمفياس ال يقل عن  -ب 

رسم معتمد من المنشأة المتعاقد معيا بيان مقاسات البئر و حجرة الماكينات و قطاع طولى  -ج 
 .لكل منيما 

بيان عدد المصاعد الالزمة لخدمة المبنى وسعتيا و حمولتيا و طريقة تشغيميا طبقًا  -د 
 .لممواصفات القياسية المصرية لممصاعد الكيربائية لنقل األفراد و البضائع 

                                                 
 1974 لسنة 78قانون رقم -  1
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. بيان طراز وعالمة صناعة المصعد أو المصاعد المطموب تركيبيا  -ه 
طمب الحصول عمى الترخيص بتشغيل المصعد من المالك أو من يمثمة قانونا إلى  -2

 الحى

 

 

 :الرسوم /  2

 

 .   قرش          رسم نظر عن كل طمب تركيب مصعد أو تشغيل مصعد قائم 15 (1

   جنية           رسم الترخيص بتشغيل مصعد جديد10 (2

    جنية            رسم الترخيص لتشغيل مصعد قائم2 (3

 

 

 :اإلجــراءات / 3 

 
: بالنسبة إلجراءات التركيب - 
تعطى إدارة الميكانيكا و الكيرباء باإلدارة اليندسية الطالب إيصاال باستالم طمب الترخيص بالتركيب و  -1

تمتزم الجية بان تبت فى الطمب و تخطر الطالب بقرارىا خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمو و إذا 
. صدر قرار بالرفض يجب ان يكون مسببا 

     إذا لم تقم الجية بإخطار الطالب بقرارىا خالل المدة المشار الييا جاز لو أن يقوم بتركيب المصعد بد 
انقضاء  عشرة ايام عمى انذاره لمجية بكتاب موصى عميو مصحوب عمم الوصول دون الرد بذات الطريقة 

. عمى طمبو 
 

: بالنسبة إلجراءات التشغيل - 
يقدم المالك أو من يمثمة قانونا طمب الترخيص بتشغيل المصعد إلى إدارة الميكانيكا و الكيرباء - 1

اليندسية يعطى الطالب إيصاال باالستالم و ذلك بعد التأمين عن حوادث المصعد بما يغطى  باإلدارة
. المسؤلية المدنية عن االضرار التى تقع لمغير عن مدة الترخيص 

 يصدر القرار بقبول الطمب أو برفضو خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمو ، و اذا صدر القرار بالرفض 
وجب ان يكون مسببا و أن يعتمد من رئيس الحى المختص و يعتبر انقضاء ىذه المدة دون رد بمثابة 

. قرار برفض الطمب 
لصاحب الشأن ان يقدم تظمم الى المحافظ المختص خالل ثالثين يوم من اعتبار الطمب مرفوض و يجب 

. أن يبت فى التظمم خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمو و يكون قراره فى ذلك نيائيا 
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يسرى ترخيص التشغيل لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد لمدة مماثمة و تقوم إدارة الميكانيكا و الكيرباء  -2
. اليندسية بالحى بالتفتيش الدورى لمتحقق من استمرار صالحية المصعد لمتشغيل  باإلدارة

ألدارة الميكانيكا و الكيرباء باإلدارة اليندسية بالحى أن تحدد لممالك أو من يمثمو أجال ينفذ خاللو  -3
االعمال المطموبة فإذا انقضى ىذا االجل دون أن يقوم بيا كان لمجية عند الضرورة أن تكمف إحدى 

المنشآت المرخص ليا فى أعمال المصاعد بإجرائيا عمى حساب المالك و تحصل تكاليف ىذه 
األعمال بطريق الحجز اإلدارى ، و مع عدم اإلخالل بمسؤلية المالك قبل المستأجرين يكون لمجية 

 .المختصة بالحى عند الضرورة إيقاف تشغيل المصعد لحين اتمام االعمال المطموبة 

 
 :ممحوظة

: فى حالة إجراء تعديل فى المصعد 
يقدم طمب لمحصول عمى الترخيص بإجراء تعديل فى المصعد إلى الحية المختصة بالحى فى  -1

: الحاالت اآلتية 
إذا كانت االعمال المطموبة بالمصعد تتناول تغييرا فى األوضاع و الشروط و المواصفات  -أ 

 .الواردة فى الترخيص بتشغيمو 

المصاعد التى تحتم حالتيا ضرورة تعديميا لموفاء بالحد األدنى لمتشغيل و التى تندرج  -ب 
 :فيما يأتى 

  المصاعد التى مضى عمى تشغيميا أكثر من عشرين عاما و أصبحت ال تؤدى الخدمة  -
. بالكفاءة المطموبة 

المصاعد التى تكون فى حاجة الى قطع غيار أو أجيزة أساسية لتشغيميا و يتعذر  -
 .توافرىا

المصاعد التى أصبحت ال تفى بالخدمة المطموبة نتيجة لتغيير حجم المبنى أو الغرض  -
 .من استخدامو 

يجب ان يصدر القرار بقبول الطمب أو برفضو خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمو ، و اذا صدر - 2
القراربالرفضوجب ان يكون مسببا و أن يعتمد من رئيس الحى المختص و يعتبر انقضاء ىذه المدة دون رد 

. بمثابة قرار برفض  الطمب 
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: االشتراطات و الضوابط / 4
 

ال يجوز تركيب مصعد إال بعد الحصول عمى ترخيص من الحى وفقا لممواصفات و االشتراطات  -1
 بشأن الكود المصرى لتحديث اسس 1997 لسنة 167الفنية بقرار وزير االسكان و المرافق رقم 

 تصميم و شروط تنفيذ المصاعد الكيربائية و الييدرولكية فى المبانى 
ال يجوزتشغيل المصعد إال بعد الحصول عمى ترخيص من الحى و بعد التأمين عن حوادث المصعد   -2

 .بما يغطى المسؤلية المدنية عن االضرار التى تقع لمغير عن مدة الترخيص 

عمى المالك أن يتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص ليا بأعمال المصاعد لمقيام أعمال اإلصالح و  -3
الصيانة الدورية ، و عميو أن يحدد عامال واحدا عمى االقل توافق عميو و تتولى تدريبة المنشأة 
المتعاقد معيا عمى اإلصالح و الصيانة ليقوم بمراقبة تشغيل المصعد أو مجموعة من المصاعد 

 .تفتح عمى ردىة واحدة 

يجب عمى المالك أو العامل الذى يعيد إليو بمراقبة تشغيل المصعد أن يبمغ المنشأة المتعاقد معيا  -4
عمى اإلصالح و الصيانة عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعو و تشمل أعمال االصالح و 

 :الصيانة الدوريين ما ياتى 

  اإلصالح الدورى و ىو ازالة أى عطل أو خمل يطرأ دون حاجة إلى قطع غيار. 

  الصيانة الدورية و ىى القيام بأعمال التنظيف و التزليق بصفة دورية. 

  .و يجب أن يثبت ىذا البالغ و ساعة و تاريخ وروده فى سجل يعد لذلك بالمنشأة المتعاقد معيا

يجب عمى المنشأة المتعاقد معيا أن تقوم بأعمال اإلصالح و الصيانة الدوريين بطريقة تضمن  -5
 24و عمى المنشأة أن ترسل مندوبيا خالل فترة اقصاىا . استمرار تشغيل المصعد بحالة منتظمة 

ساعة من وقت إبالغيا بالعطل ليقوم بمعاينة المصعد و إتمام إصالح العطل إذا لم يجاوز نطاق 
 .العقد المبرم معيا 

 :لمحصول عمى الترخيص بتشغيل المصعد مراعاة ما يأتى  -6

توافر المواصفات و االشتراطات الفنية المنصوص عمييا بقرار وزير االسكان و المرافق  -أ 
 بشأن الكود المصرى لتحديث اسس تصميم و شروط تنفيذ 1997 لسنة 167رقم 

 المصاعد الكيربائية و الييدرولكية فى المبانى 

وضع لوحة معدنية مثبتة داخل كل مصعد مكتوبة بالغة العربية و لغة أجنبية تبين حمولة  -ب 
المصعد بالكيموجرام و الحد االقصى لعدد االشخاص المسموح بركوبيم فى الدفعة الواحدة 

و خطر استعمال األطفال دون الرابعة عشرة لممصاعد بغير مرافق ، كما تتضمن ىذه 
 .الموحة إرشادات بشأن التوقيف و التنبيو
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وضع لوحة معدنية مثبتة عمى مدخل كل مصعد بالدور األرضى موضح بيا اسم المنشأة  -ج 
 .القائمة بصيانة المصعد و عنوانيا و رقم الترخيص لو بالعمل و رقم تميفونيا 

: يمتزم مالك المبنى المركب بو مصعد أو أكثر بالواجبات اآلتية  -7
أن ينفذ ما تطمبو منو إدارة الميكانيكا و الكيرباء باإلدارة اليندسية بالحى ليكون المصعد  -أ 

 .متفقا مع الترخيص و صالحا لمتشغيل فى المدة التى تحددىا لو 

أن يتعاقد عمى أعمال صيانة المصعد مع إحدى المنشآت المرخص ليا بمزاولة أعمال  -ب 
المصاعد و أن يخطر الجية المختصة بالحى بيذا التعاقد و اذا رغب فى تغيير المنشأة 

 .المتعاقد معيا تعين عميو إخطار الجية بيذا التغيير 

أن يعين عامال أو أكثر لمراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد توافق عمييم المنشأة  -ج 
المتعاقد معيا عمى اإلصالح و الصيانة ، و ان تقوم المنشأة المتعاقد معيا بتدريب 

العامل أو العمال الذين يحددىم مالك المبنى لمراقبة تشغيل المصاعد المركبة فيو و يتم 
تدريبيم و ارشادىم بموقع المبنى الذين يعممون بو لمدة أسبوع فور تعينيم و يشمل 

 :التدربي االعمال اآلتية

  كيفية إخراج االشخاص من المصعد فى حالة توقفو بسبب أى عطل مفاجىء و عدم
 .تشغيل المصعد فى ىذه الحالة حتى يتم إصالحو 

  التبميغ الفورى لممنشأة عن االعطال فى المصعد لتقوم باجراء اإلصالح الالزم. 

  مراقبة عدم تحميل المصعد باكثر من الحمولة المقررة. 

:              عمى العمال المعيود إليو بمراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد االلتزام بالواجبات اآلتية
  عدم السماح بتجاوز الحمولة المقررة 

  عدم السماح لغير مندوبى المنشأة المتعاقد معيا بإجراء أية صيمنة أو إصالحات ليذه
 المصاعد

 تبميغ المنشأة المتعاقد معيا عن أى عطل أو خمل فى المصعد فور حدوشو 

  القيام بإخراج األشخاص المحجوزين بالمصعد فى حالة تعطمو بين األدوار وفقا لما تمقاه
 .من اإلرشادات و التدريبات 

  التوقيع عمى بطاقة الصيانة الدورية بعد التأكد من قيام مندوب المنشأة باعماليا و
 .تدوين المالحظات التى يرى إثباتيا فى البطاقة 

  إبالغ المالك أو من يمثمو أوال بأول بمالحظاتو بشأن المصعد أو المصاعد التى يقوم
 .بمراقبتيا 
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   إذا ثبت لممنشأة المتعاقد معيا عدم صالحية العامل المخصص ليذا العمل أو عدم قيامو باالعمال   
. المكمف بيا تعين عمييا أن تقوم بإبالغ المالك كتابة بطمب استبدال عامل آحر بو 

 

أن يقوم بوقف المصعد فور حدوث أى خمل أثناء التشغيل و يبمغ المنشأة المتعاقد معيا  -د 
 .لمقيام باإلصالح 

أن يبمغ المنشأة المتعاقد معيا عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعو ، و فى حالة  -ه 
إبالغ المنشأة عن أى عطل و لم تقم خالل ست ساعات بإرسال مندوبيا تعين عمى 

المال القيام بالتبميغ الكتابى خالل ست ساعات اخرى مع أخذ إيصال مكتوب من المنشأة 
 .تثبت بو ساعة التبميغ و تاريخو و رقم إدراجة فى السجل المعد لمتبميغات بالمنشأة 

إذا فسخ العقد المبرم بين المالك و النشأه الرخص ليا بأعمال المصاعد أو انقضى ألى - 8
سبب وجب عمى المنشأة أن تقوم باخطار الحى بذلك فإذا كان السبب راجعا إلييا وجب عمى 
المالك أن يتعاقد فورا مع منشأه أخرى ، أما اذا كان ذلك بسبب راجع إلييا وجب عمييا أن 

تستمر فى تنفيذ العقد عمى أن يقوم المالك بالتعاقد مع منشأة أخرى فى موعد ال يجاوز 
 .ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بالفسخ أو االنقضاء 

 
 

:  التوقيتات4/5
 

 ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطمب 
 
 

 
 


