محافظة الجيزة
حى  /قسم…………………….

طلب
الترخيص بإعالن
( نموذج خاص بمدينة الجيزة واألحياء السبعة التابعة لها فقط )
السيد األستاذ  /مدير اإلدارة الهندسية
تحية طيبة وبعد ،،
أرجو التكرم بالموافقة على الترخيص لى بإعالن
اعتبارا من
بالموقع

/

/

.

……………………………………………………….………… ………………….……..

لمدة

..

………………………………… ………… .……..……………………………….

…………..……………………………….….……………………………………………………………………………….………………………….

ومرفق المستندات المطلوبة ومستعد لسداد الرسوم المقررة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،

تحريرا فى

/

مقدمه لسيادتكم
االســـــــــــــــــــــــــــم ……………………………….….……...…..
بطاقة(شخصية  /عائلية) …..……………………………….….……..
صــــفـــــــتــــــــــــــــه ………………….……….….…….....……..
صنـــــــاعتــــــــــــــــه ……………………………….….……...…..
محـــل اإلقــــامــــــــــة ……………………….……….….……..…..

/

محافظة الجيزة
حى  /قسم ………………
إيصال
استلمت أنا …… ……………………………….……….الطلب المقدم من
السيد………………………........................………………………….
بشأن الترخيص بإعالن ..........مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة (المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم  …..بتاريخ / /
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة

/

/
توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994قى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية
ومنها خدمة طلب الترخيص بإعالن بوحدات اإلدارة المحلية بمدينة الجيزة واألحياء السبعة التابعة لها فقط دون
غيرها من مدن ومراكز محافظة الجيزة ،تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج
الصادر بتاريخ  ( 4182/84/44كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة  ،والمحافظات ) من تحديد
للم ستندات واألوراق ،والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن
عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  .وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى:

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
وفقا للبيان المرفق
ثانيا ً  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :

باإلضافة الى ثالثة جنيهات ضريبة نوعية وعشرة قروش رسم تنمية موارد .
تستحق ضريبة نسبية بواقع  %41من اجر االعالن وكذلك من تكلفته بحسب االحوال ( طبقا للمادة 01
من القانون رقم  9لسنة . )4182
ملحوظة :
 فى حالة تعدد نسخ او صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل
المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور .
 يلتزم صاحب االعالن من االشخاص االعتبارية بسداد الضريبة الى مأمورية الضرائب المختصة ،
كما تلتزم الجهة التى تقوم باعالن لالشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها الى مأمورية
الضرائب المختصة وذلك كله خالل شهرين من تاريخ شهر االعالن .
( طبقا للمادة  66من قانون الدمغة رقم  641لسنة . ) 6006
ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تعلن ج هة اإلدارة قرارها فى طلب الترخيص باإلعالن بما ال يجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب.
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة ت :
هيئه الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 14/4914044 :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت :

بيان
المستندات والمبالغ المقررة والتوقيتات المحددة إلنجاز خدمة الترخيص باإلعالن ببعض مناطق مدينة الجيزة
واألحياء السبعة التابعة لها
نوع اإلعـــــــــالن

 -6اإلعالنددددات المركبددددة علددددى
شاسددددديهات فدددددوق أسدددددط
العقارات.

المستندات واألوراق المطلوبة






 -6اإلعالنات المثبتة على
الحوائط والمنقوشة.






 -1اإلعالنددات الرأسددية المثبتددة
على أعمدة :ـ
( أ ) اليونى بول4×2م،
82×2م
(ب) الالفتههههههات المثبتههههههة علههههههى
عامود حديدى 2×2م
 -4الفددوانيا المضدديئة المثبتههة
على أعمدة اإلنارة
(مقاس 841×41سم)








 -5اإلعالنددات الدددوارة ( ثالثيددة
األوجددده تعمدددل بالكهربددداء)
فددددى الميددددادين والشددددوارع
الرئيسية







 -6اإلعالندددات حدددول األراضدددى
الفضاء المطلوب تسويرها.



صههورة العقههد المبههرم بحههق اسههتعالل اإلعههالن علههى
سههههطع العقههههار (بههههين صههههاحب العقههههار والشههههركة
المعلنة).
تقريهههر استشهههارى هندسهههى (81سهههنه خبهههرة) يفيهههد
بمراجعههة الرسههومات الهندسههية للعقههار ومطابقتههها
للواقع وعدم تأثير اإلعالن بالسلب على العناصهر
اإلنشائية للعقار.
وثيقة تأمين على سالمة السكان والمارة من المشاه
والمتههرددين علههى العقههار والعقههارات المجههاورة لههه
مباشرة.
الرسهههههههومات اله ندسهههههههية التفصهههههههيلية للتركيبهههههههات
الكهربائية.
شهههادة مههن اإلدارة العامههة للههدفا المههدنى واإلطفههاء
بالموافقهههة علهههى ههههذه األعمهههال وفقههها لالشهههتراطات
الوقائية.
تقددددم المسدددتندات واألوراق السدددابقة سدددنويا عندددد كدددل
تجديد.
تعهد الشركة المعلنة بضمان سالمة إنشاء وتركيب
وصيانة ودهان األعمدة المثبت عليها اإلعالن.
وثيقة تأمين على المهارة مهن المشهاه ووسهائل النقهل
المعرضة ألخطار اإلعالن.
تعهههد مههن الشههركة المعلنههة باتبهها األصههول الفنيههة
للتوصيالت الكهربائية لإلعالن بحي تكهون داخهل
عامود اإلنارة.
موافقة اإلدارة العامة للدفا المدنى واإلطفهاء علهى
مواصفات الفانوس المثبت على عامود اإلنارة.
وثيقة تأمين على المهارة مهن المشهاه ووسهائل النقهل
المعرضة ألخطار اإلعالن.
تعهههد مههن الشههركة المعلنههة باتخههاذ كافههة اإلجههراءات
والقواعههد التههى تضههمن سههالمة اإلنشههاء والتركيههب
طبقهههها ل صههههول الفنيههههة المتبعههههة خاصههههة أعمههههال
الكهرباء.
شهههادة مههن اإلدارة العامههة للههدفا المههدنى واإلطفههاء
بالموافقة على إقامة اإلعالن فى المكان المحدد.
تقدم هذه المستندات واألوراق سنويا عند كل تجديد.
تعهههد مههن الشههركة المعلنههة بعمههل الصههيانة الدوريههة
للسور واإلعالن.

 المبالغ المقررة
للحصول على الخدمة

 411جنيههههه سههههنويا
لكههل متههر مربههع مههن
مسهههههاحة اإلعهههههالن
(فقهههط مهههائتى جنيهههه
الغير).

 411جنيههههه سههههنويا
لكههل متههر مربههع مههن
مسهههههاحة اإلعهههههالن
(فقهههط مهههائتى جنيهههه
الغير)
 811جنيههههه سههههنويا
لإلعههههههالن الواحههههههد
(فقههههط مائههههة جنيههههه
الغير).
 211جنيههههة سههههنويا
لكههل متههر مربههع مههن
مسههههههاحة اإلعههههههالن
(فقههط ثالثمائههة جنيههه
الغيههههههر) علههههههى أن
تههههههههكدى الشههههههههركة
المعلنهههههة اسههههههتهالك
الكهربهههههههههاء وفقههههههههها
للقواعد المعمول بها
بها.
 100جنيه سدنويا عدن
كددل لوحددة إعددالن (فقددط
ثالثمائة جنيه الغير)

المستندات واألوراق المطلوبة

نوع اإلعـــــــــالن
 -7اإلعالندددات المقامدددة بنظدددام
السوسيت /الالب




( مقدددددداا 90×640سددددددم)

تعهههد مههن الشههركة المعلنههة باتبهها األصههول الفنيههة
للتوصيالت الكهربائية.
موافقة اإلدارة العامة للدفا المدنى واإلطفهاء علهى
المواد المستخدمة فى هذا النو من اإلعالن .

مضىء من الوجهين

 المبالغ المقررة
للحصول على
الخدمة
 111جنيههههه سههههنويا
لكهههل وحهههدة إعهههالن
( فقههههههط خمسههههههمائة
جنيه الغير)

 -8اإلعالنددددات علددددى الوسددددائل



تحدد بواسطة الهيئات المعنية.

تحههدد بواسههطة الهيئههات
المعنيهههههههههة وتحصهههههههههل

المتحركـة ومحطات وسائل

لصالحها.

النقل العــام.
 -9اإلعالنددددددددددددات المهنيددددددددددددة



بدون أية مستندات .

بدون رسوم(مجانا)

واإلدارية
-60اإلعالنات المؤقتة:
( أ ) الخاصههههههة بالمعههههههار

،



المهرجانههات  ،المههكتمرات ،

تنظم العملية اإلعالنية بواسطة لجنة خاصهة تشهكل
بمعرفة نائب المحافظ للمنطقة المعنية.

المباريههههههههات  ،المسههههههههابقات

تحهههههههههدد الرسهههههههههوم
بمعرفههههههههة اللجنههههههههة
الموضحة قرينه

…الخ.
(ب) الخاصة بانتخابات (مجلس
الشهههههههههههعب  ،الشهههههههههههورى ،



تنظم العملية اإلعالنية بواسطة لجنة خاصهة تشهكل
بمعرفة المحافظ وفقا للنشاط فى حينه.

المجههالس المحليههة والشههعبية

تحهههههههههدد الرسهههههههههوم
بمعرفههههههههة اللجنههههههههة
الموضحة قرينه

….الخ)
ــ الرسوم الموضحة بعاليدة تمثدل الحدد األقصدى الدذى ال يجدوز تجداوزه  ،وتقدوم المحافظدة بتحديدد قيمدة الرسدوم
المطلوبة لكل نوع وفقا للمستوى الحضارى للمنطقة ومستويات الطرق المختلفة بالمحافظة.
ـددـ فددى جميددع الحدداالت يحصددل ( %50خمسددون فددى المائددة ) مددن قيمددة الرسددوم لمدددة واحدددة كتددأمين يددرد بانتهدداء
الترخيص ويستمر فدى حالدة التجديدد ويدؤول التدأمين لصدال حسداب الخددمات والتنميدة المحليدة عندد اإلخدالل
بشروط الترخيص ولصال عملية اإلزالة عند تقريرها وإعادة الشىء ألصله.
ــ تحصل كافة الرسوم بمعرفة الحى المختص ( الواقع فى نطاقه اإلعالن ).

