
                                                                                                                           
 محافظة القاهرة

 .…………………………قسم / حى 
 
 طلب

 الترخيص بإعالن
 ) ن تاريخ صدورهيسرى على محافظة القاهرة فقط اعتبارا م( 

 

 رئيس الحي/ السيد األستاذ 
 

 تحية طيبة وبعد ،،

 ………….……………………………………………………………..…….…………………………أرجو التكرم بالموافقة على الترخيص لى بإعالن 

 …………………….…………………………………………………. ….………………………………..…….              لمدة        / /   اعتبارا من 

 ……….………………………….………………………………………………………..…….……………………………………………………..…لموقع با

 .ومرفق المستندات المطلوبة ومستعد لسداد الرسوم المقررة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،      

                                                                                             

 مقدمه لسيادتكم                                                                 
 .............................            االســـــــــــــــــــــــــــم 

 ............................)عائلية/ شخصية (            بطاقة
 ............................صــــفـــــــتــــــــــــــــه                                    //              :تحريرا فى  

 ............................            صنـــــــاعتــــــــــــــــه 
 .............................           محـــل اإلقــــامــــــــــة 

 
 

 
 

 محافظة القاهرة
 .…………………………قسم / حى 

 إيصال
 ………………… الطلب المقدم من السيد…….……….………………………………استلمت أنا 

إعالن رخيص ب شأن الت ستوفيا  ب ة  م ى الخدم صول عل ات الح ة متطلب ستندات( آاف وم / الم ب )الرس د الطل   وقي
 /         /        بتاريخ ………………برقم 

 /             /      التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 
 توقيع الموظف المختص
(                         ) 

 
 



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

سنة ٤٢٤٨رقم  الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقًا      سير  شأن  قى  ١٩٩٨  ل ى الخدمات    ال تي ة حصول عل  الجماهيري
ديم        ة القاهرة المحلية بمحافظ  اإلدارة بوحداتومنها خدمة طلب الترخيص بإعالن        ، تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتق

اريخ            صادر بت ين       ( ٢٠٠٥ / ١١ / ١  الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج ال اون ب رة للتع از المرآزى للتنظيم      آثم الجه
ات  ) ، والمحافظات واالدارة  ة ، والتوقيت ى الخدم ة للحصول عل الغ المطلوب ستندات واألوراق، والمب د للم ن تحدي  م

سئولية      . الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها              وأى مخالفه لذلك ترتب الم
 : وذلك على النحو التالى

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 
 ) :مقابل االنتفاع( المبالغ المقررة : ثانيًا  
 
 

 . قروش رسم تنمية موارد ١٠ات ضريبة نوعية ، باالضافة إلى ثالثة جنيه           

 :ملحوظة  
فى حالة تعدد نسخ او صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل المتعامل        

 .معها سوى الضريبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 
 

 :دة إلنجاز الخدمة التوقيتات المحد: ثالثًا 

 

 .   تعلن جهة 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 اإلتصال بإحدى 
 -:الجهات التالية 

 :ــحــــافــظــــــــــة               ت المـ

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ت : هيئه الرقابة االدارية  المرآز الرئيسى بالقاهرة 

 :مكتب الرقابه االداريه بالمحافظة   ت 

 وفقا للبيان المرفق



 
 
 بيان

 خدمة الترخيص باإلعالن بمحافظة  القاهرةالمحددة إلنجاز توقيتات ال و والمبالغ المقررةالمستندات
 المقررةالمبالغ  ♣

للحصول على 
 لخدمةا

 نوع اإلعـــــــــالن المستندات واألوراق المطلوبة

نويا  ١٠٠ ه س  جني
لكل متر مربع من    
الن   ساحة  اإلع م

ط ( ةفق ه مائ  جني
 ).الغير

ى سطح              - صورة العقد المبرم بحق استغالل اإلعالن عل
 ).بين صاحب العقار والشرآة المعلنة(العقار 

ر   ١٥(تقرير استشارى هندسى     - ة    ) ةسنه خب د بمراجع يفي
أثير           الرسومات الهندسية للعقار ومطابقتها للواقع وعدم ت

 .اإلعالن بالسلب على العناصر اإلنشائية للعقار
شاه       - ن الم ارة م سكان والم المة ال ى س أمين عل ة ت وثيق

 .له مباشرة والمترددين على العقار والعقارات المجاورة
 .الرسومات الهندسية التفصيلية للترآيبات الكهربائية -
اء    - دنى واإلطف دفاع الم ة لل ن اإلدارة العام هادة م ش

 .بالموافقة على هذه األعمال وفقا لالشتراطات الوقائية
 .تقدم المستندات واألوراق السابقة سنويا عند آل تجديد ♣

ى    -١ ة عل ات المرآب اإلعالن
طح    وق أس يهات ف شاس

 .العقارات
 
 
 
 
ى   .٢ ة عل ات المثبت  االعالن

 الحوائط
 
 
 

نويا  ٢٠٠ ه س  جني
لكل متر مربع من    
الن   ساحة  اإلع م

ه  ( ائتى جني ط م فق
 )الغير

تعهد الشرآة المعلنة بضمان سالمة إنشاء وترآيب وصيانة          
 .ودهان األعمدة المثبت عليها اإلعالن

ل المعرضة             وثيقة تأمين على المارة من المشاه ووسائل النق
 .عالنألخطار اإل

 
 

ة     -٢ اإلعالنات الرأسية المثبت
 ـ:على أعمدة 

 م،٨×٤اليونى بول) أ (    
 م١٤×٤         

ى    ) ب(   ة عل ات المثبت   الالفت
 م٤×٣عامود حديدى 

نويا  ١٠٠ ه س  جني
د    الن الواح لإلع

ه   ( ة جني ط مائ فق
 ).الغير

ة للتوصيالت              اع األصول الفني تعهد من الشرآة المعلنة باتب
 .الن بحيث تكون داخل عامود اإلنارةالكهربائية لإلع

ى    اء عل دنى واإلطف دفاع الم ة لل ة اإلدارة العام موافق
 .مواصفات الفانوس المثبت على عامود اإلنارة

ة      -٣ الفوانيس المضيئة المثبت
 على أعمدة اإلنارة 

 )سم١٢٥×٨٠مقاس      (
 

نويا  ٣٠٠ ة س  جني
لكل متر مربع من    
الن   ساحة اإلع م

ة ( ط ثالثمائ فق
ى  ) الغيرجنيه   عل

شرآة  ؤدى ال أن ت
تهالك  ة اس المعلن
ا  اء وفق الكهرب
ول   د المعم للقواع

 .بها

ل المعرضة             وثيقة تأمين على المارة من المشاه ووسائل النق
 .ألخطار اإلعالن

ة اإلجراءات والقواعد                 اذ آاف ة باتخ شرآة المعلن تعهد من ال
ة          التى تضمن سالمة اإلنشاء والترآيب طبقا لألصول الفني

 .تبعة خاصة أعمال الكهرباءالم
ة                اء بالموافق دنى واإلطف دفاع الم ة لل شهادة من اإلدارة العام

 .على إقامة اإلعالن فى المكان المحدد
 .تقدم هذه المستندات واألوراق سنويا عند آل تجديد ♣

دوارة  -٤ ات ال  اإلعالن
ل  (  ه تعم ة األوج ثالثي

اء ادين  ) بالكهرب ى المي ف
 والشوارع الرئيسية

نويا  جني٣٠٠ ه س
ة  ل لوح ن آ ع

الن  ط (إع فق
ه   ة جني ثالثمائ

 )الغير

سور          ة لل صيانة الدوري ل ال ة بعم شرآة المعلن ن ال د م تعه
 .واإلعالن

اإلعالنات حول األراضى  -٥
 .الفضاء المطلوب تسويرها

 



 
المقررة المبالغ  ♣

للحصول على 
 لخدمةا

 نوع اإلعـــــــــالن المستندات واألوراق المطلوبة

ن ٥٠٠ ه س ويا  جني

الن   دة إع ل وح  لك

سمائة  (  ط خم فق

  .)جنيه الغير

ة    - اع األصول الفني ة باتب شرآة المعلن ن ال د م تعه

 .للتوصيالت الكهربائية

اء    - دنى واإلطف دفاع الم ة لل ة اإلدارة العام موافق

 على المواد المستخدمة فى هذا النوع من اإلعالن

ام   -٦ ة بنظ ات المقام اإلعالن

 الالب/ السوسيت

اس    (  م٩٠×١٤٠مق )   س

 مضىء   من الوجهين

دد طة  تح بواس

ة  ات المعني الهيئ

 وتحصل لصالحها

ائل    -٧ .تحدد بواسطة الهيئات المعنية - ى الوس ات عل اإلعالن

ات   ـة ومحط المتحرآ

 .وسائل النقل العــام

وم  دون رس ب

 )مجانا(

ة  -٨ .بدون أية مستندات  - ات المهني اإلعالن

 واإلدارية 

 

وم    دد الرس تح

ة   ة اللجن بمعرف

 لموضحة قرينها

 

وم   دد الرس تح

ة   ة اللجن بمعرف

 الموضحة قرينه

 

ة     - ة خاص طة لجن ة بواس ة اإلعالني نظم العملي ت

 .تشكل بمعرفة نائب المحافظ للمنطقة المعنية

ة     - ة خاص طة لجن ة بواس ة اإلعالني نظم العملي ت

 .تشكل بمعرفة المحافظ وفقا للنشاط فى حينه

 :اإلعالنات المؤقتة -٩
ة بالما) أ (  ارض ، لخاص ع

ؤتمرات  ات ، الم المهرجان

سابقات   ات ، الم ، المباري

 .الخ…

ات ) ب( ة بانتخاب الخاص

مجلس الشعب ، الشورى    (

ة   الس المحلي ، المج

 )الخ.…والشعبية 

ع فى    (ــ الرسوم الموضحة بعالية تمثل الحد األقصى الذي اليجوز تجاوزه ، وتحصل بمعرفة الحي المختص                     الواق

 ).نطاقه اإلعالن

من قيمة الرسوم لمدة واحدة آتأمين يرد بانتهاء ) خمسون فى المائة % (٥٠ــ فى جميع الحاالت يحصل   

الترخيص ويستمر فى حالة التجديد ويؤول التأمين لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية عند اإلخالل 

 .بشروط الترخيص ولصالح عملية اإلزالة عند تقريرها وإعادة الشيء ألصله

شروط                   ــ ا لل دة وفق ق المزاي  ويجوز للمحافظ تحديد المواقع المتميزة التي يطرح فيها حق مباشرة اإلعالن عن طري

  .القانونية على أن تكون الرسوم المدرجة بهذا النموذج هى الحد األدنى لبدء المزايدة
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