طلب الترخيص بإعالن
السيد المهندس  /مدير اإلدارة الهندسية
تحية طيبة وبعد
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اعتبارا من
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/ /

وفقا للمواصفات الموضحة بالمستندات المرفقة  ،ومستعد لسداد الرسوم المطلوبة
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,
مقدمه لسيادتكم
االســـــــــــــــــــم :
تحريرا فى / :

/

بطاقة (شخصية  /عائلية ) :
صناعتــــــــــــــه :
محــل اإلقام ــــــــة :

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنه  1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية
ومنها خدمة طلب الترخيص باعالن بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات.
 ( -2005/11 /1كثمرة
تلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادربتاريخ
للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة  ،والمحافظات )  -من تحديد للمستندات واالوراق  ،والمبالغ المطلوبة
للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنية المحدده النجازها  ،او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها ،
واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 عدد  2صورة من الرسومات اإلنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب عن الحوامل الخاصة باإلعالنات والتركيباتوالهياكل وغيرها والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها وألوانها متى كان اإلعالن مركبا بأعلى أسطح العقارات أو
أعمدة اإلناره أو النفق .
 الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيالت الكهربائية ( يطلب فقط فى حالة اإلعالنات المضيئة ) . -اإليصال الدال على سداد رسم النظر

ثانيا :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مبلغ
مليم جـ
 - 500رسم نظر ( فقط خمسمائة مليم الغير ) عن كل إعالن أو لوحة أو سياج أو عامود إنارة أو وحدة من
وحدات النقل المشترك سواء كانت قاطرة أو مقطورة أو شبكة الحقائب أعلى سيارات األجرة وال يرد
هذا الرسم فى حالة رفض طلب الترخيص أو طلب تجديده .
رسم إعالن بواقع -:
 - 100عن كل متر مربع من مساحة اإلعالن حتى ولو كان متغيرا ألية مدة يباشر فيها اإلعالن لغاية سنة وإذا
كان لإلعالن أكثر من وجه واحد يؤدى الرسم عن كل وجه بحسب مساحته ( فقط مائة مليما ال غير )
 4عن كل إعالن على أعمدة اإلنارة على اال يتعدى فانوسا ذى وجهتين على عامود اإلنارة الواحد وذلك
ألية مدة يباشر فيها اإلعالن لغاية سنة ( فقط أربعة جنيهات ال غير )
 2عن كل متر مربع من مساحة اإلعالن الذى يباشر على النفق ألية مدة يباشر فيها اإلعالن لغاية سنة
( فقط جنيهان ال غير )
 2 500عن اإلعالن المباشر من الداخل أو الخارج على كل وحدة من وحدات النقل سواء أكانت قاطرة أو
مقطورة وذلك عن أية مدة يباشر فيها اإلعالن لغاية سنة ( فقط جنيهان وخمسمائة مليما ال غير )
وتحدد مساحة اإلعالن باألبعاد الخارجية للوحدات بما فى ذلك الزخارف واإلطارات أن وجدت وإذا بوشر
اإلعالن بالنقش أو الكتابة أو األحرف المجسمة غير المحدودة بإطار فتكون مساحة اإلعالن عبارة عن
مساحة المستطيل الشامل لإلعالن المباشر
ً
وفى جميع الحاالت تعتبر كسور المتر مترا .
 3 100ثالثة جنيهات ضريبة نوعية وعشرة قروش رسم تنمية موارد .

بـــ ـيـان

ملحوظة  :فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل
المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ او الصور .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب ترخيص بإعالن فى خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد  ،او طلب مستندات او مبالغ اضافيه
يمكنك االتصال باحدى الجهات التالية - :
المحافظـــــــــــــــــة ت :
هيئه الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 02/2902728 :
مكتب الرقابه اإلدارية بالمحافظة ت:

تحت اى مسمى

