
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 طلب الترخیص بإعالن
 

 مدیر االدارة الھندسیة/ السید المھندس
 

 تحیة طیبة وبعد
 

 / ..........................................ارجو التكرم بالموافقة على الترخیص باإلعالن لمدة
 ..................................................../ بالموقع/    /                 اعتبارا من     

 وفقا للمواصفات الموضحة بالمستندات المرفق ، ومستعد لسداد الرسوم المطلوبة
  ,,وتفضلوا بقبول وافر االحترام

 /       /               تحریرا في         
 مقدمة لسیادتكم

 
 /االســـــــــــــــم

 /بطاقة رقم قومي  
 /ناعتھ ص
 /محل اإلقامة   
 
 
 
 

 مركز  منشأة القناطر 
 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین

 ایصال
 

 /الطلب المقدم من السید / ................................................................استلمت أنا 
................................................ 

وبعد ) الرسوم / المستندات (مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة من           بشأن            
 سداد رسم النظر وقید الطلب

 /   /برقم             بتاریخ   
 /   /التاریخ المحدد النجاز الخدمة   

 
 لموظف المختصتوقیع ا                                                                          

                                                                                      (......................) 
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 ى الخدمةالقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول عل

ً لقرار مجلس الوزراء رقم  حصول المواطنین على  شأن تبسیط إجراءات في ١٩٩٨لسنة  ٢٩١٨وفقا
الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة اإلدارة المحلیة بالمحافظات ومنھا خدمة طلب الترخیص باإلعالن تلتزم 

ً للوارد بھذا النموذج والمستندات  المطلوبة  والمبالغ واألوراقالجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا
مخالفة  وأيالطلب المقدم للحصول علیھا  فيإلعالن عن رأیھا للحصول على الخدمة المحددة النجازھا أو ا

 -: التاليلذلك ترتب على النحو 

 -:المطلوبة  واألوراقأوال المستندات 

 عقد  اإلیجار  .١
   صورة  البطاقة .٢

 

 .اإلیصال الدال على سداد رسم النظر 

  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیاً 

 بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مبلغ
 جنیة ملیم 

٥٠٠ 
 
 
 

١٠٠ 
 
 
- 
- 
 

٥٠٠ 
 
 
 

١٠٠ 

- 
 
 
 
- 
 
 
٤ 
٢ 
 
٢ 
 
 
 
٣ 

عن كل إعالن أو لوحة وسیاج أو عمود أو وحدة من ) ملیم الغیر  ٥٠٠فقط ( رسم نظر **
وال  األجرةوحدات النقل المشترك سواء كانت قاطرة أو مقطورة أو شبكة الحقائب أعلى سیارات 

 . تجدیدهحالة رفض طلب الترخیص لو طلب  فيیرد ھذا الرسم 
 . رسم إعالن بواقع

ً عن كل متر مربع من م** مدة تباشر فیھا اإلعالن لغایة  أليساحة اإلعالن حتى ولو كان متغیرا
فقط مائة (  مساحتھبحسب  وجھواحد یؤدى الرسم عن كل  وجھسنة وإذا كان لإلعالن أكثر من 

ً ) ملیم الغیر  وجھتین على عمود  ذيعن كل إعالن على أعمدة اإلنارة على أال یتعدى فانوسا
 .ة مدة اإلنارة الواحدة وذلك ألی

 ) .فقط أربعة جنیھات الغیر ( یباشر فیھا اإلعالن لغایة سنة **
یباشر على النفق ألیة مدة مباشر فیھا اإلعالن  الذيعن كل متر مربع من مساحة اإلعالن **

 ) .فقط جنیھان الغیر ( لغایة سنة 
أكانت قاطرة  عن اإلعالن المباشر من الداخل أو الخارج على كل وحدة من وحدات النقل سواء**

فقط جنیھان وخمسمائة ملیم الغیر ( أو مقطورة وذلك عن أیة مدة یباشر فیھا اإلعالن لغایة سنة 
.( 

تحدد مساحة اإلعالن باإلبعاد الخارجیة للوحدات بمافى ذلك الزخارف واإلطارات إن وجدت وإذا 
ر فتكون مساحة اإلعالن للتفتیش أو الكتابة أو األحرف المجسمة الغیر محددة بإطا بوشر اإلعالن

عبارة عن مساحة المستطیل الشامل لإلعالن المباشر وفى جمیع الحاالت تعتبر كسور المتر متراً 
. 

 .ثالثة جنیھات ضریبة نوعیة وعشرة قروش رسم تنمیة موارد ** 
 

العمل بھا فال یتحمل  لدواعيتحتفظ بھا الوحدات المحلیة  التيحالة تعدد النسخ أو صورة الترخیص  في -:ملحوظة 
 .  المتعامل معھا سواء الضریبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور 

 

 


