
 وبيةيالقلمحافظة 
 .…………………………قسم / حى 

 
  الترخيص بإعالن طلب

 فقط على المناطق التالية بمحافظة القليوبية يسرى 
 المسافة من قليوب حتى شبرا الخيمة بالطريق السريع/ الجهة الغربية للسكة الحديد بحى غرب شبرا الخيمة 

 متداده بمدينة القناطر الخيريةطريق الكورنيش وا/ المنطقة السياحية بالقناطر الخيرية 
 
 

 مدير اإلدارة الهندسية/ السيد األستاذ 

 

 تحية طيبة وبعد ،،

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

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

 ……….………………………….………………………………………………………..…….……………………………………………………..…بالموقع 

 .ومرفق المستندات المطلوبة ومستعد لسداد الرسوم المقررة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،      

                                                                                             

 مقدمه لسيادتكم                                                                 

 : ..............................االســـــــــــــــــــــــــــم             

 ..............................: (عائلية/ شخصية ) بطاقة            

 : .............................. صــــــــــــــــــــــــــفته                                   //        فى        تحريرا  

 : .............................. صــــــــــــــــــــــناعته            

 .............................. :االقامــــــــــــــة محـــل            

 
 

 
 

 وبيةيالقلمحافظة 
  .............. قسم/ حى 

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

 (الرسأأأأأأأأوم / المسأأأأأأأأتندات) كافأأأأأأأأة متطلبأأأأأأأأات الح أأأأأأأأو  علأأأأأأأأى الخدمأأأأأأأأة مسأأأأأأأأتوفيا  ............ التأأأأأأأأرخيص بأأأأأأأأإعالن بشأأأأأأأأ ن
 /         /       بتاريخ  …………وقيد الطلب برقم  

 //                  التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 

 توقيع الموظف المختص
(                                 ) 

 
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
  
 جماهيريأةالح أو  علأى الخأدمات ال تيسأير شأ ن قأى 8994 لسأنة 2424رقم  الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقا       

، تلتأأزم الجهأأات  القليوبيأأةبأأبعم منأأاطا محاف أأة المحليأأة  اإلدارة بوحأأداتومنهأأا خدمأأة طلأأب التأأرخيص بأأإعالن 
الجهأاز كثمأرة للتعأاون بأين  44/84/4182اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقأا للأوارد بهأاا النمأواص ال أادر بتأاريخ 

تحديأأد للمسأأتندات واقوراا، والمبأأالل المطلوبأأة للح أأو  علأأى مأأن   -، والمحاف أأات  المركأأزل للتن أأيم واةدارة 
وأل مخالفأ  . الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلأب المقأدم للح أو  عليهأا 

 : لالك ترتب المسئولية والك على النحو التالى

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 

 ( :مقابل االنتفاع) المبالغ المقررة : ثانياً  

 

 

 .قروش رسم تنمية موارد  81باةضافة إلى ثالثة جنيهات ضريبة نوعية ،            

    01طبقا للمادة ) من اجر اةعالن وكالك من تكلفت  بحسب اةحوا  % 41تستحا ضريبة نسبية بواقع            
 ( .4182لسنة  9من القانون رقم 

 :ة  ملحوظ

    فى حالة تعدد نسخ او  ور الترخيص التى تحتف  بها الوحدة المحلية لدواعى العم  بها فال يتحم
 .المتعام  معها سول الضريبة المستحقة على نسخ  أو   ورة واحدة من تلك النسخ او ال ور 

 خت ة  ، يلتزم  احب اةعالن من اةشخاص اةعتبارية بسداد الضريبة الى م مورية الضرائب الم
الشخاص الطبيعية بتح ي  الضريبة وتوريدها الى م مورية ا تلتزم الجهة التى تقوم باعالن لكم

 .الضرائب المخت ة والك كل  خال  شهرين من تاريخ شهر اةعالن 
  ( . 4110لسنة  822من قانون الدمغة رقم  08طبقا للمادة )       

 
 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثاً 

 

 .تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب الترخيص باإلعالن بما ة 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 

 :ة               ت المـــحــــافــ ــــــــــ

 4914044/14ت : هيئ  الرقابة اةدارية  المركز الرئيسى بالقاهرة 

 :مكتب الرقاب  اةداري  بالمحاف ة   ت 

 

 وفقا للبيان المرفق



 بيان
 القليوبيةخدمة الترخيص باإلعالن بمحافظة  المحددة إلنجاز توقيتات الو والمبالغ المقررة المستندات

  المقررة المبالغ
للحصول على 

 لخدمةا
 نوع اإلعـــــــــالن مستندات واألوراق المطلوبةال

جنيأأ  سأأنويا  411
لك  متر مربع من 
مسأأأاحة  اإلعأأأالن 

جنيأأ   مأأائتىفقأأط )
 (.ةغير

 ورة العقد المبأرم بحأا اسأتغال  اإلعأالن علأى سأط   -
 (.بين  احب العقار والشركة المعلنة)العقار 

يفيأد بمراجعأة ( سأن  خبأرة81)تقرير استشأارل هندسأى  -
الرسومات الهندسية للعقار ومطابقتها للواقأع وعأدم تأ ثير  

 .اإلعالن بالسلب على العنا ر اإلنشائية للعقار
وثيقأأة تأأ مين علأأى سأأالمة السأأكان والمأأارة مأأن المشأأا   -

 .ل  مباشرة والمترددين على العقار والعقارات المجاورة
 .ندسية التف يلية للتركيبات الكهربائيةالرسومات اله -
شأأأأهادة مأأأأن اإلدارة العامأأأأة للأأأأدفا  المأأأأدنى واإلطفأأأأاء  -

 .بالموافقة على ها  اقعما  وفقا لالشتراطات الوقائية
 تقدم المستندات واألوراق السابقة سنويا عند كل تجديد. 

اإلعالنأأات المركبأأة علأأى  -8
شاسأأأأيهات فأأأأوا أسأأأأط  

 .العقارات
 
 
 
 
بتأأأة علأأأأى اةعالنأأأات المث -4

 قوشة نالحوائط والم
 

 
 

جنيأأ  سأأنويا  411
لك  متر مربع من 
مسأأأاحة  اإلعأأأالن 

فقأأط مأأائتى جنيأأ  )
 (ةغير

  تعهد الشركة المعلنة بضمان سالمة إنشاء وتركيأب و أيانة
 .ودهان اقعمدة المثبت عليها اإلعالن

  وثيقة ت مين على المارة من المشأا  ووسأائ  النقأ  المعرضأة
 .قخطار اإلعالن

 
 

اإلعالنات الرأسية المثبتأة  -2
 ـ:على أعمدة 

 م،4×2اليونى بو ( أ )    
 م82×2         

  الالفتأأأات المثبتأأأة علأأأى ( ب)  
 م2×2عامود حديدل 

جنيأأ  سأأنويا  811
لإلعأأأأالن الواحأأأأأد 

فقأأأط مائأأأة جنيأأأ  )
 (.ةغير

  تعهد من الشركة المعلنأة باتبأا  اق أو  الفنيأة للتو أيالت
 .بحيث تكون داخ  عامود اإلنارةالكهربائية لإلعالن 

  موافقأأأأأة اإلدارة العامأأأأأة للأأأأأدفا  المأأأأأدنى واإلطفأأأأأاء علأأأأأى
 .موا فات الفانوس المثبت على عامود اإلنارة

الفأوانيس المضأيئة المثبتأة  -2
 على أعمدة اإلنارة 

 (سم841×41مقاس )     
 

جنيأأة سأأنويا  211
لك  متر مربع من 
مسأأأأاحة اإلعأأأأالن 

فقأأأأأأأط ثالثمائأأأأأأأة )
علأى ( رجني  ةغيأ

أن تأأأ دل الشأأأركة 
المعلنأأأأة اسأأأأتهالك 
الكهربأأأأأأأاء وفقأأأأأأأا 
للقواعأأأد المعمأأأو  

 .بها

  وثيقة ت مين على المارة من المشأا  ووسأائ  النقأ  المعرضأة
 .قخطار اإلعالن

  تعهأد مأن الشأركة المعلنأة باتخأاا كافأة اإلجأراءات والقواعأأد
التى تضمن سالمة اإلنشاء والتركيب طبقا لأل أو  الفنيأة 

 .خا ة أعما  الكهرباء المتبعة
  شأهادة مأن اإلدارة العامأة للأأدفا  المأدنى واإلطفأاء بالموافقأأة

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

 اإلعالنأأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأأدوارة -5
ثالثيأأأأة اقوجأأأأ  تعمأأأأ  )  

فأأأى الميأأأادين ( بالكهربأأأاء
 والشوار  الرئيسية

ويا جنيأأ  سأأن 211
عأأأأأن كأأأأأ  لوحأأأأأة 

فقأأأأأأأأأط )إعأأأأأأأأأالن 
ثالثمائأأأأأأأة جنيأأأأأأأ  

 . (ةغير

  تعهأأد مأأن الشأأركة المعلنأأأة بعمأأ  ال أأيانة الدوريأأة للسأأأور
 .واإلعالن

اإلعالنات حو  اقراضى  -6
 .الفضاء المطلوب تسويرها

 



 

  المقررة المبالغ
للحصول على 

 لخدمةا

 نوع اإلعـــــــــالن المستندات واألوراق المطلوبة

ا جنيأأ  سأأنوي 111

 لكأأ  وحأأدة إعأأالن 

فقأأأأأط خمسأأأأأمائة ) 

 . (جني  ةغير

تعهأأد مأأن الشأأركة المعلنأأة باتبأأا  اق أأو  الفنيأأة  -

 .للتو يالت الكهربائية

موافقأأأة اإلدارة العامأأأة للأأأدفا  المأأأدنى واإلطفأأأاء  -

 على المواد المستخدمة فى هاا النو  من اإلعالن

اإلعالنأأات المقامأأة بن أأام  -0

 الالب/ السوسيت

(    سأأأأأأم91×821مقأأأأأأاس )    

 مضىء   من الوجهين

 الهيئات بواسطة تحدد

وتح أأأأأأأ   المعنيأأأأأأأة

 ل الحها 

اإلعالنأأات علأأى الوسأأائ   -4 .تحدد بواسطة الهيئات المعنية -

المتحركأأأأأأأأـة ومحطأأأأأأأأات 

 .وسائ  النق  العــام

بأأأأأأأأأدون رسأأأأأأأأأوم 

 (مجانا)

اإلعالنأأأأأأأأأأأات المهنيأأأأأأأأأأأة  -9 .بدون أية مستندات  -

 واإلدارية 

 

تحأأأأأأأأدد الرسأأأأأأأأوم 

بمعرفأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة 

 موضحة قرين ال

 

تحأأأأأأدد الرسأأأأأأوم 

بمعرفأأأأة اللجنأأأأة 

 الموضحة قرين 

 

تأأأن م العمليأأأة اإلعالنيأأأة بواسأأأطة لجنأأأة خا أأأة  -

 .تشك  بمعرفة نائب المحاف  للمنطقة المعنية

 

 

تأأأن م العمليأأأة اإلعالنيأأأة بواسأأأطة لجنأأأة خا أأأة  -

 .تشك  بمعرفة المحاف  وفقا للنشاط فى حين 

 :اإلعالنات المؤقتة-01

ارم ، لخا أأأأة بالمعأأأأأا( أ ) 

المهرجانأأات ، المأأ تمرات 

 ، المباريات ، المسأابقات 

 .الخ…...

الخا أأأأأأأأأة بانتخابأأأأأأأأأات ( ب)

مجلس الشعب ، الشورل )

، المجأأأأأأأأأأأالس المحليأأأأأأأأأأأة 

 (الخ.…..والشعبية 

 

وم سأأوتقأأوم المحاف أأة بتحديأأد قيمأأة الرـأأـ الرسأأوم الموضأأحة بعاليأأة تمثأأ  الحأأد اقق أأى الأأا  ةيجأأوز تجأأاوز  ،   

 .و  وفقا  للمستول الحضارل للمنطقة ومستويات الطرا المختلفة بالمحاف ة المطلوبة لك  ن

من قيمة الرسوم لمدة واحدة كت مين يرد بانتهاء ( خمسون فى المائة % )11ــ فى جميع الحاةت يح     

الترخيص ويستمر فى حالة التجديد وي و  الت مين ل ال  حساب الخدمات والتنمية المحلية عند اإلخال  

 .بشروط الترخيص ول ال  عملية اإلزالة عند تقريرها وإعادة الشيء ق ل 

 ( .الواقع فى نطاق  اةعالن ) تح   كافة الرسوم بمعرفة الحى المختص ــ   


