نموذج التنظيم واالدارة

محافظة القاهرة
حى  /قسم

73

………………………….

طلب
الترخيص بإعالن
(يسرى على محافظة القاهرة فقط اعتبارا من تاريخ صدوره )
السيد األستاذ  /رئيس الحي
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 ،

مقدمه لسيادتكم
االســـــــــــــــــــــــــــم ................................
بطاقة(شخصية  /عائلية)................................
تحريرا فى :

/

/

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

محافظة القاهرة
حى  /قسم

………………………….

إيصال
استلمت أنا …… ……………………………….……….الطلب المقدم من السيد…………………
بشأأأان التأأأرخيص بأأأإعالن مسأأأتوفيا كافأأأة متطلبأأأات الحىأأأود علأأأى الخدمأأأة ( المسأأأتندات /الرسأأأوم ) وقيأأأد الطلأأأب
/
/
برقم ……………… بتاريخ
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994قى شأان تيسأير الحىأود علأى الخأدمات الجماهيريأة
ومنها خدمة طلب الترخيص بإعالن بوحدات اإلدارة المحلية بمحافظة القاهرة  ،تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم
الخدمأأة وفقأأا للأأوارد بهأأذا النمأأوذت الىأأادر بتأأاريخ ( 4182/84/44كثمأأرة للتعأأاون بأأين الجهأأاز المركأأزت للتنظأأيم
واالدارة  ،والمحافظات ) مأن تحديأد للمسأتندات وااوراو ،والمبأالم المطلوبأة للحىأود علأى الخدمأة  ،والتوقيتأات
الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحىود عليها  .وأت مخالفه لذلك ترتب المسئولية
وذلك على النحو التالى:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
وفقا للبيان المرفق
ثانيا ً  :المبالغ المقررة ( مقابل االنتفاع) :

باالضافة إلى ثالثة جنيهات ضريبة نوعية  81 ،قروش رسم تنمية موارد .
تستحو ضريبة نسبية بواقع  %41من اجر االعالن وكذلك من تكلفته بحسب االحواد ( طبقا للمادة  01من
القانون رقم  9لسنة . )4182
ملحوظة :



فى حالة تعددد نسدخ او صدور التدرخيص التدى تحدتفظ بحدا الوحددة المحليدة لددواعى العمدل بحدا فدال يتحمدل
المتعامل معحا سوى الضريبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ او الصور .
يلتزم صاحب االعدالن مدن االشدخاص االعتباريدة بسدداد الضدريبة الدى ماموريدة الضدرائب المختصدة  ،كمدا
تلتزم الجحة التدى تقدوم بدإعالن لالشدخاص الطبيعيدة بتحصديل الضدريبة وتوريددها إلدى ماموريدة الضدرائب
المختصة وذلك كله خالل شحرين من تاريخ اإلعالن .
( طبقا ً للمادة  16من قانون الدمغة رقم  647لسنة . ) 6001

ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :

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
الجحات التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة ت :
هيئه الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهرة  :ت 14/4914044
مكتب الرقابه االداريه بالمحافظة ت :

بيان
المستندات والمبالغ المقررة والتوقيتات المحددة إلنجاز خدمة الترخيص باإلعالن بمحافظة القاهرة
 المبالغ المقررة
للحصول على
المستندات واألوراق المطلوبة
نوع اإلعـــــــــالن
الخدمة
 811جنيأأه سأأنويا
 ىورة العقد المبرم بحو اسأتالالد اإلعأالن علأى سأط -8اإلعالنأأات المركبأأة علأأى
لكد متر مربع من
العقار (بين ىاحب العقار والشركة المعلنة).
شاسأأأأيهات فأأأأوو أسأأأأط
مسأأأاحة اإلعأأأالن
 تقرير استشارت هندسى (81سنه خبأرة) يفيأد بمراجعأةالعقارات.
(فقأأأط مائأأأة جنيأأأه
الرسومات الهندسية للعقار ومطابقتها للواقع وعدم تأاثير
الغير).
اإلعالن بالسلب على العناىر اإلنشائية للعقار.
 وثيقأأة تأأامين علأأى سأأالمة السأأكان والمأأارة مأأن المشأأاوالمترددين على العقار والعقارات المجاورة له مباشرة.
 الرسومات الهندسية التفىيلية للتركيبات الكهربائية. .4االعالنأأات المثبتأأة علأأى
 شأأأأهادة مأأأأن اإلدارة العامأأأأة للأأأأدفا المأأأأدنى واإلطفأأأأاءالحوائط
بالموافقة على هذ ااعماد وفقا لالشتراطات الوقائية.
 تقدم المستندات واألوراق السابقة سنويا عند كل تجديد.
 -4اإلعالنات الرأسية المثبتة
على أعمدة :ـ
( أ ) اليونى بود4×2م،
82×2م
(ب) الالفتأأات المثبتأأة علأأى
عامود حديدت 2×2م
 -2الفوانيس المضأيئة المثبتأة
على أعمدة اإلنارة
(مقاس 841×41سم)
 -4اإلعالنأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأدوارة
( ثالثيأأأة ااوجأأأه تعمأأأد
بالكهربأأأاء) فأأأى الميأأأادين
والشوار الرئيسية

 تعهد الشركة المعلنة بضمان سالمة إنشاء وتركيب وىيانة  411جنيأأه سأأنويا
لكد متر مربع من
ودهان ااعمدة المثبت عليها اإلعالن.
 وثيقة تامين على المارة من المشا ووسائد النقد المعرضأة مسأأأاحة اإلعأأأالن
(فقأأط مأأائتى جنيأأه
اخطار اإلعالن.
الغير)
 تعهد من الشركة المعلنة باتبا ااىأود الفنيأة للتوىأيالت
الكهربائية لإلعالن بحيث تكون داخد عامود اإلنارة.
 موافقأأأأة اإلدارة العامأأأأة للأأأأدفا المأأأأدنى واإلطفأأأأاء علأأأأى
مواىفات الفانوس المثبت على عامود اإلنارة.
 وثيقة تامين على المارة من المشا ووسائد النقد المعرضأة
اخطار اإلعالن.
 تعهد من الشأركة المعلنأة باتخأاذ كافأة اإلجأراءات والقواعأد
التى تضمن سالمة اإلنشاء والتركيب طبقا لألىود الفنية
المتبعة خاىة أعماد الكهرباء.
 شهادة من اإلدارة العامأة للأدفا المأدنى واإلطفأاء بالموافقأة
على إقامة اإلعالن فى المكان المحدد.
 تقدم هذه المستندات واألوراق سنويا عند كل تجديد.

 -5اإلعالنات حود ااراضى  تعهأأد مأأن الشأأركة المعلنأأة بعمأأد الىأأيانة الدوريأأة للسأأور
واإلعالن.
الفضاء المطلوب تسويرها.

 811جنيأأه سأأنويا
لإلعأأأأالن الواحأأأأد
(فقأأأط مائأأأة جنيأأأه
الغير).
 211جنيأأة سأأنويا
لكد متر مربع من
مسأأأأاحة اإلعأأأأالن
(فقأأأأأأأط ثالثمائأأأأأأأة
جنيه الغير) علأى
أن تأأىدت الشأأركة
المعلنأأأة اسأأأتهالك
الكهربأأأأأأأاء وفقأأأأأأأا
للقواعأأأد المعمأأأود
بها.
 211جنيأأه سأأنويا
عأأأأأن كأأأأأد لوحأأأأأة
إعأأأأأأأأالن (فقأأأأأأأأط
ثالثمائأأأأأأأة جنيأأأأأأأه
الغير)

المستندات واألوراق المطلوبة

نوع اإلعـــــــــالن
 -0اإلعالنأأات المقامأأة بنظأأام
السوسيت /الالب

 تعهأأد مأأن الشأأركة المعلنأأة باتبأأا ااىأأود الفنيأأةللتوىيالت الكهربائية.

( مقأأأأأأاس 91×821سأأأأأأم)
مضىء من الوجهين

 موافقأأأة اإلدارة العامأأأة للأأأدفا المأأأدنى واإلطفأأأاءعلى المواد المستخدمة فى هذا النو من اإلعالن

 -0اإلعالنأأات علأأى الوسأأائد

 -تحدد بواسطة الهيئات المعنية.

 المبالغ المقررة
للحصول على
الخدمة
 111جنيأأه سأأنويا
لكأأد وحأأدة إعأأالن
( فقأأأأط خمسأأأأمائة
جنيه الغير) .
تحأأأأأأدد بواسأأأأأأأطة

المتحركأأأأأأأـة ومحطأأأأأأأات

الهيئأأأأأات المعنيأأأأأة

وسائد النقد العــام.

وتحىد لىالحها

 -4اإلعالنأأأأأأأأأأات المهنيأأأأأأأأأأة

 -بدون أية مستندات .

واإلدارية

بأأأأأأأأدون رسأأأأأأأأوم
(مجانا)

 -9اإلعالنات المؤقتة:
( أ ) الخاىأأأأة بالمعأأأأار

،

المهرجانأات  ،المأأىتمرات

 تأأأنظم العمليأأأة اإلعالنيأأأة بواسأأأطة لجنأأأة خاىأأأةتشكد بمعرفة نائب المحافظ للمنطقة المعنية.

 ،المباريأأأات  ،المسأأأابقات

تحأأأأأأأدد الرسأأأأأأأوم
بمعرفأأأأأأة اللجنأأأأأأة
الموضحة قرينه

…الخ.
(ب) الخاىأأأأأأأأة بانتخابأأأأأأأأات
(مجلس الشعب  ،الشورت

 تأأأنظم العمليأأأة اإلعالنيأأأة بواسأأأطة لجنأأأة خاىأأأةتشكد بمعرفة المحافظ وفقا للنشاط فى حينه.

 ،المجأأأأأأأأأأالس المحليأأأأأأأأأأة

تحأأأأأدد الرسأأأأأوم
بمعرفأأأأة اللجنأأأأة
الموضحة قرينه

والشعبية ….الخ)
ــ الرسوم الموضحة بعالية تمثد الحد ااقىى الذي اليجوز تجاوز  ،وتحىد بمعرفة الحي المختص (الواقأع فأى
نطاقه اإلعالن).
ــ فى جميع الحاالت يحىد ( %11خمسون فى المائة ) من قيمة الرسوم لمدة واحدة كتامين يرد بانتهاء
الترخيص ويستمر فى حالة التجديد ويىود التامين لىال حساب الخدمات والتنمية المحلية عند اإلخالد
بشروط الترخيص ولىال عملية اإلزالة عند تقريرها وإعادة الشيء اىله.
ــ ويجوز للمحا فظ تحديد المواقع المتميزة التي يطرح فيها حو مباشرة اإلعالن عأن طريأو المزايأدة وفقأا للشأروط
القانونية على أن تكون الرسوم المدرجة بهذا النموذت هى الحد اادنى لبدء المزايدة .

