
 

 
 

 طلب الترخیص بإعالن 
نموذج خاص بمدینة الجیزة واألحیاء السبعة 

 التابعة لھا فقط
 

 اإلدارات الھندسیة  مدیر/ السید 
 

 تحیھ طیبھ،،،،، وبعد
 .......................................ص لى بإعالن أرجو التكرم بالموافقة على الترخی

 لمدة  /             /  اعتباراً من      
................................................... ........... 

  ................................................................................بالموقع 
 

 ومرفق المستندات المطلوبة ومستعد لسداد الرسوم المقررة 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 لسیادتكم مقدمة           
 .......  .............................  اإلســـــــــــــــــم

  ...........................  )عائلیة/ شخصیة (بطاقة 
  ................................  ــھتــــــــــــــــــــــــــصف

 .. ...................................  ـھ صناعتــــــــــــــ
 .... .................................محـــــل اإلقامـــــــة 

 

           
 محافظة الجیزة 

 قسم /  حي   
 ــــــالإیص

 ..........الطلب المقدم من .................................................... استلمت أنا 
 ......................................................................................ـدسیـــــــال

إعالن  رخیص ب أن الت ى .......................... بش ول عل ات الحص ة متطلب توفیا كاف مس
/    /   بتاریخ     ................... وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات (الخدمة 

  
 /  /    التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة    

 توقیع الموظف المختص 
             )               ( 
 

 



 

 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

على  شأن تیسیر الحصول  في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقاً لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
ة ة بمدین إعالن بوحدات اإلدارة المحلی رخیص ب  الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب الت

زة ،  ز محافظة الجی ا من مدن ومراك ط دون غیرھ ا فق ة لھ اء السبعة التابع الجیزة واألحی
ة و دیم الخدم ة بتق ة المعنی ات اإلداری زم الجھ ادرتلت وذج الص ذا النم وارد بھ اً لل اریخ  فق بت

از ( ١/١٢/٢٠١٣ من ) للتنظیم واإلدارة ، والمحافظات المركزيكثمرة للتعاون بین الجھ
ة  ات الزمنی ة ، والتوقیت تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدم

ا  ن رأیھ الن ع ا أو اإلع ددة إلنجازھ يالمح دم ف ب المق ا  الطل ول علیھ .                                                                         للحص
 :  التاليوأي مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو 

 

 ً  وفقـــاً للبیـــــــان المرفـــــــق : المستندات واألوراق  المطلوبة : أوال
المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیاً 

 : 
تستحق ضریبة  رد اإلضافة إلى ثالث جنیھات ضریبیة نوعیة وعشرة قروش رسم تنمیة مواب

ادة ( من اجر اإلعالن وكذلك من تكلفتھ بحسب األحوال % ٢٠نسبیة بواقع  اً للم من  ٦٠طبق
 ) . ٢٠١٣لسنة  ٩القانون رقم 
  :ملحوظة
  ة  التيفى حالة تعدد نسخ أو صور الترخیص دواعيتحتفظ بھا الوحدة المحلی  ل

ا سوى الضریبة المستحق ل معھ ل المتعام ال یتحم ا ف ى نسخةة العمل بھ أو  عل
 الصور  أوة واحدة من تلك النسخ صور

  ة ى مأموری ة بسداد الضریبة إل زم صاحب اإلعالن من األشخاص االعتباری یلت
رائب المختصة الضرائب المختصة ،  ة الض زم الجھ ا تلت يكم إعالن  الت وم ب تق

ة  ادة (لألشخاص الطبیعیة بتحصیل الضریبة وتوریدھا إلى مأموری ً للم ا  ٦١طبق
 ) . ٢٠٠٦لسنة  ١٤٣انون الدمغة رقم من ق

 

 ً  : التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
طلب الترخیص باإلعالن بما ال یجاوز شھراً من تاریخ تقدیم  فيتعلن جھة اإلدارة قراراھا 

  الطلب 
........................................................................................................................ 

 
ة  في ى الخدم يحالة عدم الحصول عل الغ إضافیة  ف ب مستندات أو مب ت المحدد ، أو طل  التوقی

  -:مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة  أيتحت 
 ٣٧٧٩٤٨٧٦/٠٢: المحافظة ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: بالقاھرة ت  الرئیسيالمركز : ھیئة الرقابة اإلداریة 
 ٣٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


