
  محافظھ الجیزه                    
   حــى جنوب الجیـــزه        

 المركز التكنولوجى لخدمھ المواطنین
  القیاسیة إجراءات التشغیل

  ترخیـــــص إعــــــــالن دید ـــتج طلــــــب ) ٢( نموذج رقم 
  ١: صدار رقم اال  ١/١/٢٠١٠: تاریخ االصدار   : مقانون رق: المرجع

 

 ایصـــــــــــال

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: استلمت انا 

رخیص اعالن  تجدید  بشأن طلب ى  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ت ات الحصول عل ة متطلب مستوفیاً كاف

  ) الرسوم / المستندات ( الخدمة من 

  ٢٠       /   /     :  بتاریخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقم وقید الطلب ب

ف                                                                                   ع الموظ توقی

  المختص 
  

  

  

 مدیر االداره الھندسیھ /  المھندسالسید 
    وبعد ،.. تحیھ طیبھ                          

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: الترخیص لى بإعالن  تجدید أرجو التكرم بالموافقھ على

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:لمده :         /          /           أعتبارا من 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: بالموقع 

  االتیھومرفق المستندات 

-  

-  

-  

  .ومستعد لسداد الرسوم المقرره 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
  مقدمھ لسیادتكم                                                                                     

/ االســــــــــــم                                                                                   
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) : عائلیھ / شخصیھ (بطاقھ 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ــھ ـــــــــــــــصــفـــتـــــ                                                                        
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: صنـــــــــاعتـــــــــــــــــھ 
     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: محــــــل اإلقـــــــــامــــھ 

  ٢٠٠  /       /     تحریرا فى        



    بیـــــــــــــــــــــان 
 

المستندات والمبالغ المقرره  والتوقیتات المحدده إلنجاز خدمھ الترخیص  باإلعالن ببعض مناطق مدینھ      
  .الجیزه واالحیاء التابعھ لھا  

    

 المستندات واالوراق المطلوبھ نوع االعالن
  

   ى ھ عل ات المركب اإلعالن
طح   وق  أس یھات ف شاس

 .العقارات 
  

  ى ھ عل ات المثبت اإلعالن
وا امتھئط  الح ى  الص عل

  .اجناب العقارات
  

 

 ار ى سطح العق رم  بحق استغالل اإلعالن عل ین صاحب (صوره العقد المب ب
  )العقار والشركھ  المعلنھ

 دس استشارى  شھادة ره  ٢٥( من مھن ھ الرسومات  ) سنھ خب د بمراجع یفی
ى  لب عل الن بالس أثیر االع دم ت ع وع ا للواق ار ومطابقتھ یھ للعق الھندس

 .إلنشائیھ للعقار العناصر ا
  أمین ھ ت ركات وثیق د الش ن اح اه م ن المش اره م كان والم المھ الس ى س عل

 .والمترددین على العقار و العقارات المجاوره
 بأمان تامالكھربائیھ من مھندس استشارى تفید سالمة التوصیالت  شھادة. 
  ذه ى ھ ھ  عل اء بالموافق دنى واإلطف دفاع الم ھ لل ن اإلداره العام ھاده م ش

 .ألعمال وفقا لالشتراطات الوقائیھا
   ٠موافقة ادارة الحمایة المدنیة على انشاء ھذة االعالنات 
 

اإلعالنات  الرأسیھ  المثبتھ * 
  :على أعمده 

  حتى.م  ٨ ٥xالیونى بول    )أ (
٥x م  ١٤.  
  حتى.م  ٨ ٥xالیونى بول 

١٠x م  ٢٠.  
 شاسیھات على ابراج حدیدیة ) ب(

  سنة تفید  ٢٥معتمدة من النقابة خبرة  شارىمن مھندس است شھادة
 ٠السالمة االنشائیة والتركیبات والتوصیالت الكھربائیة لإلعالن 

  ًتعھد من الشركة باتخاذ كافة القواعد التى تضمن سالمة االنشاء طبقا
  . لألصول الفنیة المتبعة 

  عقد بیع او ایجار من اراضى محل قاعدة اقامة االعالن لإلمالك الخاصة
 ٠ویشترط موافقة الزراعة فى احالة االرض الزراعیة 

  خطار االعالن فى ألوثیقة تامین على المنشآة ووسائل النقل التى تتعرض
   ٠منطقة اقامتة والمارة 

  االعالنات الرئیسیة
 ٣×٢المثبتة على اعمدة 

  م ٤×٣و
 

  تعھد من الشركھ المعلنھ بإتخاذ كافھ اإلجراءات والقواعد التى تضمن
 ٠مھ اإلنشاء والتركیب سال

 ٠ الماره من المشاه ووسائل النقل سالمة وثیقھ تأمین على 
  ٠شھادة استشارى بسالمة التوصیلة الكھربائیة 

فى المیادین اإلعالنات الدواره 
 .والشوارع الرئیسیھ 

  شھادة من مھندس استشارى معتمدة  
 لتى تضمن تعھد من الشركھ المعلنھ بإتخاذ كافھ اإلجراءات والقواعد ا

سالمھ اإلنشاء والتركیب طبقا لألصول الفنیھ  المتبعھ خاصھ أعمال 
 .الكھرباء 

  شھاده من اإلداره العامھ للدفاع المدنى واإلطفاء بالموافقھ على إقامھ
 .اإلعالن فى المكان المحدد 

 .تقدیم ھذه المستندات واالوراق  سنویا عند كل تجدید *  

اإلعالنات حول األراضى  - 
 .الفضاء المطلوب تسویرھا 

  تعھد من الشركھ المعلنھ بعمل الصیانھ الدوریھ للسور واإلعالن. 
   شھادة استشارى تفید سالمة االعمال والتركیبات والتوصیالت الكھرباء

 فى حالة ان یكون السیاج علب مضیئة 
    
  



    بیـــــــــــــــــــــان 
 

  
   الفوانیس المضیئھ

المثبتھ على اعمده 
فى اجناب اإلناره 
  والطرق

  )سم ١٠٠ x ٧٠مقاس (
فى الجزر الوسطى 

  سم ١٠٠×١٤٠
 

 باتباع األصول الفنیھ للتوصیالت الكھربائیھ لإلعالن  تعھد الشركھ المعلنھ
  .بحیث تكون داخل عامود اإلناره 

  موافقھ اإلداره العامھ للدفاع المدنى واإلطفاء على مواصفات الفانوس
 .المثبت على عامود اإلناره 

قامھ بنظام اإلعالنات الم -
  .الالب /  السوسیت 

  )سم  x٩٠ ١٤٠مقاس (
 .مضىء من الوجھین  

  تعھد من الشركھ المعلنھ باتباع األصول الفنیھ للتوصیالت الكھربائیھ.  
  موافقھ اإلداره العامھ للدفاع المدنى واإلطفاء على المواد المستخدمھ فى

 . ھذا النوع من االعالن 

اإلعالنات على الوسائل  -
تحركھ ومحطات وسائل الم

 النقل العام  

 میمات المحطة موضح بھ االعالن صت ونموذج لتییقدم ماك 
  نموافقة ھیئة النقل العام على الموقع الذى سیقام علیھ االعال 
  صیانة المحطة بصفة دوریةبتعھد من الشركة 

اإلعالنات المھنیھ  -
 .واإلداریھ 

  بطاقة الرقم القومى  –البطاقة الضریبیة  –صورة السجل التجارى– 
للمحامین واالطباء والصیادلة ( رخصة المحل او تصریح مزاولة النشاط 

صورة عقد االیجار او  –صورة اخر ایصال للسداد فى حالة التجدید  –
  ٠الملكیة 

  .اإلعالنات المؤقتھ -
الخاصھ بالمعارض، ) أ(

المھرجانات ، المؤتمرات ، 
  المباریات ، المسابقات  إلخ 

الخاصھ بانتخابات ) ب(
مجلس الشعب ، الشورى ، (

المجالس المحلیھ والشعبیھ 
 إلخ ... 

  تنظیم العملیھ اإلعالنیھ بواسطھ لجنھ خاصھ تشكل بمعرفھ نائب المحافظ
  .للمنطقھ المعنیھ 

 
  
  تنظم العملیھ اإلعالنیھ بواسطھ لجنھ خاصھ تشكل بمعرفھ المحافظ  وفقا

 .للنشاط فى حینھ 

تعھد من الشركة باجراء الصیانة المستمرة للنافورة وتجمیل المنطقة    بمواقع النافورات  االعالنات
  المحیطة بھ 

 وثیقة تأمین على سالمة المارة والمترددین على العقارات ووسائل النقل    شاشة االلكترونیة  -
  تقدیم رسومات تفصیلیة للتركیبات واالعمال الفنیة 
  النات على الموقع موافقة اللجنة العلیا لإلع 
   تعھد من الشركة للصیانة الكاملة طوال فترة التعاقد 
  تعھد بالحفاظ على القواعد واللوائح واقرار بانھاء العقد عند اى مخالفة  

  
  

  

  :ملحــــــوظة   
  ٠یتم تحدید الرسوم عن كل اعالن طبقاً لإلئحة التنفیذیة التى تصدر من المحافظة            



  النـــــترخیص أع  القواعد الحاكمھ إلجراءات الحصول على ) ٢( نموذج رقم 
  

 

  

      
ھ  ١٩٩٨لسنھ ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء  رقم        شأن تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیری

ط دون  ترخیص إعالنتجدید طلب ومنھا خدمھ  ا فق ھ لھ اء التابع زه واالحی ھ الجی ھ  بمدین بوحدات االداره المحلی
  ٠غیرھا 

اریخ تلتزم الجھات االداریھ المعنیھ بتقدیم الخدمھ       كثمره ( ١/١١/٢٠٠٥وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بت
ات  یم واالداره والمحافاظ زى للتنظ از المرك ین الجھ اون ب الغ ) للتع تندات واالوراق ، والمب د للمس ن تحدی م

دم  ب المق ى الطل ا ف المطلوبھ للحصول على الخدمھ ، والتوقیتات الزمنیھ المحدده إلنجازھا  أو االعالن عن رأیھ
  :وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیھ وذلك على النحو التالى . لحصول علیھا ل
   

   -:المستندات واالوراق المطلوبھ  –أوال 
                                                                          

  
   وفقا للبیان المرفق                                                      

   
  

  :  ةالتوقیتات المحدده إلنجاز الخدم – ثانیاً 
  .وز شھرا من تاریخ  تقدیم الطلب ا قرارھا فى طلب الترخیص باإلعالن بما الیج ةتعلن جھھ اإلدار      

  
  
  
  
  
  
     
  
  

، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیھ تحت أى مسمى یمكنك االتصال  فى حالھ عدم الحصول على الخدمھ فى التوقیت المحدد    
  :بإحدى الجھات الحكومیھ التالیھ 

  ٣ ٧٧٩٤٨٧٦: ت : المحافظھ      
  ٠٢/  ٢٢٩٠٢٧٢٨:  ھیئھ الرقابھ اإلداریھ  المركز الرئیسى بالقاھره ت     


