
 

           
 محافظة الجیزة               

 مركز ومدینة اوسیم             
  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین   
 

 طلب
 نبإعالالترخیص أو تجدید الترخیص 

 :بإعالنبيانات تستوفى في حالة الترخيص أو تجديد الترخيص 
............ / ...............الجنسية................... ....)/ ...................تجديد الترخيص/ الترخيص(اسم طالب 

.... / ..................................................الموطن األصلي......................... / ..........تاريخ الميالد
..................................... ......../ .................اإلعالننوع ................... / ........الموطن الحالي

/ ........................................... تهمساح/ ....................................................... اإلعالنموقع 
 /      / إلى    /     /         من     / ..........................................................اإلعالنمدة 

 : بإعالنبيانات إضافية تستوفي في حالة تجديد الترخيص 
 /      / تاريخ انتهائه     /     /       تاريخ إصداره     ........ ........................... اإلعالنترخيص رقم 

 /      / حتى     /     /        من      اإلعالنالمدة المطلوبة لتجديد ترخيص 
 ومستعد لسداد الرسوم المقررة،، 

 ،،وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر االحترام
 توقیع مقدم الطلب       

................)............(........ 
 /      / تحريرا في     

 
 

 ال ــــــــإیص
 / .........................................الطلب المقدم من السيد.................. ................./ استلمت أنا

 )الرســـــوم/ المســــتندات(دمــــة مــــن مســــتوفيا كافــــة متطلبــــات الحصــــول علـــــى الخ بـــــإعالن) تجديــــد التــــرخيص/ التــــرخيص(بشــــأن 
 /        / بتاريخ     .................... وبعد سداد رسم النظر وقيد الطلب برقم 

 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        
 توقيع الموظف المختص       

 (.............................) 
 



 

          
 یزةمحافظة الج               

 مركز ومدینة اوسیم             
  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین   
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
طلـب حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنهـا خدمـة  تبسيطفي شأن  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ــإعالن بقطــاع اإلدالتــرخيص  ــةب ــزم . ارة المحلي ــة تلت ــالنموذج الصــادر الجهــات اإلداري ــة للتنميــة ب ــد المســتندات مــن وزارة الدول ــة بتحدي اإلداري
وال يجــوز قراراهـا التـي تعلـن فيهـا جهـة اإلدارة الزمنيـة الخدمـة والتوقيتـات الحصـول علـى هـذه إلجـراءات المطلوبـة والرسـوم الالزمـة واألوراق 
مـع بهـذا النمـوذج غيـر الـواردة مـن المسـميات مبـالغ تحـت أي مسـمى أو تقاضـي تحصـيل رسـوم أخرى أو ات طلب مستنداإلدارية للجهات 
  : كل نص أو حكم يخالف ما يليلها، ويلغى  في التوقيت المحدد إلى طالب الخدمة رأي اإلدارة بإعالن االلتزام 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال
  والهياكــل والتركيبــات باإلعالنــات مناســب عــن الحوامــل الخــاص بمقيــاس رســم التفصــيلية ئية اإلنشــاصــورة مــن الرســومات  ٢عــدد

مـا أو النفـق، اإلنـارة أو أعمـدة العقـارات بأعلى أسـطح مركبا متى كان اإلعالن وألوانها منها وطرق تثبيتها المصنوعة وغيرها والمواد 
 ). اإلعالنات القماش(اإلعالن يفيد صحة 

 المضيئةاإلعالنات يطلب فقط في حالة (الكهربائية والتوصيالت للتركيبات ية الرسومات التفصيل .( 
  واألصل لإلطالعصورة إثبات الشخصية . 
  في حالة التجديدالسابق أو صورة الترخيص أو عقد إيجار، صورة اإليصال إثبات ملكية . 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا
 مبلغ

ــــــوع  ـــرســــــمنــــــــ  الــــ
 جنيه قرش

٥٠ - 
مـــن وحــدات النقـــل إنـــارة أو وحــدة أو عــامود أو ســياج ولوحـــة عــن كـــل إعــالن ) فقـــط خمســون قرشـــا الغ غيــر(رســم نظــر 

فـي حالـة رفـض طلـب وال يـرد هـذا الرسـم أعلـى سـيارات األجـرة الحقائـب أو شـبكة أو مقطـورة كانـت قـاطرة المشترك سـواء  
 . هأو طلب تجديدالترخيص 

١٠ - 
اإلعـالن حتـى سـنة وإذا كـان يباشـر فيهـا أليـة مـدة ولو كـان متغيـرا عن كل متر مربع مساحة اإلعالن حتى : رسم إعالن بواقع

 ). فقط عشرة قروش ال غير(بحسب مساحته الرسم عن كل وجه واحد يؤدي أكثر من وجه لإلعالن 

- ٤ 
يباشـر فيهـا أليـة مـدة الواحـد وذلـك اإلنـارة علـى عـامود ذا وجهتـين سا فانو على أال يتعدى عن كل إعالن على أعمدة اإلنارة 

 ). أربعة جنيهات ال غيرفقط (سنة اإلعالن حتى 
 ). ال غير فقط جنيهان(حتى سنة يباشر فيه اإلعالن ألية مدة على النفق الذي يباشر إلعالن من مساحة اعن كل متر  ٢ -

٢ ٥٠ 

وذلـك عـن أيـة أو مقطـورة قـاطرة النقـل سـواء كانـت مـن وحـدات على كل وحدة لخارج او امن الداخل عن اإلعالن المباشر 
 ). فقط جنيها وخمسون قرشا ال غير(سنة فيها اإلعالن حتى مدة يباشر 

اإلعـــالن وإذا بوشــر إن وجــدت واإلطــارات الزخــارف بمــا فــي ذلــك للوحــدات جيــة وتحــدد مســاحة اإلعــالن باألبعــاد الخار 
ــالنقش  ــر المحــددة المجســمة االنحرافــات  أوأو الكتابــة ب مســاحة المســتطيل اإلعــالن عبــارة عــن بإطــار فتكــون مســاحة غي
 . تعتبر كسور المتر متراالمباشر وفي جميع الحاالت لإلعالن الشامل 

 : التوقيت الزمني للحصول على الخدمة: ثالثا
ق خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقـديم الطلـب مسـتوفيا كافـة تعلن جهة اإلدارة قرارها فيطلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطري

 . متطلبات الحصول على الخدمة


