
 شمال سيناءمحافظة 
 الوحدة المحلية 

  
 طلب الترخيص بإعالن 

 
 
 

 مدير اإلدارة الهندسية / السيد المهندس 

  

 تحية طيبة وبعد  

 
 . …………………………………………………………………أرجو التكرم بالموافقة على الترخيص بإالعالن لمدة

 ..……………………………………………………………………………بالموقع /    /             اعتبارا من   .

 وفقا للمواصفات الموضحة بالمستندات المرفقة ، ومستعد لسداد الرسوم المطلوبة

 

 
 

   ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 مقدمه لسيادتكم                                                                            

 :                                       االسم 

 :) عائلية / شخصية (بطاقة /     /                                                            تحريرا فى   

 :                                                     صناعتــــــــــــــه 

 :                                                محل اإلقامة 

 

 
 
 

  
 
 
 

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

 مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد  رسم النظر.. ……………………………بشأن 
 /     /     بتاريخ    …………………وقيد الطلب برقم 

 :    /            التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة  
                                                                            

                                                                                            توقيع الموظف المختص
             )                                                                                         (              



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

م              وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق ى خدمات وحدات         ١٩٩٨ لسنه    ٤٢٤٨ وفق ن عل  فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطني
تقدي    ية ب ة المعن ات االداري تزم الجه اعالن ،  تل ب الترخيص ب ة طل نها خدم ية بالمحافظات وم ذا  االداره المحل وارد به ا لل ة وفق م الخدم

نموذج  تاريخ ال ة ، والمحافظات- ١/٦/٢٠٠١الصادر ب ية اإلداري ن وزارة التنم تعاون بي ثمرة لل تندات واالوراق ،  -  آ د للمس من تحدي
 للحصول عليها والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده النجازها ، او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم   

 : ، واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة  :  أوال
ياس رسم مناسب عن الحوامل الخاصة باإلعالنات والترآيبات والهياآل             ٢/ عدد    - ائية التفصيلية بمق  صورة من الرسومات اإلنش

 .تثبيتها وألوانها متى آان اإلعالن مرآبا بأعلى أسطح العقارات أو أعمدة اإلناره أو النفق وغيرها والمواد المصنوعة منها وطرق 
 )يطلب فقط فى حالة اإلعالنات المضيئة( الرسومات  التفصيلية للترآيبات والتوصيالت الكهربائية  -
 اإليصال الدال على سداد رسم النظر -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :ثانيا 

 يانب مبلغ 
جـ  مليم

عن آل إعالن أو لوحة أو سياج أو عامود إنارة أو وحدة من وحدات النقل ) فقط خمسمائة مليم الغير      ( رسم نظر     
المشترك سواء آانت قاطرة أو مقطورة أو شبكة الحقائب أعلى سيارات األجرة وال يرد هذا الرسم فى حالة رفض                 

 .طلب الترخيص أو طلب تجديده 
  -:ن بواقع رسم إعال

ان   نة وإذا آ ة س يها اإلعالن لغاي دة يباشر ف ة م يرا ألي ان متغ و آ ربع من مساحة اإلعالن حتى ول تر م عن آل م
 )فقط مائة مليما ال غير ( لإلعالن أآثر من وجه واحد يؤدى الرسم عن آل وجه بحسب مساحته 

ن                        ا ذى وجهتي تعدى فانوس ى اال ي ارة عل دة اإلن ى أعم ى عامود اإلنارة الواحد وذلك ألية  مدة         عن آل إعالن عل عل
 )فقط أربعة  جنيهات ال غير ( يباشر فيها اإلعالن لغاية سنة  

فقط  جنيهان ( عن آل متر مربع من مساحة اإلعالن الذى يباشر على النفق ألية مدة يباشر فيها اإلعالن لغاية سنة         
 ) ال غير 

ى                آل وحدة من وحدات النقل سواء أآانت قاطرة أو مقطورة وذلك            عن اإلعالن المباشر من الداخل أو الخارج عل
 )فقط جنيهان وخمسمائة مليما ال غير ( عن أية مدة يباشر فيها اإلعالن لغاية سنة  

وتحدد مساحة اإلعالن باألبعاد الخارجية للوحدات بما فى ذلك الزخارف واإلطارات أن وجدت وإذا بوشر اإلعالن                  
تابة أو        نقش أو الك تكون مساحة اإلعالن عبارة عن مساحة المستطيل                    بال األحرف المجسمة غير المحدودة بإطار ف

 الشامل لإلعالن المباشر 
 .   وفى جميع الحاالت تعتبر آسور المتر مترًا 
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 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 

   
 . قرارها فى طلب ترخيص بإعالن فى خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب          تعلن جهة اإلدارة

 
 
 
 
 
 

ه فى التوقيت المحدد ، او طلب مستندات او مبالغ  اضافيه                         ى الخدم ه عدم الحصول عل تحت اى مسمى يمكنك االتصال باحدى    فى حال
 -: الجهات التالية 

 
 ٣٢٠٥٧١:  المحافظـــــــــــــــــة                 ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره  ت : هيئه الرقابة االدارية               
 :مكتب الرقابه االدارية بالمحافظة   ت
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