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نتيجة للتطور العمراني السريع يف دولة قطر قامت
وزارة البلدية بوضع معايير واشتراطات تخطيطية لقطاع
الدعاية واإلعالن مما يساعد يف تحسين املشهد الحضاري
واالرتقاء بالرؤية البصرية ملعالم املدينة لتحقيق الهوية
الجمالية والتنسيقية لجميع املدن بدولة قطر.

وزارة البلدية
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املقدمة
انطالقا من الدور التنظيمي لوزارة البلدية في دولة قطرلتحديد املباديء العامة والـأطرواملعايير

الفهرس

الـتــي تنظم جميع أن ــواع الــافـتــات والـلــوحــات الــدعــائـيــة واإلعــانـيــة وتـشـجــع الـبـيـئــة االسـتـثـمــاريــة لتتيح
خيارات متعددة لنشرإعالنات املستثمرين مع الحفاظ على الرؤية البصرية للمعالم الجمالية للمدينة
ً
و لتحسين املعالم الهندسية القائمة أيضا  ،يسر وزارة البلدية طرح االصدار الثاني من دليل الوسائل
اإلعالنية والدعائية ليلقي الـضــوء على اإلعــان واملعايير واألنظمة التي تنظمة وذلــك لحماية وتطوير
وتنظيم النشاط اإلعالني باعتبارة صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية في الدولة .

األهداف

•خلق توعية ّ
عامة للجمهور بضرورة تطبيق القوانين و الشروط وذلــك لتجميل الـشــوارع واألماكن
العامة بهدف تحقيق املصلحة ّ
ّ
العامة للمواطن واملقيم.
•اإلرشاد والتعريف بمفهوم التكامل بين العمارة والوسائل الدعائية واإلعالنية والتنسيق الحضاري
كإطارعمراني متكامل ومراعاة ذلك عند اختيارأو تصميم الوسائل الدعائية أو اإلعالنية.
ّ
املتنوعة التي تواكب النظم
• تشجيع القطاع الحكومي و الخاص على استخدام الوسائل اإلعالنية
ّ
التخطيطية.
واملعايير
•الحد من املحاوالت الفردية في تصميم الوسائل الدعائية واإلعالنية التي تتجه نحومفاهيم التجميل
غيرالواعية والتي تؤثرعلى محيط العمران من حولها .
•وضــع االشـتــراطــات املنظمة لنوعية ومستويات الــوســائــل اإلعــانـيــة وتوافقها مــع البيئة العمرانية
املحيطة .
•تحديد املسافات البينية بين الوسائل اإلعالنية مما يمنع نمو عشوائيات اإلعــانــات والالفتات في
املدن وما ينتج عنه من تلوث بصري وجمالي وعمراني للبيئة الحضرية .
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فريق إعداد الدليل
السيد وكيل الوزارة املساعد لشؤون البلديات  /منصور عبدهللا زيد آل محمود
املهندسة /إيمان محمد حمدي .
املهندس /محمد عبدالحميد رضواني .
املهندس  /عبدهللا يوسف الفخرو .
املهندس /عمرو عبدهللا فنجري .
املهندسة /جيهان محمود عبدالرحمن .
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املهندس  /خالد سليمان الخليفة .
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•الوزارة :وزارة البلدية
•الوزير :وزير البلدية
•وكيل الوزارة  :وكيل الوزارة املساعد لشؤون البلديات .
•البلدية املختصة  :البلدية التي يكون وضع اإلعالن أو مباشرتة ضمن حدودها الجغرافية .
•اإلعــان  :كل وســيلة الغــرض منهــا إعــام الكافــة أو فئــة مــن النــاس عــن إحــدى الســلع أو املنتجــات الصناعيــة أو التجاريــة أو األجهــزةأو اآلآلت أو أي أنشــطة أو أعمــال
الفهرس

تجاريةأوصناعيــة أو مهنيــة ،ســواء اســتخدم ذلــك فــي الكتابــة أو الرســم أو الصــورة أو الصــوت أو الضــوءأو غيرهــا مــن وســائل التعبيــر ،وســواء صنــع اإلعــان مــن
الخشــب أو مــن املعــدن أو الــورق أو القمــاش أو البالســتيك أو أيــة مــواد أخــرى تســتخدم فــي هــذا الغــرض .
•الوســيله اإلعالنيــة  :أي وســيلة ثابتــة أو متحركــة  ،تقليديــة أو الكترونيــة  ،دائمــة أو مؤقتــة  ،يتــم اســتخدامها لالعــان  ،وال تشــمل الصحــف واملجــات والدوريــات
واملواقــع االلكترونيــة واإلذاعــة والتليفزيــون وشاشــات دور العــرض الســينمائي .
•املادة اإلعالنية  :ما تحتوية الوسيلة اإلعالنية من نصوص لغوية أو صور أو رموز أو شعارات أو عالمات أو رسومات أو غيرذلك .
•املعلن :أي فرد أو مؤسسة أو شركة يقوم /تقوم بنشرإعالنات على مختلف وسائل اإلعالم بمردود مادي أو غيرمادي .
•املوقع اإلعالني :هو أي موقع يمكن اإلعالن فيه باستخدام الوسائل اإلعالنية .
•مالك املوقع اإلعالني :هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي سمح للمرخص له استغالل األمالك العائدة له أو أي جزء منها كموقع اعالني .
•الوكيل أو الوكالء :الشخص أو األشخاص املوكلون من قبل املالك لتقديم الطلب ومتابعة اإلجراءات .
•الترخيص :الوثيقة الصادرة عن البلدية املختصة وفقا ألحكام هذا القانون التي تتضمن موافقات على اإلعالن في املوقع اإلعالني .
•املرخص لة :الشخص الطبيعي أو االعتباري الحاصل على ترخيص اإلعالن في الدولة بموجب أحكام القانون .
•الدليل :مجموعة االجراءات واالشتراطات واملتطلبات واملواصفات التي يجب توفرها إلصدارالترخيص .
•اللوحــات الدعائيــة :هــي اللوحــات املســتخدمة للدعايــة عــن املنتجــات أو الخدمــات للغيــربالكتابــة علــى ملصقــات أو عــرض محتــوى متغيــر وتكــون قائمــة بذاتهــا أو
متصلــة باملنشــأة.
•اللوحــات اإلعالنيــة :هــي اللوحــات املســتخدمة لإلعــان عــن املنتجــات أو الخدمــات للــذات ومتعلقــة بالنشــاط األسا�ســي فــي املبنــى أو الجــزء مــن املبنــى املثبتــة عليــة أو
تجاهــة.
•الرسومات التوضيحية :الرسومات واملخططات والتصميمات املعدة من قبل شركات الدعاية واإلعالن ومكاتب الدعاية واإلعالن .
•العقار/قطعــة االرض :قطعــة األرض املعتمــدة فــي ســند امللكيــة ،أو فــي مخطــط األرض املعتمــد مــن قبــل إدارة أمــاك الدولــة للقســائم املخصصــة لالنتفــاع بهــا
وتطويرهــا.
•خط قطعة األرض (خط ملكية) :هي خط الحدود املسجلة لقطعة األرض و التي تفصل قطعة األرض عن غيرها أو عن الشارع أو أي منطقة عامة أخرى.
ً
ً
ً
•املبنى :أي مبنى سواء كان مؤقتا أو دائما ويشمل أساسات وطوابق وحوائط وسقف وأيضا يشمل السور والسياج أو أي إنشاء يحدد معالم العقارأو أي أعمال
أخــرى صــدرت بهــا رخصــة بناء.
•اإلنشاء :أي تشييد أو هيكل أو نوع من البناء.
•مبنى البرج – األبراج :يقصد باألبراج كتعريف عام هي املباني ذات االرتفاعات العالية التي يزيد ارتفاعها عن ( )15دور فأكثروالتي تكون عبارة عن مجموعة من
االستخدامات السكنية ،السياحية ،االدارية والتجارية.
•املجمعــات التجاريــة ( :)Mallsيقصــد باملجمعــات التجاريــة ( )Mallsكتعريــف عــام هــي األســواق الكبيــرة املغلقــة وتحتــوي علــى مختلــف االنشــطة التجاريــة مــن
املحــات التجاريــة الكبيــرة والصغيــرة وأماكــن الترفيــه وألعــاب ومطاعــم مختلفــة.
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•املحالت التجارية  :يقصد بها كل املحال و املعارض واملنشــئات التي تعمل بالنشــاط التجاري  ،وتتعامل مباشــرة بالبيع املباشــرلخامات أو منتجات جاهزة ســواء
كانــت للجملــه أولتقديــم الخدمــات  ،وتباشــربعــض األنشــطة اإلنتاجيــة الصغيــرة فــي غيــراملناطــق الصناعيــة .
•املحــات الصناعيــة  :جميــع أنــواع املنشــآت اإلنتاجيــة التــي تعمــل بالنشــاط الصناعــي  ،وينتــج عــن نشــاطها تغييــرفــي أشــكال أو طبيعــة مدخــات اإلنتــاج  ،وتباشــر
نشــاطها فــي املناطــق الصناعيــة .
•.منسوب األرض :النقطة السفلى ملنسوب األرض أو الرصيف ضمن املساحة الواقعة بين املبنى وحد العقار.
•ارتفاع املبنى :املسافة الرأسية مقاسة من أعلى نقطة ارتكازعلى رصيف الشارع املعتمد من هيئة األشغال إلى أعلى نقطة بالسقف.
•الواجهة الرئيسية :هي الجانب الرئي�سي للبناء والجزء األكثرأهمية من الناحية التصميمية واملطل على الشارع الرئي�سي وتحتوي على املدخل الرئي�سي للمبنى .
•الواجهة الثانوية :بالنسبة ألي مبنى ،هي الجانب الثانوي للبناء واملطل على أي طريق آخر .
•الفيالت الخدمية:وهي الفيالت الســكنية واملرخصة ترخيص خدمي (لألنشــطة التجارية أو اإلدارية ) والواقعة على الشــوارع الخدمية حســب ما تم تحديدة من
الجهــة املختصة .
•الالفتات التعريفية  :هي الفتة تستخدم للتعريف بالفراغ املتواجدة به وهي التستهدف الربحية التجارية وإنما تعرف بالنشاط أو االستخدام الكائن بالعناصر
املعمارية .
•الالفتات اإلضافية :هي رساله لها مردود تجاري على هيئة منشأ أو عنصرتصميمي ويوضع لفترة زمنية محددة .
•الالفتات اإلرشادية :هي الفتات تحمل رساله توجيهية ملستعملي الطريق أو الفراغ العام باملدن ،لالستدالل على املكان أو عناصرة العمرانية .
•الطرق الحضرية  :وتقع داخل األحياء السكنية ويتراوح عرضها من (12م الى 25م ).
•الطرق الثانوية والتجميعية :هي طرق حضرية يتراوح عرضها من (16م الى  40م ).
•الطرق الرئيسية أو الشريانية  :هي الطرق التي يزيد عرضها عن  40م.
•الطرق السريعة  :هي الطرق املزدوجة التي تربط بين املدن وتكون مزودة بتقاطعات علوية ويكون عرضها  80م أو أكثر.
ً
ً
ً
•املوقع األثري :يعتبرأثرا أي �شيء خلفتة الحضارات ،أو تركتة األجيال السابقة ،مما يكشف عنه أو يعثرعلية ،سواء كان ذلك عقارا أو منقوال يتصل بالفنون أو
العلوم أو اآلداب أو األخالق أو العقائد أو الحياة اليومية ،أو األحداث العامة ،أو غيرها مما يرجع تاريخه إلى أربعين سنة أو أكثرمتى كانت له قيمة فنية أو تاريخية.
دور العبادة  :هي األماكن أو املباني املخصصة ألداء مجموعة من األشخاص طقس أو الطقوس الدينية .
•مكتب الدعاية واإلعالن  :هي املكاتب املعتمدة من قبل الجهات املختصة ملمارسة نشاط تصميم الالفتات أو اللوحات الدعائية واإلعالنية .
•شركات الدعاية واإلعالن  :هي الشركات العاملة بمجال االستثمارفي الدعاية واإلعالن ومعتمدة من قبل الجهات املختصة ولها حقوق االستثمار
•اإلعالن الثابت :أن يكون محتوى اإلعالن على شكل صورة ثابتة على (ملصق ورقي -أو قماش أو أي مواد مماثلة )....
•اإلعالن املتغير:أن يكون محتوى اإلعالن متغيرفي فترات زمنية متعاقبة مثل (شاشات الكترونية -شبكات ضوئية) ......

الفهرس

•الواجهة :مصطلح يصف أي حد مشترك بين قطعة األرض والطريق املطل علية.
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الفهرس

اإلشتراطات واملتطلبات
العامة

15

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

االشتراطات الخاصة بالبلديات املعنية

الفهرس

االشتراطات واملتطلبات العامة
ّ
ّ
•يحدد الدليل موقع اإلعالن ،ومساحتةّ ،
ومدتة ،والشروط واملواصفات الالزم توفرها.
• ُيحظروضع أي إعالن أو مباشرتة قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية املختصة ،وأداء التأمين املالي والرسم املقرر لذلك.
ً
•يكون الترخيص باإلعالن شخصيا ،وال يجوز التنازل عنه للغيرإال بعد موافقة البلدية املختصة.
• ّ
للبلدية املختصة سلطة اإلشراف على اإلعالنات والتفتيش عليها لتنفيذاشتراطات هذا الدليل .
•كتابة رقم الترخيص والبلدية املرخصة لة في أسفل اللوحة اإلعالنية وتاريخ بدايتة ونهايتة .
•يلتزم املرخص له بتوفير نسخة من الترخيص للشركات املنفذة للوسيلة اإلعالنية في موقع إنشاء وتركيب الوسيله اإلعالنية .
•يحــق للبلديــة املختصــة إعــادة النظــر فــي مواقــع وأشــكال اإلعالنــات القائمــة وإل ـزام أصحابهــا بتنفيــذ اإلج ـراءات املطلوبــة خــال فتــرة
ً
أيضــا إ الــة مــا ت ـراه مخالفـ ًـا ألحــكام هــذا القانــون أو الق ـرا ات ّ
ّ
املنفــذة لــة إداريــا ،وال يحــق ألي شــخص مطالبتهــا بــأي
ر
محــددة ،و يمكنهــا ً ز
تعويض نتيجة تلف الوسيلة اإلعالنية أو إزالتها أو ألي سبب آخر.
•يكــون ملوظفــي وزارة البلديــة ،الذيــن يصــدربتخويلهــم صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي ،قـرارمــن النائــب العــام باالتفــاق مــع الوزيــر،
ضبــط وإثبــات الجرائــم التــي تقــع باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون والقـرارات املنفــذة لــة.
•االلتزام بسداد الرسوم املقررة أو املعدلة عند تقديم طلب الترخيص أ والتجديد أو التعديل  ،عدا ما هو مستثنى بأحكام القانون .
•أال تكون العالمات التجارية واألسماء والبيانات الواردة بالوسيلة اإلعالنية  ،مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات .
•ال يسمح بمخالفة االرتفاعات واملقاييس واألبعاد التي ّ
تحددها االشتراطات واملعاييرالتصميمية الواردة بالدليل.
•متابعة وتقييم ومراجعة وتنفيذ هذة االشتراطات بعد انتهاء الترخيص أو في حالة تجديدة.
•في حاله ظهور عالمات تلف على الالفتة يجب استبدالها أو إزالتها.
• ُيحظر ،بأي وجة ،تمزيق اإلعالنات أو تشويهها أو إتالفها.
ُ
•ال يجوز ألي شخص أن يستعمل ،ألغراض اإلعالن ،مكبرات الصوت ،إال بعد الترخيص له بذلك من البلدية املختصة ،على أن تراعى
األماكن واألوقات والعبارات املحددة في الترخيص الصادرلة في هذا الشأن.

االشتراطات املكانية

•أن تكون كمية ونوع الالفتة أو الوسيلة اإلعالنية متوافقة مع خصائص وطبيعة املنطقة التي يتم وضعها فيها.
•التوافق مع املناطق والشوارع واملناظرالطبيعية واملباني املحيطة بموقع الالفتة أو الوسيلة اإلعالنية .
• أن يتوافــق حجــم وشــكل و نســب الالفتــة مــع حجــم الشــارع املطلــة عليــة واملناظــرالطبيعيــة التــي فــي الشــارع ونســب وحجــم الالفتــات
املجــاوره واملطلــة علــى الشــارع وأال تحجــب أو تعيــق الرؤيــة عــن مثيالتهــا وأن تراعــي حقــوق الرؤيــة للملكيــات املجــاورة.
•الالفتات أو الوسائل اإلعالنية املقترحة يجب أن تضيف للمنظرالجمالي والعام للشارع وتقلل من الفو�ضى العامة للوسائل اإلعالنية
ً
مــن ناحيــة حجــم األج ـزاء املعماريــة أو املواقــع ذات الواجهــات أو االعمــال التــي تســبب منظ ـرا غيــرمرغــوب بــة ،وتجمــل واجهــات املبانــي
وتســاهم فــي التنســيق الجمالــي لشــكل الشــارع النهائــي.
ن
•أال تقلل أو تغيرالالفتة أو اللوحة من الجهود التي يبذلها املواطنو أو الحكومة من تحسين البيئة الحضرية للمدينة.
•أال يــؤدى تثبيــت وســيلة اإلعــان إلحــاق أي ضــرر باملرافــق العامــة أو تعريــض حيــاة األفـراد أو املمتلــكات للخطــر  ،أو التعــارض مــع الطابــع
الجمالي للمنطقة  ،أو اإلخالل باملظهرالعام للمدينة .
ً
ً
•إذا كان اإلعــان ســيثبت علــى عقــار ،فيجــب أال تشــكل وســيلة اإلعــان خطـرا علــى املنتفعيــن بالعقــارأو الجيـران  ،أو تلحــق بهــم أضـرارا أو
تقلــق راحتهــم  ،كمــا يجــب أال تعيــق وســيلة اإلعــان الرؤيــة أو تســد منافــذ التهويــة .
• أن تتوافق اللوحات مع حجم ونسبة الشاغلين للمبنى واملناظرالطبيعية املحيطة التي باملوقع مع مراعاة الشاغل للمساحة األكبر،
حتى يتم تحسين املنظرالعام للموقع واملبنى املجاور ويفضل تجميعها في عمود خارج املبنى.
•األخذ باالعتباربأن الالفتة أوالوسيلة اإلعالنية هي جزءا من واجهة املبنى ،وأن تؤخذ كجزء من العناصراملعمارية للمبنى ،ويجب أن
توضع على سطح مسطح من الواجهة وأال تغطي العناصراملعمارية والنوافذ الخاصة باملبنى مما يؤثرعلى جمال الواجهات املعمارية
للمبنــى ويفضــل أن يتــم تصميــم وتحديــد مواقــع الوســائل اإلعالنيــة ضمــن تصميــم املبنــى والخدمــات املطلوبــة لهــا ،فيمــا ال يتعــارض مــع
قانون تنظيم املباني رقم ( )4لســنة 1985م ولوائحة وقرارتة التنفيذية .
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األماكن واملباني التي
اليسمح بترخيص
اإلعالنات بها

ُ
•تحظرإقامة اإلعالنات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها ،بأي طريقة ،على ما يلي:
•دور العبادة.
• املنشآت واملباني ذات الطابع األثري أو التاريخي واألسواراملحيطة بها.
• األشجاروحاويات النباتات.
• العالمات اإلرشادية واإلشارات املرورية.

الجهات املستثناة من الصالحيات املقررة للبلديات
املختصة
االشتراطات الخاصة باالدارات الخدمية

.
.
.
.
.
.
.

ّ
•يجــب علــى كل مرخــص لــه قبــل وضــع اإلعــان أو الالفتــة أن يراعــي مقتضيــات ومتطلبــات اإلدارات الخدميــة املتمثلــة
فــي :
•التخطيط العمراني  :مراعاة التنسيق الحضاري والعمراني وتوحيدة داخل املنطقة الواحدة .
•الدفاع املدني :
١ال يجوز إعاقة وسائل التهوية باملبنى أو املباني املحيطة و وسائل اإلنقاذ ومخارج ومداخل الطوارئ.
ّ
ّ
ّ
كهربائيــة أو مــواد مشــتعلة علــى مقربــة مــن الفتــات القمــاش بــدون حمايــة حتــى ال يتســبب فــي
٢ال يجــوز وضــع مصابيــح
إحراقهــا.
•إدارة املرور(وزارة الداخلية ):
١عــدم وضــع اإلعالنــات بأســلوب يعيــق حركــة مــرور وســائل النقــل املختلفــة أو أماكــن مــروراملشــاة أو اســتعمال األنــوار
املشـ ّـعة التــي مــن شــأنها التأثيــرعلــى الرؤيــة أو تؤثــرســلبا علــى مرتــادي ومســتخدمي الطريــق .
٢أاليكــون تصميــم اإلعــان مــن حيــث الحجــم والشــكل واأللــوان مماثــا إلشــارات وعالمــات والفتــات املــرورأو غيــرذلــك
مــن الالفتــات الرســمية.
٣أالتؤثراضاءة اللوحة أو الالفتة على اشارات املرورالضوئية أو لوحات املروراالرشادية
•هيئة االشغال العامة
١أن تتناســب اللوحــات الدعائيــة املقامــة فــي حــرم الطريــق مــع املخطــط التصميمــي للشــارع وان يتــم التنســيق معهــا
إلمــداد التوصيــات الخاصــة بهــا دون أن تؤثــر علــى البنيــة التحتيــة املقامــة بشــكل ســلبي .
٢وأي إدارة خدمية يتطلب موافقتها لترخيص الوسيلة اإلعالنية .

الفهرس

•تتولــى الجهــات التاليــة تنظيــم اإلعالنــات ،وإصــدار التراخيــص الخاصــة بهــا ،وتحديــد شــروط منحهــا وتجديدهــا،
ووقفهــا وإلغائهــا واإلش ـراف عليهــا ومراقبتهــا:
• الهيئة العامة للطيران املدني ،بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشرباملطارات أو املرافق الخاصة بها.
•املؤسسة القطرية لإلعالم ،بالنسبة لإلعالنات التي تتم من خالل وسائل اإلعالم املسموعة أو املرئية.
• اللجنة األوملبية القطرية ،بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشرباملالعب واملنشآت الرياضية األخرى.
•الشركة القطرية إلدارة املوانئ ،بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشرباملوانئ واألرصفة أو أي من املرافق التابعة
لهــا.
•الشــركة القطريــة للخدمــات البريديــة ،بالنســبة لإلعالنــات التــي توضــع أو تباشــرفــي املرافــق التابعــة لهــا أو توضــع علــى
املطبوعــات البريديــة.
•الجهــات القائمــة علــى إدارة املناطــق االســتثمارية التــي يصــدربتحديدهــا وبشــروط وإجـراءات التملــك فيهــا قـرارمــن
مجلــس الــوزراء ،بالنســبة لإلعالنــات التــي توضــع أو تباشــربتلــك املناطــق.
•الهيئة العامة للسياحة ،بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشرباملنشآت الفندقية والسياحية وبقاعات املعارض
واملرافق الخاصة بكل منها.
•ويجوز ،بقرارمن مجلس الوزراء ،إضافة جهات أخرى إلى الجهات املنصوص عليها في هذه املادة.
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الرساله

تخطيط

بما يخص إرتفاع الحروف العربية و اإلنجليزية يجب توازن املنظرالبصري في لوحة العرض لالفتة بين النص العربي
واإلنجليزي مع مراعاة صحة الترجمة و يجوز اختيارأنماط معينة حسب املناطق الحضرية املختلفة.
• تشكل جميع هذه العناصرتصميم اللوحة اإلعالنية كاللون ،املواد ،األعمال النهائية ،الرسوم واألشكال والزخارف،
وتتبلــور هــذه العناصــرفــي اآلتي :
1 .مجموعة األلوان وأنماطها.

تصميم الالفتة

الفهرس

2 .الشعارات .
3 .خط الالفتات (طول الكتابة-ارتفاع األحرف -أنماط األحرف والكتابة).
4 .تخطيط الرساله اإلعالنية (زاوية الرؤية وامليالن -الوضوح والقابلية للقراءة).
5 .العالقة بين النصوص العربية واالنجليزية وصحة الترجمة.

•أال تســتعمل فــي الوســائل اإلعالنيــة دعامــات مكشــوفة  ،أو معلقــة  ،بحيــث البــد مــن تصميمهــا وبناؤهــا بأســلوب مرتــب
الهياكل االنشائية وانظمة تركيب الالفتة

االشتراطات الخاصة باملواصفات الفنيه واالنشائية

6 .املواد املستعمله واالعمال النهائية.

وأنيق وبسيط وذلك كميزة تكاملية في الوسيلة اإلعالنية.
ّ
اإلسمنتية ّ
مصممة من طرف مهندس مرخص.
•أن تكون قواعد التثبيت
•أن تكون الوسائل اإلعالنية مثبتة بإحكام حسب اشتراطات املصنع وحسب األصول الهندسية املتبعة.
•فــي حالــه تثبيــت الوســيلة اإلعالنيــة علــى ســطح الخرســانة املســلحة للمبنــى ،يجــب أن يكــون املثبــت الخاصــة بالصواميــل
واألربطــة صالحــا لتحمــل وزن الوســيله اإلعالنيــة ،وأن املبنــى يتحمــل االحمــال اإلضافيــة مــع االخــذ باالعتبــاراالرشــادات
الخاصة بالشركة املصنعة ،وكذلك مالحظة الفراغات التي يجب تركها بين الالفتة واملبنى.
•أن يكون تركيب الوسيلة اإلعالنية آمن باستخدام مرابط ّ
قوية.
•أن تخفي جميع هياكل الوسائل اإلعالنية االنشائية الداعمة والوصالت املثبتة والخدمات الخاصة بها.
•صيانــة كل مــن واجهــة الوســائل اإلعالنيــة والهيــكل والقواعــد والروابــط الخاصــة بالوســائل اإلعالنيــة بشــكل صحيــح
دائم و على املرخص له القيام بذلك .
•يجب على املرخص لة صيانة الوسيلة اإلعالنية متى تطلب األمرذلك وتشمل االعمال التالية:
•استبدال اإلضاءة املحترقة.
•ازاله الكتابة ( التخريبية ) على الوسيلة اإلعالنية.

الصيانة الدورية

• صحة حاله الطالء.
• حالة املواد املعدنية واللحام .
• حالة السالمة واألمان لألجهزة وتوصيالتها.
•حالة الالفتة من أي أضرارأو تخريب.
•أن تكون املواد مقاومة لألشعة فوق البنفسجية أو تكون معالجة بمواد مقاومة لألشعة فوق البنفسجية.
•أن تكون املواد املستخدمة بالوسيلة اإلعالنية متوفرة ومتاحة حتى يسهل استبدالها أو صيانتها.
•أن يكون اختياراملواد من مواد ال تسبب التلوث أو تؤثرعلى الصحة العامة .
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•مراعــاة أن تكــون الوســائل اإلعالنيــة الخارجيــة مقاومــة للعوامــل الخارجيــة و التــي تؤثــر علــى العمــر االفترا�ضــي
لها
•أن تكــون املــواد املســتخدمة فــي صناعــة الوســائل اإلعالنيــة مقاومــة للصــدأ ،كمــا يجــب أن يكــون التشــطيب النهائــي
للوسيله اإلعالنية من حديد مجلفن أو معالج بمادة وذلك لحمايتها من الصدأ.
•أن تكــون املــواد املصنعــة أو املركبــة للوســيلة اإلعالنيــة متناســقة فــي درجــات الســمك واملــواد واأللــوان متناســقة فــي
التشــطيب.
•أن تكــون األلــوان – األصبــاغ – الدهانــات املســتعملة فــي الوســيلة اإلعالنيــة طويلــة األمــد ومقاومــة لألشــعة فــوق
البنفســجية وتكــون ذات جــودة عاليــة ومقاومــة للعوامــل الجويــة الخارجيــة ( الح ـرارة  ،الرطوبــة  ،الريــاح  ،وثابتــة
األلوان).

االشتراطات الخاصة باملواصفات الفنية واإلنشائية

املواد واألعمال النهائية

•أن تكــون التشــطيبات النهائيــة ألســطح الوســيلة اإلعالنيــة حســب املواصفــات الخاصــة بالشــركة املصنعــة أمــا األســطح
املجلفنــة فيجــب أن تكــون نظيفــة وخاليــة مــن الشــوائب و تكــون جميــع االســطح معالجــة بحيــث تكــون مســطحة
وناعمة .
•أن تكون الثقوب الخاصة بتثبيت الوسيلة اإلعالنية معدة أو مصنعة قبل التركيب أو التشطيب النهائي.
•تستخدم املعادن في تشكيل أنواع عديدة من الالفتات مثل األملنيوم والفوالذ وصفائح الزنك والخارصين والنحاس
وغيرهــا  ،لهــذا يجــب علــى املقاوليــن مراعــاة كل خاصيــة مــن خــواص املــواد املســتعملة فــي التركيــب باإلضافــة إلــى وضــع
التدابيرالوقائية في التصنيع والتركيب.
•يراعى تفادي تأثيرأشعة الشمس على الوسائل اإلعالنية باتباع التالي :
1 .يفضــل اســتعمال ألــوان معينــة  ،ومثــال علــى ذلــك ( اللــون الف�ضــي ولــون كــروم -األملنيــوم أو اســتعمال املــواد
الطبيعية كالرخام أو الحجارة في قواعد اإلشارة )
2 .التأكــد مــن طــاء ســطح الوســيلة اإلعالنيــة بالطــاء التأسي�ســي وبالقــدراملناســب وبشــكل صحيــح قبــل اســتعمال
اللون املراد وضعه عليها  ،ومثال على ذلك ( سطح اللوحة من األملنيوم يجب طالؤه ومعالجتة بمادة الكرومات
قبــل طالئــة.
3 .كل األلوان أوالتطبيقات والخطوط التي يجب أن يباشرها محترفون ويكون تصميمها مقاوما لألجواء الخارجية
.

اشتراطات اآلداب العامة

.
.
.
.
.
.

 1أن تكون اللغة املستخدمة في الوسيلة اإلعالنية هي اللغة العربية  ،ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة
العربية  ،شريطة أن تكون اللغة العربية هي اللغة األساسية في الوسيله اإلعالنية وأال تقل عن ( )% 50من
حجم الوسيله اإلعالنية ،وأن تكون في األعلى أو على الجهة اليمنى منه ،وأن تكون سليمة من الناحية اللغوية
واإلمالئية،و وفقا للضوابط التي تحددها البلدية املختصة .
2أال يتضمن اإلعالن أو الالفتة ماي�سيء الى الدين االسالمي  ،أو غيره من األديان .
3أال يتضمن اإلعالن ما يخالف النظام العام أو اآلداب العامة أو العادات أو التقاليد واألعراف السائدة .
4أال يتضمن محتوى اإلعالن الثابث أو املتغيرعلى أي صور لشخصيات سيادية أو عبارات سياسية أو طبقية أو
عنصرية أو صور لشخصيات سيادية .
5أال يتضمن اإلعالن أو الالفتة على أي صور خادشة للحياء .
6مراعاة استخدام املسميات والعبارات التسويقية والدعائية املتنوعة  ،دون التضارب مع املفاهيم والعقائد
وثقافة املجتمع .
7توخي الدقة واملوضوعية واملصداقية في مضمون اإلعالن املعروض .

الفهرس

•أن تكون االقمشة املستخدمة في الوسيلة اإلعالنية مرنة ودائمة ومناسبة لالستعماالت في األجواء الخارجية .
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الفهرس

أنواع الوسائل الدعائية
واإلعالنية
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أنواع الوسائل الدعائية واإلعالنية
داخل نطاق امللكية

الفهرس

الوسائل اإلعالنية على املباني

الالفتات القائمة بذاتها
االفتات التعريفية على مداخل املواقع املختلفة

الالفتات التعريفية
الالفتات على جدارحدود املنشآت وتعريف املجمعات

الالفتات على الهياكل الرأسية
الفتات األعالم التجارية والرايات

الالفتات اإلضافية
الالفتات اإلضافية املنخفضة الواجهات

الفتات الهياكل املعبأة بالغاز

الالفتات االعتراضية والبارزة عموديا من املبنى

الفتات األعمدة املرتفعة

الالفتات املركبة على املظالت أو املنسوخة عليها

عروض الليزر الضوئية والكشاف الضوئي

الالفتات على الواجهات الزجاجية
الالفتات اإلضافية املرتفعه الواجهات
الالفتات الركنية
الالفتات الجدارية أعلى املبنى
الالفتات السمائية
الالفتات الطولية الرأسية للترويج عن املنشآت
الالفتات املرتفعة على واجهات املنشآت
الفتات الفيالت الخدمية
األرمات الكبيرة (اللوحات أسطح فوق املباني )
الشاشات اإللكترونية والصناديق املضيئة والشاشات الضوئية
وامللصقات على واجهات املباني

الالفتات داخل املجمعات التجارية
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أنواع الوسائل الدعائية واإلعالنية
الفتات استثنائية

خارج نطاق امللكية

رايات الطرق

الفتات مواقع العمل

الالفتات اإلعالنية للدعاية اإلنتخابية

الالفتات الدعائية على أعمدة اإلنارة

الفتات السور للمشاريع قيد االنشاء

الالفتات اإلعالنية عن املناسبات اإلجتماعية

الفتات الطريق الدعائية الصغيرة على األرصفة

امللصقات على املركبات

منصات عروض املسابقات والترويج عن املنتجات

الفتات الطريق الدعائية املتوسطة على األرصفة

العامة
املقاعد
الالفتات
املركبات
علىعلى
اللوحات

الفتات التنزيالت والترويج

الفتات الطريق الدعائية الكبيرة

الزهور
الالفتاتعلى
الالفتات
أحواض العامة
على املقاعد

الفتات العروض املسرحية واملعارض

الفتات الطريق الدعائية املرتفعة
الفتات الهياكل املعدنية
الفتات على جسور املركبات واملشاة داخل الطرق
الالفتات على مظالت انتظارالحافالت

الفتات املعلومات االرشادية

الفهرس

الفتات الطرق

الالفتات املستقلة بذاتها

الالفتات اإلعالنية عن املناسبات الوطنية
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املعايير التخطيطية
والعناصر التصميمية
ألنواع الوسائل الدعائية
واإلعالنية
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الفهرس

أنواع الوسائل
اإلعالنيةوالدعائية
الواقعة داخل نطاق
امللكية
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الوسائل اإلعالنية والدعائية داخل نطاق امللكية

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني
1-1-1

الالفتات التعريفية

الفهرس

أ
الوصف

الالفتات التعريفية على جدارحدود املنشآت وتعريف
املجمعات
الفتات تركب أو تثبت كوسيلة للتعريف بإسم وعنوان املجمع أو املنشأة.

BOUNDARY /COMPOUND WALL SIGN

املوقع
واألبعاد

•على األسوارالقائمة و الخارجية للعقارأو املنشأة ،أوقائمة بذاتها على املداخل الرئيسية.
• توضع على سور املجمع أو تكون مستقله بذاتها.
»املساحة  :ال تزيد مساحتها عن 10م.2
»اإلرتفاع  :التزيد عن 2م وأال يقل ارتفاع قاعدتها عن 50سم من منسوب سطح األرض .
»السماكة  20 :سم (يجب أالتبرز عن ممرات املنشأه أو الطرق العامة ).

مالحظات
عامة

•أن يكون محتوى الالفتة يعكس إسم الشركة أو املنشأة باللغتين العربية واالنجليزية.
•يمكن أن يتضمن محتوى الالفتة عنوان املوقع.
ي
•أال تتضمن الالفتة دعاية أو إعالن عن منتج تجار .
•يراعى التأكد من تميزاملسميات وإنفرادها دون التكرارأو التشابة .
•يمنع استخدام الصناديق املضيئة .
• يتم تحديد موقع وشكل الالفتة التعريفية للمباني الجديدة في مرحله تصميم املبنى وأن تتضمنها املخططات املعمارية
املعتمدة لرخصة البناء الحاصل عليها املبنى .

رسومات
توضيحية

على األسوار
على مداخل املجمعات
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1-1-2

الالفتات اإلضافية
أ

الالفتات اإلضافية املنخفضة الواجهات

 .1الالفتات اإلعتراضية والبارزة عموديا من املبنى
الوصف

مالحظات
عامة

PROJECTED SIGNAGE

الفتــات عموديــة علــى واجهــة املبنــى وفــي املمـرات التجاريــة وداخــل املجمعــات التجاريــة ،وعــادة مــا تكــون ذات واجهتــان مضــاءة
داخليــا والغــرض منهــا التعريــف باالختصاصــات أو األنشــطة الخاصــة بصاحــب املنشــأة او املحــل كالصيدليــات وعيــادة األطبــاء
وغيرهــا.
ن
تثبت على واجهة املبنى وتكو عموديه للطريق العام
»العرض (بروز الالفتة )  45( :سم الى 60سم )
»اإلرتفاع  2.2 :م كحد أدنى الى 3م كحد أق�صى عن منسوب األرض التي تقع أسفلها .
»الطول  :يراعى التنسيق في اختيارالطول مع شكل املبنى ومساحة الشارع.

الفهرس

املوقع
واألبعاد

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

26

•أال تتضمن الالفتة دعاية عن منتج تجاري.
•يمكن أن تتضمن شعارللخدمة أو النشاط الذي يقدمه املحل التجاري.
•أن يكون محتوى الالفتة سهل القراءه للمشاة.
•يجب أن يكون حجم وشكل وابعاد الالفتة متناسقا مع املبنى الذي يتم تثبيتها علية وأال تتعارض مع الالفتات
املجاورة.
•أن تصمم األجزاء االنشائية لالفتة التي يزيد طولها عن ( )2مترمربع من قبل مهندس انشائي مرخص.
•ال يسمح للمحالت الصغيرة ذات واجهة أقل من  4مترطولي بتركيب هذا النوع من الالفتات.
•يسمح باستخدام الصناديق املضيئة فيها أو املواد املرنة .
• يراعى بأن يوحد النمط املستخدم للمبنى الواحد أو الشارع أو املنطقة بالكامل .

رسومات
توضيحية
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0.20

3.50

3.50
0.20

0.20

+5.35 FFL

0.30

+5.35 FFL

1.00

0.60

0.60

0.60

0.60

5.00

5.00

5.00

5.00

قطاع توضيحي

1.50

+0.15 FFL

.30

+0.15 FFL
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 .2الالفتات املركبة على املظالت أو املنسوخة عليها
الوصف

هي الفتات يتم تركيبها أو تثبيتها أو طباعتها على التندات أو املظالت والتي يمكن أن تكون مصنوعة من مواد صلبة أو
مرنة ،وتستخدم هذة الالفتات كالفتات إضافية أو ثانوية .

املوقع
واألبعاد

يمكن أن تثبت فوق املظالت الواقعة على واجهات املحالت واملتاجرللمباني ذات الطابقين ويستثنى منها املباني التي
تحتوي على دور امليزانين وتكون مسطحة وموازية للطريق العام وتقسم بحسب ارتفاعات املباني كالتالي :
»العرض  :تكون بعرض واجهة املحل .
»اإلرتفاع  1.0 :م من أعلى سطح املظله وأسفل سقف الدور العلوي .
»السماكة  30 :سم .
•يسمح باستخدام األحرف البارزة :
»توضع فوق مدخل املحل .
» أن تتوسط األحرف املستخدمة عرض واجهة املحل وال يزيد الجزء املستخدم عن  70%من مسافة العرض
»ارتفاع األحرف 50سم .
»تكتب جميع األحرف في الشارع الواحد على نفس الخط االفقي .

مالحظات
عامة

•يمكن أن تحتوي املظلة على إسم تجاري أو شعارخاص باملحل وال يسمح باإلعالن عن منتج تجاري بها .
•يسمح بوضع الشعارالتجاري على املظلة فقط ويحب أال يزيد عن  30%من مساحة الالفتة .
•أال يقل ارتفاع التندة املتحركة  2.40مترعن الرصيف .
•أن تكون مثبتة بطريقة محكمة وآمنة وتقاوم العوامل املناخية والرياح.
•أال تتعارض الالفتة مع الالفتات املجاورة ويترك مسافة 30سم بينها وبين الالفتة املجاورة .
• يراعى بأن يوحد النمط املستخدم في الشارع أو املبنى الواحد أو املنطقة بالكامل .

الفهرس

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

1-1-2الالفتات اإلضافية

أ  -الالفتات اإلضافية املنخفضة الواجهات

CANOPY SUSPENDED &AWNING SIGNAGE

رسومات
توضيحية

الفتات منسوخة على التندات أو
املظالت
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لالفتات املثبتة
فوق املظالت
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ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

 .3الالفتات على الواجهات الزجاجية
الوصف

هي ملصقات أو كتابة بالحفر على زجاج واجهة املحل أو املتجرلتوضيح النشاط أو املنتج أو الخدمة املقدمة

املوقع
واألبعاد

مالحظات
عامة

•يجب أال تعيق الرؤية للنشاط داخل املتجرأو املنشأة .
•اليسمح باستخدام اإلضاءة .
•يسمح بتغطية الواجهات الزجاجية كاملة في حالة كان املتجرمستخدم كصالون نسائي .

الفهرس

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

 1-1-2الالفتات اإلضافية

أ  -الالفتات اإلضافية املنخفضة الواجهات

WINDOW SIGNAGE

•تثبت على الواجهة الزجاجية للمحالت أو املتاجر  ،وتكون مسطحة وموازية للطريق العام وتكون بالطابق
األر�ضي فقط  ،كما يسمح بتثبيتها على الواجهة الزجاجية للمباني التجارية واإلدارية  ،كالتالي :
»يجب أال تتجاوز مساحة اإلعالن ( ) 50%من مساحة الواجهة الزجاجية أو األلواح الزجاجية التي تعرض
علية .

رسومات
توضيحية
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ب .الالفتات اإلضافية املرتفعة الواجهات
 .1الالفتات الركنية

املوقع
واألبعاد

تثبت على واجهة املبنى وتكون عمودية الرؤيا للطريق العام وعلى وارش سطح املبنى .
»عرض الالفتة  1.5 :متر
»إرتفاع الالفتة  1.5 :م كحد أق�صى من منسوب الدور العلوي الواقع أسفل دور السطح (يسمح بزيادة االرتفاع في
حاله زيادة ارتفاع سطح الوارش للمبنى ).
»السماكة  30 :سم .

مالحظات
عامة

•أال تتضمن الالفتة دعاية عن منتج تجاري.
•يمكن أن تتضمن شعارللخدمة أو النشاط الذي يقدمة املحل التجاري.
•أن يكون محتوى الالفتة سهل القراءة للمشاة.
•يجب أن يكون حجم وشكل وأبعاد الالفتة متناسقا مع املبنى الذي يتم تثبيتها علية وأال تتعارض مع الالفتات
املجاورة
•أن يكون العقارعلى زاوية (على طريقين) وتتسع واجهة العقاربوضع لوحة مطله على كال الطريقين.

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

الفهرس

الوصف

الفتات توضع على الجزء الركني من املبنى بهدف إبراز زوايا املبنى.

رسومات
توضيحية
 1-1-2الالفتات اإلضافية

CORNER SIGNAGE PANEL
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 .2الالفتات الجدارية أعلى املبنى
الوصف
املوقع
واألبعاد

تثبت على واجهة املبنى وتكون موازية للطريق العام .
•يسمح باستخدام األحرف البارزة :
»توضع فوق مدخل املحل .
» أن تتوسط األحرف املستخدمة عرض واجهة املحل وال يزيد الجزء املستخدم عن  70%من مسافة العرض
»إرتفاع األحرف 50سم .
»تكتب جميع األحرف في الشارع الواحد على نفس الخط االفقي .
»عرض الالفتة :حسب عرض املحل  -في حاله مجموعة من املحال تتوسط مجموع أبعاد املحال أو املتاجر.
»طول الالفتة  :يراعى التنسيق في إختيارالطول مع شكل املبنى ومساحة الشارع.

رسومات
توضيحية

•أال تتضمن الالفتة أي مادة إعالنية ملنتج.
•أن يكون محتوى الالفتة واضح للمشاة واملركبات عن بعد .
•يجب دمج الالفتات ً
بصريا مع السمات املعمارية مثل النوافذ واإلسقاطات والعناصراملفصلية.
•ينبغي أن تكون الالفتة مخصصة الحروف البارزة.
•يمنع تركيب صناديق الالفتات املضيئة .
• يراعى بأن يوحد النمط املستخدم للمبنى الواحد أو الشارع أو املنطقة بالكامل .

الفهرس

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

 1-1-2الالفتات اإلضافية

WALL SIGNAGE/ TOP

توضع على الجزء العلوي من الواجهة لتكون واضحة من مسافة بعيدة وتتوسط محل أو مجموعة من املحال أو
املتاجر التجارية واملباني التجارية .

مالحظات
عامة

ب -الالفتات اإلضافية املرتفعة الواجهات
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 .3الالفتات السمائية
الوصف
املوقع
واألبعاد

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

1-1-2الالفتات اإلضافية

ب -الالفتات اإلضافية املرتفعة الواجهات

الفهرس

مالحظات
عامة

SKY SIGN

الفتات إعالنية توضع أعلى املبنى أو فوق مستوى طابق السطح .
»يسمح باستعمال هذا النوع من الالفتات في املباني واملراكزالتجارية على الشوارع التجارية .
»توضع فوق مستوى سطح املبنى (الوارش) العلوي .
»العرض  :يراعى التنسيق في اختيارالعرض مع شكل املبنى ومساحة الشارع.
»السماكة  30 :سم
»ارتفاع الالفتة :ال يزيد ارتفاعها عن 1.5م .
•أال تتضمن الالفتة أي مادة إعالنيه ملنتج.
•أن يكون محتوى الالفتة واضح للمشاة واملركبات عن بعد .
•الحد األق�صى لعدد الالفتات هو الفتة واحدة على سطح العقار.
•يسمح بأن تكون مضاءة،مع مراعاة تقليل التأثيرالبصري لالفتات املضيئة على املناطق السكنية املحيطة ،
ً
داخليا على اإلضاءة الخارجية.
ويفضل استخدام العالمات املضيئة
ن
•ينبغي أن تكون الالفتة مخصصة بأسلوب الحفرأو الحروف البارزة دو خلفية .
•تغطية جميع أدوات التثبيت من جميع الجوانب ومن الخلف لتجنب تشويه املظهرالعام .
• في حاله تعدد املستخدمين يفضل منحها للمستغل األكبرمساحة من املستخدمين .

رسومات
توضيحية

 .4الالفتات الطولية الرأسية للترويج عن املنشآت

RENTAL SIGNAGE

الوصف

•هي الفتة مؤقتة مصنوعة من مواد مرنة توضع على واجهات املباني وعلى أسواراملجمعات وتستخدم للترويج
عن البيع أو التأجير.

املوقع
واألبعاد

•يوضع هذا النوع من الالفتات بشكل رأ�سي على سطح واجهات املباني على الواجهة املطلة على الطريق العام .
•مساحةالالفتة  :يجب أال تزيد مساحة الالفتة عن  10%من مساحة الواجهة الكلية  ،ويمكن تجزئتها في حالة
وجود أكثرمن واجهة على الشارع .
•ال تزيد عن ( )4مترمربع لكل ( )20مترمن واجهة املبنى على الطريق العام.
•تستخدم لإلعالن من قبل مالك العقار للتعريف بوحدات معروضة لإليجارأو للبيع .
•أال تتضمن الالفتة أي مادة إعالنية ملنتج.
•أن يكون محتوى الالفتة واضح للمشاة واملركبات عن بعد.
•يجب مراعاة اختيارموقع الالفتة ليتناسب ً
بصريا مع السمات املعمارية مثل النوافذ واإلسقاطات والعناصر
املفصلية .

مالحظات
عامة

رسومات
توضيحية
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 .5الالفتات املرتفعة على واجهات املنشآت
الوصف
املوقع
واألبعاد

FACADE (HIGH LEVEL) SIGNAGE

الفتات توضع موازية لواجهة املبنى وتكون موقعها على أو فوق مستوى الطابق الثاني من قبل مالك املبنى .
»يسمح باستعمال هذا النوع من الالفتات في املباني املحتوية على أكثرمن ثالث طوابق.
»ال يسمح بتعدي الالفتة مستوى سطح املبنى (الوارش) العلوي.
»اإلرتفاع  :يجب أن تثبت الالفتة على مسافة ال تقل عن  10مترمن مستوى االرض .
»العرض  :يراعى التنسيق في اختيارالعرض مع شكل املبنى ومساحة الشارع.
»السماكة  30 :سم
•أال تتضمن الالفتة اي مادة إعالنية ملنتج .
•أن يكون محتوى الالفتة واضح للمشاة واملركبات عن بعد و يسمح بالفتة لكل واجهة مطلة على الشارع .
•يسمح بأن تكون مضاءة،مع مراعاة تقليل التأثيرالبصري لالفتات املضيئة على املناطق السكنية املحيطة .
ً
داخليا على اإلضاءة الخارجية.
•يفضل استخدام العالمات املضيئة
•يجب دمج الالفتات ً
بصريا مع السمات املعمارية مثل النوافذ واإلسقاطات والعناصرالتصميمية.
•ينبغي أن تكون الالفتة مخصصة بأسلوب الحفرأو الحروف البارزة
• في حاله تعدد املستخدمين يفضل منحها للمستغل األكبرمساحة من املستخدمين .
• يتم تحديد موقع وشكل الالفتة التعريفية للمباني الجديدة في مرحله تصميم املبنى وأن تتضمنها املخططات املعمارية املعتمدة
لرخصة البناء الحاصل عليها املبنى .

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

 1-1-2الالفتات اإلضافية

ب -الالفتات اإلضافيه املرتفعة الواجهات

رسومات
توضيحية

 .6الالفتات على الفيالت الخدمية
الوصف
املوقع
واألبعاد

مالحظات
عامة

رسومات
توضيحية

VILLA SIGNAGE

هي الفتة تعريفية أو إضافية يتم تركيبها على الفيالت املستخدمة استخدام تجاري أو اداري  ،وغالبا ما تكون في
املناطق السكنية.
»يوضع هذا النوع من الالفتات على واجهة الفيالت الخدمية أو على أسوارالفيال األمامية أو الجانبية املطلة
على الشارع .
»ال يسمح بتعدي الالفتة مستوى سطح املبنى (الوارش) العلوي.
»االرتفاع  1.5 :م.
»العرض  :يراعى التنسيق في اختيارالعرض مع شكل املبنى ومساحة الشارع.
»السماكة  30 :سم
»الحد األق�صى لحجم الالفتة ()3.75مترمربع (على واجهة الفيال)				.
•توضع على واجهة املدخل الرئي�سي في حالة إستخدام الالفتة كالفتة تعريفية رئيسية دائمة .
• يمنع تركيب الفتات الصناديق املضيئة ويستعاض عنها باستخدام الحروف الثالثية االبعاد.
•اليسمح باستخدام الشاشات اإللكترونية .
•أن تتضمن اسم وشعارالشركة أو املؤسسة.
•اليسمح بوضع الالفتة على سطح الفيال أو على بيت الدرج أو الغرف التي على السطح (طابق السطح)

الفهرس

مالحظات
عامة
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ج -األرمات الكبيرة (اللوحات فوق أسطح املباني )
الوصف

الفهرس

املوقع
واألبعاد

رسومات
توضيحية
 1-1-2الالفتات اإلضافية

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

مالحظات
عامة

BACKLITE ROOFTOP SIGN

هي عبارة عن الفتات كبيرة للعرض أو اإلعالن  ،دائما ما يكون عرضها أكبرمن ارتفاعها وتكون مثبتة فوق املبنى .
•تثبت فوق املباني في الشوارع التجارية واإلدارية.
•أبعاد الالفتة كالتالي:
ن
»املساحة  :التزيد عن45م  2لكل واجهة  ،شريطة أن تكو نسبة عرض الالفتة إلى طولها . 2:1
»يسمح بها للمباني التي ال يقل ارتفاعها عن 15متر.
»يجب ترك مسافة ال تقل عن 500متربين الالفتة واألخرى والفارق بين اإلرتفاع في الالفتتين ال يتجاوز 2م .
»يجب ترك مسافة ال تقل عن 100م بين الالفتة ودور العبادة أو األماكن األثرية والثقافية .
•أن تحتوي الالفتة على إعالن لغرض تجاري ويمنع أن تترك فارغة .
•يجب تقديم تعهد بالصيانة واملحافظة عليها واستبدال التالف منها خالل فترة وضعها .
•التأكد من وضع الالفتة وتثبيتها بطريقة محكمة وصحيحة كي ال تشكل عائق او خطرللممتلكات القائمة و املجاورة
مع مراعاة الشكل الجمالي في طريقة تثبيتها وعرضها وتناسقها مع املحيط املجاور والشارع املطلة علية .
•تعتبراللوحة هي لوحة استثمارية ويتم تشغيلها من قبل شركة متخصصة في الدعاية واإلعالن .
•اذا كانت خلفية الالفتة مرئية من الشارع يجب تغطيتها بشكل جيد أو تصميمها كجزء منها
•توضع على التقاطعات الرئيسية ومناطق االزدحام املروري .

الفهرس

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني
 1-1-2الالفتات اإلضافية
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رسومات
توضيحية
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د  -الشاشات اإللكترونية والصناديق املضيئة والشبكات
الضوئية وامللصقات على واجهات املباني
الوصف

هي الالفتات املستخدمة للدعاية أو املنتجات أو الخدمات وهي لوحات تعمل باإلضاءة اإللكترونية الثابتة أو املتحركة أو
صناديق مضيئة أو ملصقات إعالنية .

املوقع
واألبعاد

»تثبت على واجهات املباني في الشوارع التجارية واإلدارية واألروقة في املراكزالعمرانية أيضا ،وعلى واجهة (املجمعات
التجارية )
»توضع في الساحات الرئيسية والتقاطعات الهامة داخل املدن و نقاط جذب املشاة ,ومناطق الترفية واملطاعم املميزه
والتي تجذب الزائرين  ،ومستخدمي املركبات .
»توضع على واجهات املباني في الطرقات التي ال تزيد سرعتها عن 80كم /ساعة.
»تكون جميع اللوحات على جدران املباني وموازيه لسطح املبنى املثبتة علية وال تبرز عنه مسافة أكثرمن  25سم في
االتجاه العمودي للسطح وال تخرج عن حدوده في مستوى السطح نفسه.يجب ترك مسافة التقل عن 2.4م بين
أسفل منسوب الالفتة وسطح األرض أسفلها .
»في حاله تركيب الالفتة اإللكترونية على املباني تكون مقاييس الالفتة كالتالي:
»املساحة  :التزيد عن  %50من مساحة واجهة املبنى .
»اإلرتفاع  :ال يقل عن 6م من منسوب سطح األرض .
»يجب ترك مسافة ال تقل عن 2.5م من الحد الجانبي للمبنى .
»توفيرارتداد ال يقل عن 2متر بين موضع الشاشة على املبنى والطريق الواقعة علية .
»يجب ترك مسافة ال تقل عن 100م بين الالفتة ودور العبادة أو األماكن األثرية والثقافية .

مالحظات
عامة

•ال يسمح بتركيب الالفتات على نوافذ املباني أو الواجهات األمامية للمباني .
•أن تحتوي الالفتة على إعالن لغرض تجاري ويمنع أن تترك فارغة .
•يجب تقديم تعهد بالصيانة واملحافظة عليةا واستبدال التالف منها خالل فترة وضعها .
•التأكد من وضع الالفتة وتثبيتها بطريقة محكمة وصحيحة كي ال تشكل عائق أو خطرللممتلكات القائمة و
املجاورة مع مراعاة الشكل الجمالي في طريقة تثبيتها وعرضها وتناسقها مع املحيط املجاور .
•في حاله املباني الجديدة يتم تحديد مكان وشكل اللوحة اإلعالنية في مرحله تصميم املبنى (دمجها كجزء من
التصميم وااليقاع املعماري للواجهة) واخذ الرخصة عليةا.
•يتم املوافقه على تركيب الشاشات اإللكترونية لكل عقاروليس لكل شاغل أو محل أو نشاط ضمن العقار.
•في حاله وضع الشاشة اإللكترونية على املباني القائمة يجب أن تكون متناسقة في الحجم واملكان والشكل
واألبعاد مع تصميم املبنى واللوحات الدعائية القائمة واملحيطة بها.
•ال يسمح بتركيب اللوحات اإلعالنية على املباني القائمة في حال أن تركيبها يؤثرعلى تصميم الواجهة
املعمارية للمبنى  ،أي كتثبيتها على الواجهة بإغالق أحد نوافذ املبنى أو تكون مشوهة للمنظرالعام .
•أن يتناسق عدد اللوحات اإلعالنية مع طول واجهة املبنى وال يسمح بأكثرمن لوحة في حال كانت واجهة
املبنى على الطريق اقل من 100متر،ويتم دراسة كل مقترح على حدة في حال زاد طول واجهة املبنى عن ذلك .
•تعتبراللوحة هي لوحة استثمارية ويتم تشغيلها من قبل شركة متخصصة في الدعاية واإلعالن .
• أال تكون الشاشة موازية للطريق وأن يتم توفيرزاوية ميل مناسبة عن الطريق .
• يسمح بتركيب هذا النوع من االفتات على واجهات املباني ذات الطابع العمراني املعاصرأو الحديث
والواقعة في املحيط العمراني املالئم لذلك .
• تستخدم الشاشات االلكترونية للمحالت التجارية ذات املاركات العاملية واملعروضات الثمينة و التي لها
خطوط انتاج خاصة بها حيث تستخدم لعرض جميع منتجاتها عليها .

الفهرس

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

 1-1-2الالفتات اإلضافية

DIGITAL SCREEN DISPLAY & LIGHT BOX
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رسومات
توضيحية

موضع الوسيلة اإلعالنية على املبنى وموائمتة للتصميم املعماري

إستخدام الشاشات اإللكترونية في املمرات التجارية

تحديد موقع اللوحة
اإلعالنية في مرحلة تصميم
املبنى

الفهرس

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

 1-1-2الالفتات اإلضافية

مثال توضيحي لتكامل الوسيلة اإلعالنية مع نفس إيقاع الواجهة املصممة
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ه .الالفتات داخل املجمعات التجارية
الوصف

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

 1-1-2الالفتات اإلضافية

الفهرس

املوقع
واألبعاد

مالحظات
عامة

MUPIS & LIGHT BOX SIGN INSIDE MALLS

الفتات مسطحة (ملصقات أو رقمية ) والصناديق املضيئة توضع داخل املمرات وبساحات العرض  ،وعلى نوافذ العرض
باملحالت التجارية داخل املجمعات التجارية.
•تقع داخل املمرات التجارية والتي اليقل عرضها عن  7م ،وفي مواقف السيارات .
•تشمل هذة النوعية من الالفتات نمطين :
•إذاكان مثبت على قاعدة مصمتة :
»العرض :اليقل عن 1.2م .
» اإلرتفاع  1.8 :م
»ارتفاع القاعدة  :ال يزيد عن  1م من منسوب أرضية املول .
»أالتقل املسافة بين كل لوحتين متتاليتين عن 20م
•إذاكان مثبت على الجدارأعلى سطح مصاعد املوالت وعلى جداراملمرات العلوية :
»حسب عرض الجداروارتفاعه وتصميم الصناديق املضيئة  ،على أن تترك مسافة التقل عن 30سم من جميع
الجوانب للمكان اللذي توضع به الالفتة .
• إذاكانت داخل ساحات العرض :
ي
»يراعى بأن تكون مكملة للعناصراملعمارية املوجودة باملجمع التجار حيث تتناغم معها وتزيد من الطابع الجمالي
للمكان مثل األعمدة بالبهو الرئي�سي أو في مناطق التجمع املوزعة باملول على أن يتناسب موقعها بحيث ترى من أماكن
عدة .
•على نوافذ العرض باملحالت التجارية :
»أال تتجاوز مساحة الالفتة عن  50%من مساحة الواجهة وإال تمتد لحدود املحالت األخرى .
»أن تعتبرجزءا من تصميم الواجهة املعماري
»يسمح بتركيبها كجزء من الجدارالجانبي لواجهة املتجر.
»يشترط دراسة مواقع الالفتات اإلعالنية عند دراسة تصميم املبنى في مرحله الحصول على رخصة البناء.
•على األكشاك املؤقتة باملجمعات التجارية :
»أن تعتبرجزءا من تصميم الواجهة املعماري للكشك.
»يسمح بتركيبها كجزء من الجدارالجانبي لواجهة الكشك .
»يشترط دراسة مواقع الالفتات اإلعالنية عند دراسة تصميم واجهات الكشك في مرحله الحصول على رخصة البناء .
•تستخدم للدعاية واإلعالن للمحال أو املتاجرأو املطاعم وعروض التخفيضات املوجودة داخل املول .
•يمكن أن تستخدم للدعاية أو اإلعالن ملا هو خارج املول التجاري في حالة موافقة صاحب املول على ذلك .
•يراعى استخدام نوعية واحدة من الالفتات في املمرالواحد للحفاظ على النسق الجمالي والتصميم الداخلي للمول
التجاري .
• يجب مراعاة املسافة بين الشاشة والجمهور املستهدف .
•ال يسمح بالالفتات املعلقة على واجهات املحالت التجارية .
•يسمح باستخدامها كجزء من التصميم املعماري الداخلي للمتجرنفسة .

رسومات
توضيحية

الفتات داخل املمرات
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ه .الالفتات داخل املجمعات التجارية

MUPIS & LIGHT BOX SIGN INSIDE MALLS

 1-1-2الالفتات اإلضافية

موقع الشاشات ضمن ساحات العرض

اعتبارالشاشات اإللكترونية أحد عناصرالتصميم
الداخلي للمحل التجاري

على نوافذ العرض باملحالت التجارية

الفهرس

الالفتات أعلى املصاعد

1-1الوسائل اإلعالنية على املباني
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الوسائل اإلعالنية والدعائية داخل نطاق امللكية

الفهرس

 1-2الالفتات القائمة بذاتها
1-2-1

الالفتات التعريفية على مداخل املواقع املختلفة

الوصف

هــي الفتــة منفصلــة مثبتــة علــى ســطح األرض ،وتقــع علــى مداخــل املواقــع الخاصــة باملبانــي التــي تحمــل أهميــة خاصــة( كاألبـراج والفنــادق
واملنتجعــات واملجمعــات التجاريــة /املــوالت واملبانــي الحكوميــة والســيادية الرئيســية )

املوقع
واألبعاد

تثبت أمام الواجهة الرئيسية للمبنى .
»املساحة 12 :مترمربع لواجهة الالفتة كحد أق�صى .
»اإلرتفاع  1.8 :م كحد أق�صى من منسوب سطح األرض .
»السماكة  30 :سم .
»أال تقل املسافة بين الالفتة وحافة الطريق عن مترواحد .
»أال تقل املسافة بين الالفتة وحدود امللكيات املجاورة عن  3أمتار.
»أن تترك مسافة ال تقل عن 2م بين الالفتة واملبنى املعرف عنه بها .

مالحظات
عامة

رسومات
توضيحية

ENTRANCE GROUND MOUNTED SIGNAGE

•أال تحتوي على إعالنات تجارية.
•أن تتضمن اسم وشعاراملنشأ فقط .
•يسمح بالفتة واحدة لكل مبنى.
•إذا زاد طول واجهة املبنى على الشارع الرئي�سي عن  100مترطولي فيسمح باكثرمن الفتة شريطة أال تقل املسافة بين كل الفتة
وأخرى عن  60متر.
•مراعاة أن تكون الواجهة الخلفية لالفتة ذات تصميم يليق باملظهرالعام للمبنى .
•يسمح بأن تكون الالفتة مضاءة بشرط أال تؤثر على سالمة وحركة املرور.
•يراعى بأن يوحد النمط املستخدم في كل شارع  ،بحيث يكون لون الالفتات ونوع الكتابة وبروزها موحد لكل شارع.
•يشترط دراسة مواقع الالفتات اإلعالنية في مرحله التصميم عند الحصول على رخصة البناء .
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1-2-2

PYLON SIGNAGE

هي الفتات تثبت على األرض بشكل رأ�سي على عمود أو أكثرضمن حدود العقارو تستخدم لوضع العالمة التجارية أو اسم الشركة
الواقعه في العقارالقائم .

املوقع
واألبعاد

•تثبت على قاعدة ال يزيد إرتفاعها عن 1م من منسوب سطح األرض .
• يجب أن تترك مسافة التقل عن 1م بين الالفتة وحدود امللكية جهة الجارأو الشارع .
• تختلف أبعادها حسب طول واجهة املبنى الرئيسية كالتالي :
•املباني التي يقل طول واجهتها عن 30متر :
»العرض  :واحد مترفقط.
»اإلرتفاع :اليقل عن 2.40م وال يزيد عن  4.0م.
•املباني التي يزيد طول واجهتها عن 30متر :
»العرض  :مترين فقط
»اإلرتفاع : :اليقل عن 2.40م وال يزيد عن  6.50م.

مالحظات
عامة

•أن يتناسب حجم الهيكل أو العمود مع املباني املجاورة وطبيعة املنطقة املحيطة .
•يجب أاليزيد ارتفاع الالفتة عن ارتفاع املبنى القائم .
•يشترط دراسة مواقع الالفتات اإلعالنية في مرحله التصميم عند الحصول على رخصة البناء .

الفهرس

 1-2الالفتات القائمة بذاتها

الوصف

الالفتات على الهياكل الرأسية
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رسومات
توضيحية
إشارة رقم (SIGN NO.1 )1
إشارة رقم (SIGN NO.2 )2
إشارة رقم (SIGN NO.3 )3
إشارة رقم (SIGN NO.4 )4
إشارة رقم (SIGN NO.5 )5
1m

قطاع توضيحي

41
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1-2-3
الوصف

هي الفتات مصنوعة من القماش الصلب أو اللين وتثبت على أعمدة وتسمى أيضا باألعالم أو الساريات والغرض منها هو التعريف أو
اإلعالن عن نشاط معين ملالك العقارأو املطور أو الوكاالت التجارية .

املوقع
واألبعاد

• يجب أن تترك مسافة التقل عن 3م بين الالفتة واألخرى .
•يجب أن تترك مسافة التقل عن 1.5م بين اسفل منسوب الالفتة وسطح األرض أسفلها .
•أال يزيدارتفاع العمود الحامل لالفتة عن 6.5م من مستوى سطح األرض .
•أال تتجاوز املدة املسموح بها لعرض الالفتة عن 90يوم .
•مقاييس الالفتة :
»العرض  :اليقل عن 40سم
»اإلرتفاع  :ال يقل عن 1م

مالحظات
عامة

•أن تحتوي الالفتة على إعالن لغرض تجاري أو التنوية ملوقع ما ويمنع أن تكون فارغة وبدون أعالم مركبة.
•يجب تقديم تعهد بالصيانة واملحافظة علية واستبدال التالف منها خالل فترة وضعها .
•يجب أن توضع االعالم (الرايات) داخل حدود امللكية الخاصة باملعلن .
•التأكد من وضع الالفتة وتثبيتها بطريقة محكمة وصحيحة كي ال تشكل عائق او خطرللممتلكات املجاوره مع مراعاة الشكل
الجمالي في طريقة تثبيتها وعرضها وتناسقها مع املحيط املجاور .
• ُيسمح بإضاءة العلم ليال شريطة املحافظة على سالمة املشاة أو قائدي السيارات.
•ال يشمل هذا النوع من الالفتات األعالم الحكومية .

الفهرس

1-2الالفتات القائمة بذاتها

الفتات األعالم التجارية والرايات

COMMERCIAL AND DECORATIVE FLAGS & BUNTING

رسومات
توضيحية

1-2-4
الوصف

الفتات الهياكل املعبأة بالغاز

INFLATABLE SIGNAGE

هي عباره عن هياكل معبأة بالهواء أو بالغازأو أي مادة أخرى مثل البالونات أو املنطاد وغيرها

املوقع
واألبعاد

•توضع فوق سطح األرض فقط وال يسمح بوضعها على املنشآت أو املباني  ،وتكون أبعادها حسب شكل املنطاد أو البالون.
•يسمح بوضعها في امليادين العامةوالحدائق ووقت العروض الخاصة

مالحظات
عامة

•أن يتناسب حجم املجسم مع املباني املجاورة وطبيعة املنطقة املحيطة .
ّ
•أال تعيق رؤية املنشات االخرى املجاورة

رسومات
توضيحية
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 1-2-5الفتات األعمدة املرتفعة
الوصف

42

HIGH POLY SIGN

هي الفتات تكون مثبتة على عمود يوضع عليها الشعارالتجاري أو اإلسم التجاري ملالك العقارأو مستأجراملبنى بالكامل

مالحظات
عامة

•أن يتناسب حجم الالفتة مع ارتفاع العمود الحامل لها .
•يسمح بهذا النوع من الالفتات ملحالت الوجبات السريعة واملنشآت ذات النشاط الواحد (عالمة تجارية واحدة )
• يجب إرفاق شهادة لألعمال اإلنشائية من مكتب هند�سي معتمد .

 1-2الالفتات القائمة بذاتها

رسومات
توضيحية

 1-2-6عروض الليزر الضوئية والكشاف الضوئي

LAZER ADVERTISING

الوصف
املوقع
واألبعاد

•هي عروض ضوئية للفعاليات الهامة .
•تستخدم على املباني الهامة والتي تعد عالمة تعريفية ( ) LAND MARKفي األماكن املميزة .
•يتم العرض على جزء من املبنى أو كامل مسطح املبنى املواجه للطريق .
• يوضع الجهازاملشع أو الكشاف امل�ضيء إلضاءة الليزر ضمن نطاق امللكية الخاص باملبنى .

مالحظات
عامة

•االضاءة املستخدمة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات .
•أن تتناسق األلوان مع البيئة املحيطة
•أال تؤثرأو تعيق الحركة املرورية باالنبعاثات الضوئية الصادرة منها .
•تستخدم للفعاليات واملهرجانات واألحداث البارزة .
•في حاله اإلستخدام لإلعالن عن نشاط تجاري يسمح به للشركات املختصة بالدعاية واإلعالن فقط وللبلدية حق
املوافقة على املوقع املقترح أو رفضة .

الفهرس

املوقع
واألبعاد

•توضع فوق سطح األرض .
• يجب أن تترك مسافة التقل عن  2.4م من أسفل الالفتة املثبتة على العمود وحتى مستوى سطح األرض .
•يجب ترك مسافة التقل عن 1م بين الالفتة وخط امللكية جهة الشارع .
»العرض  :ال يزيد عرض واجهة الالفتة عن  3م.
»اإلرتفاع :اليقل عن 5.50م وال يزيد االرتفاع عن  8.0م.
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الفهرس

أنواع الوسائل اإلعالنية
والدعائية الواقعة خارج
نطاق امللكية

44
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2

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

الوسائل اإلعالنية والدعائية خارج نطاق امللكية

الفهرس

 2-1الفتات الطرق
2-1-1

رايات الطرق

الوصف

هي الفتات من مواد مرنة من قماش أو مواد أخرى توضع في الطرقات الحضريةعلى أعمدة اإلنارة وسواري الطرقات .

املوقع
واألبعاد

تثبت على أعمدة اإلنارة بجانبي الطريق وفي الجزر الوسطية للطريق.
»إرتفاع الالفتة  5 :م كحد أق�صى من مستوى األرض التي أسفلها.
»عرض الالفتة 1 :م كحد أق�صى حسب ارتفاع العمود وعرض األرصفة أو الجزر .
»طول الالفتة 3 :م كحد أق�صى حسب ارتفاع العمود وعرض األرصفة أو الجزر.

مالحظات
عامة

رسومات
توضيحية

ROAD BANNER SIGNS

•تستخدم للدعاية عن احتفال أو مهرجان أو مناسبة عامة .
• تستخدم للدعايات التجارية في الحدائق العامة واملناطق املفتوحة وداخل ساحات املجمعات التجارية .
•أال يزيد شعارأو اسم املنظم لهذه االحتفاالت او املناسبات عن ( )20%من مساحة الالفتة.
•أال يتجاوز عرض الالفتة عن حافة الطريق.
•تزال الالفتة بعد انتهاء الغرض املعلن عنة بمدة ال تزيد عن  7أيام .
•يراعى بأن يوحد النمط املستخدم في كل شارع من حيث لون الالفتات ونوع الكتابة .
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2-1-2
الوصف
املوقع
واألبعاد

رسومات
توضيحية

LAMP POST

الفتات مسطحة ومثبتة على أعمدة اإلنارة املوجودة في الطرقات الحضرية الثانوية والرئيسية وبداخل الجزر الوسطية.
•يسمح بتركيبها في الشوارع التي ال يقل عرضها عن 20م.
•املسافة املسموحة بين كل الفتتين التقل عن 40متر.
•ارتداد الالفتة من حافة الطريق ال يقل عن 60سم .
•ترك مسافة ال تقل عن 30مترمن مداخل الطرق أو التقاطعات والدوارات .
•أال يقل ارتفاع اللوحة عن  2.40م من مستوى سطح األرض .
•تحدد أبعاد الالفتة بناء على ارتفاع العمود كالتالي :
1 .العمود بارتفاع 10متر:
» عرض الالفتة 1 :م.
»ارتفاع الالفتة2 :م .
2 .العمود بارتفاع 14م :
» عرض الالفتة  1.5 :م.
»ارتفاع الالفتة 2.5.:م.
3 .العمود بارتفاع 16م :
» عرض الالفتة  1.5 :م.
»ارتفاع الالفتة 3.:م.
•يراعى إستخدام نوعية واحدة من الالفتات في الطريق الواحد للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري للمدينة .
•يمكن إستخدام نوعية واحدة لقطاع محدد من الطرق .
•اليسمح بتركيبها في امليادين العامة .
•ال يسمح بأن تكون الالفتات موازية للطريق .
•يتم تركيب الفتة واحدة على عامود اإلنارة بصورة أفقية ومتعامدة على محور العامود .
•يسمح هذا النوع من الالفتات للشركات املتخصصة بالدعاية واإلعالن .
•ال يسمح بعمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل الوسيله اإلعالنية .
•أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي .
•يسمح بأن يكون اإلعالن متحرك شريطة أن تكون اإلضاءة ثابتة .

الفهرس

 2-1الفتات الطرق

مالحظات
عامة

الالفتات الدعائية على أعمدة اإلنارة
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2-1-3
الوصف

الفتات الطريق الدعائية الصغيرة على األرصفة

الفتات مسطحة ومثبتة على أعمدة أو قاعدة ضمن حرم الطرقات الحضرية وبداخل الجزر الوسطية بصورة شبه دائمة ،توضع
علية مواد إعالنية.

مالحظات
عامة

•يسمح بدراسة أبعاد الالفتات شريطة أن تتناسب مع عرض الرصيف وال تعيق حركة املشاة .
•يراعى إستخدام نوعية واحدة من الالفتات في الطريق الواحد للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري للمدينة .
•يمكن إستخدام نوعية واحدة لقطاع محدد من الطرق .
•يجب أال تعيق حركة املشاة .
•اليسمح بتركيبها في امليادين العامة .
•اليسمح بتركيبها عند التقاطعات وال دوارات الطرق .
•ال يسمح بأن تكون اإلعالنات موازية للطريق ويجب أن يتم توفيرزاوية ميل لالفتة.
•يسمح بهذا النوع من الالفتات للشركات املتخصصة بالدعاية واإلعالن .
•أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي .
•يسمح بأن يكون اإلعالن متحرك شريطة أن تكون اإلضاءة ثابتة .

 2-1الفتات الطرق

الفهرس

املوقع
واألبعاد

•يسمح بتركيبها داخل الجزر الوسطية للطرق والتي اليقل عرضها عن 2.5متر.
•يسمح بتركيبها على أرصفة جانبي الطريق والتي ال يقل عرضها عن  3متر.
•املسافة املسموحة بين كل الفتتين التقل عن 100متر.
•يجب ترك مسافة ال تقل عن 30مترمن مداخل الطرق أو التقاطعات والدوارات .
•تشمل هذة النوعية من الالفتات نمطين :
•إذاكان مثبت على قاعدة مصمتة:
»ارتفاع القاعدة  :يتراوح من (50سم الى 80سم ) من منسوب الرصيف .
» عرض الالفته 90 :سم
»طول الالفتة140 :سم .
•إذاكان مثبت على عامود :
»ارتفاع القاعدة  :يتراوح من (1م الى 1.5م ) عن سطح األرض .
» عرض الالفتة 60 :سم
»طول الالفتة90 :سم .

رسومات
توضيحية

MUPIS
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2-1-4

MEGACOMS

الفتات مسطحة (متوسطة الحجم ) ومثبتة على أعمدة ضمن حرم الطرقات الشريانية والتجميعية .

املوقع
واألبعاد

•يسمح بتركيبها على أرصفة جانبي الطريق والتي ال يقل عرضها عن  5متر.
•املسافة املسموحة بين كل الفتتين التقل عن 100متر.
•يجب ترك مسافة ال تقل عن 30مترمن مداخل الطرق أو التقاطعات والدوارات .
•أاليقل إرتفاع أسفل الالفتة عن  2.4متر من منسوب الرصيف .
•يجب ترك مسافة التقل عن 1.5م بينها وبين حافة الطريق .
• أبعاد الالفتة كالتالي :
» عرض الالفتة  :من  4م الى 6م حسب عرض الرصيف .
»إرتفاع الالفتة3 :م الى  4م .

مالحظات
عامة

•يراعى إستخدام نوعية واحدة من الالفتات في الطريق الواحد للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري للمدينة .
•يمكن إستخدام نوعية واحدة لقطاع محدد من الطرق .
•يجب أال تعيق حركة املشاة .
•اليسمح بتركيبها في امليادين العامة .
•اليسمح بتركيبها عند التقاطعات وال دوارات الطرق .
•ال يسمح بأن تكون اإلعالنات موازية للطريق ويجب أن يتم توفيرزاوية ميل لالفتة.
•يسمح بهذا النوع من الالفتات للشركات املتخصصة بالدعاية واإلعالن .

رسومات
توضيحية

الفهرس

 2-1الفتات الطرق

الوصف

الفتات الطريق الدعائية املتوسطة على األرصفة
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2-1-5
الوصف

الفتات مسطحة ومثبتة على أعمدة ضمن حرم الطرقات الحضرية الشريانية أو التجميعية داخل املدن وعلى جانبي الطريق
وداخل الجزر الوسطية .

مالحظات
عامة

•يراعى إستخدام نوعية واحدة من الالفتات في الطريق الواحد للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري للمدينة .
•يمكن إستخدام نوعية واحدة لقطاع محدد من الطرق .
•يجب أال تعيق حركة املشاة .
•اليسمح بتركيبها عند التقاطعات وال دوارات الطرق .
•ال يسمح بأن تكون اإلعالنات موازية للطريق ويجب أن يتم توفيرزاوية ميل لالفتة.
•يسمح هذا النوع من الالفتات للشركات املتخصصة بالدعاية واإلعالن .
•أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي .
•يسمح بأن يكون اإلعالن متحرك شريطة أن تكون اإلضاءة ثابتة .

الفهرس

املوقع
واألبعاد

•يسمح بتركيبها داخل الجزر الوسطية للطرق والتي اليقل عرضها عن 5متر.
•يسمح بتركيبها على أرصفة جانبي الطريق والتي ال يقل عرضها عن  5متر.
•املسافة املسموحة بين كل الفتتين التقل عن 150متر.
• ترك مسافة ال تقل عن  60مترمن مداخل الطرق أو التقاطعات والدوارات .
•أال يقل إرتفاع أسفل الالفتة عن 3مترمن منسوب الرصيف .

رسومات
توضيحية

 2-1الفتات الطرق

الفتات الطريق الدعائية الكبيرة

BILLBOARDS SENIOR
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2-1-6

الفتات مضيئة ومثبتة على أعمدة ضمن حرم الطرقات الشريانية أو الرئيسية وعلى جانبي الطريق .

املوقع
واألبعاد

•يسمح بتركيبها على أرصفة جانبي الطريق والتي ال يقل عرضها عن  5متر.
•يجب توفير ارتداد لالفتة اليقل عن 20م من خط حرم الطريق.
•املسافة املسموحة بين كل الفتتين التقل عن 1000متر .
• ترك مسافة ال تقل عن  3متربينها وبين املباني املجاورة .
•أال يقل ارتفاع أسفل الالفتة عن  14متر من منسوب الرصيف .
• أبعاد الالفتة كالتالي :
» ارتفاع الالفتة 4 :م.
»عرض الالفتة10 :م .

مالحظات
عامة

•يجب أالتواجة الالفتة العقارات املالصقة أو القريبة.
•أن تكون الواجهة الخاصة بالالفتة موجهة عكس العقاراملالصق .
•ضرورة تغطية جوانب وخلفية الالفتة بمواد تتحمل العوامل الجوية .
•ال يسمح بأن تكون اإلعالنات موازية للطريق ويجب أن يتم توفير زاوية ميل لالفتة.
•يسمح بهذا النوع من الالفتات للشركات املتخصصة بالدعاية واإلعالن .
•يجب مراعاة تناسب شكل الالفتة والعمود مع املحيط املجاور وأن يساهم في الجمال التنسيقي ملظهرالطريق .
•ال يسمح بتركيبها في التقاطعات داخل املدن .

رسومات
توضيحية

UNIPOL

الفهرس

 2-1الفتات الطرق

الوصف

الفتات الطريق الدعائية املرتفعة

50

51

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

2-1-7
الوصف

الفتات شريطية مثبتة على هياكل معدنية وبمحاذاة خط سير الطريق الشرياني أو الرئي�سي وفي التقاطعات الرئيسية .

مالحظات
عامة

•تناسق أبعاد الالفتة مع املوقع املقامة به وتحقيق شروط السالمة واألمان .
•يجب املحافظة على نظافة اللوحة ومراعاة شروط السالمة واألمان عند تثبيتها .
•االلتزام باستخدام إضاءة متناسقة مع املحيط املجاور وأال تؤثرسلبا على مستخدمي الطريق.
•يسمح هذا النوع من الالفتات للشركات املتخصصة بالدعاية واإلعالن .
•تقديم شهادة تحمل من مهندس معتمد .
•ضرورة تغطية جوانب وخلفية الالفتة بمواد تتحمل العوامل الجوية.
• أن يتالئم تصميم الالفتة مع مساحة التقاطع ومعدل الحركة املرورية

الفهرس

املوقع
واألبعاد

•يجب ترك مسافة التقل عن 20م بينها وبين حافة الطريق .
•أال يقل ارتفاع قاعدة اللوحة عن  1مترعن منسوب سطح الطريق .
•املسافة املسموحة بين كل الفتتين التقل عن  700متر .
• أبعاد الالفتة كالتالي :
» عرض الالفتة 12 :م.
»طول الالفتة60 :م .

رسومات
توضيحية

 2-1الفتات الطرق

الفتات الهياكل املعدنية

SCAFOLDING
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2-1-8
الوصف

الفتات على جسور املركبات واملشاة داخل الطرق

52

PEDESTRAIN PRIDGE & UNDER PASS SINGAGE

الفتات مثبتة على جسور املشاة أو املركبات أعلى الطرق الرئيسية والشريانية والتجميعية .

مالحظات
عامة

•أال تؤثرعلى الهيكل اإلنشائي لجسور املركبات وال تحجب الرؤية أمام املركبات .
•أال تؤثرعلى الهيكل اإلنشائي لجسور املشاة وال تحجب الرؤية بين مستخدمي الجسروسالكي الطريق .
•أال تؤثرعلى سالمة وانسيابية حركة املشاة في جسور املشاة .
•يجب املحافظة على نظافة الالفتة ومراعاة شروط السالمة واألمان عند تثبيتها .
•االلتزام باستخدام إضاءة متناسقة مع املحيط املجاور وأال تؤثرسلبا على مستخدمي الطريق.
•يسمح هذا النوع من الالفتات للشركات املتخصصة بالدعاية واإلعالن .

 2-1الفتات الطرق

رسومات
توضيحية

2-1-9
الوصف
املوقع
واألبعاد
مالحظات
عامة

رسومات
توضيحية

الالفتات على مظالت انتظارالحافالت

BUS STOP SHED SIGN

الفتات (ملصقات ثابتة أو لوحات متغيرة ) دعائية أو إعالنية أو ارشادية توضع في األماكن املخصصة إلنتظار الحافالت داخل املدن .
• توضع على األسطح القائمة خلف املقاعد أو على األسطح الجانبية للمقاعد.
• التزيد عن  %50من مساحة املقعد .
•اإللتزام باستخدام ألوان متناسقة مع املحيط املجاور .
•يجب املحافظة على نظافة الالفتة.
•اليسمح بها فوق أسطح املظالت .
•ال يسمح ببروزالالفتة عن السطح القائم .
•ال تحجب الرؤية عن مسارالحافالت .
•يسمح بهذا النوع من اإلعالنات لشركات الدعاية واإلعالن شريطة موافقة الشركة املالكة .

الفهرس

املوقع
واألبعاد

•توضع على كامل مساحة واجهة جسراملركبات املصمتة .
•توضع على كامل املساحة سواء على واجهة جسراملشاة أو أعالة .
•أال يقل ارتفاع اللوحة عن  5.5مترعن منسوب الطريق .
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الوسائل اإلعالنية والدعائية خارج نطاق امللكية

 2-2الالفتات املستقلة بذاتها
2-2-1

الفتات مواقع العمل

الفهرس

الوصف
املوقع
واألبعاد

مالحظات
عامة

CONSTRUCTION SITE SIGNS

هي الفتات يوضح علية تفاصيل املشروع املراد بناؤه للتعريف بة وبكل املساهمين في إنشاؤه.
•تثبت في مواقع املشاريع .
•يجب وضع الالفتة في نطاق حدود السوربحيث تكون مالصقة لة من األمام وعلى الواجهة األمامية املطلة على
الشارع.
•يجب عدم وضع الالفتة على األرصفة املبلطة أو على األرا�ضي املجاورة أو على األماكن التي يمكن أن تعيق الرؤية
أو حركة السيرأو املرور.
•يجوز وضع الالفتة على السور مباشرة أو فوق السور في حاله عدم وجود مساحة تسمح بوضع الالفتة أمام املشروع
بشرط أن تكون القواعد الخاصة بها داخل حدود العقار.
•أبعاد الالفتة املستخدمة للمشاريع الصغرى :
»إرتفاع الالفتة  :ال يزيد عن2.4م وال يقل 1.50م.
»عرض الالفتة :ال يزيد عن  2م وال يقل عن 1.5م.
»ال تزيد مساحتها عن ( )5%من مساحة السور.
»يجب أالتزيد مساحة املنظور عن ( )25%من مساحة الالفتة .
•أبعاد الالفتة املستخدمة للمشاريع الكبرى والتي تزيد مساحتها عن (5000م )2أو يتعدى ارتفاعها ال 8أدوار:
»إرتفاع الالفتة  :ال يزيد إرتفاع أسفل نقطة بالالفتة من األرض عن 2.7م وال يقل 1.50م.
»مساحة الالفتة :ال تزيد عن 20مترمربع بأبعاد ( )4*5م ويحق للجهة املختصة تعديل األبعاد بناء على متطلباتها
واملواصفات املذكورة بعقودها.
»يجب أالتزيد مساحة املنظور عن ( )40%من مساحة الالفتة.
•في حاله زيادة مساحة املشروع عن 10000مترمربع ويزيد طول السور فية عن 150متريسمح له بوضع أكثرمن الفتة
بعد التنسيق مع الجهة املختصة واألخذ بالشروط املذكورة أعالة.
•يتم تثبيتها من قبل املقاول ويجب أن تكون ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء ويدون فيها التالي :
1 .إسم املالك .
2 .إسم ووصف املشروع ( ورقم العقد إن وجد)
3 .رقم وتاريخ رخصة البناء .
4 .إسم املكتب اإلستشاري ( رقم الهاتف -رقم الفاكس-رقم الهاتف املحمول ).
5 .إسم املقاول ( رقم الهاتف -رقم الفاكس-رقم الهاتف املحمول ).
6 .إسم الشخص املسؤول عن املوقع ورقم هاتفة .
7 .رقم هاتف الطواريء في خارج أوقات العمل .
8 .أسماء املقاولين من الباطن وبياناتهم إن وجدت .
9 .منظور للمشروع إن وجد.
	10.مدة املشروع والتاريخ املحدد للبدء باألعمال واإلنتهاء املتوقع للمشروع.
	11.وضع إرشادات تحذيرية لدواعي السالمة أو اي احتياطات أخرى الزمة.
•يجب وضع اللوحة قبل الشروع بالبناء وإزالتها خالل سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء.
•يجب الحصول على موافقات الجهات املختصة وذلك قبل الشروع في تركيب اللوحة .
•يجب أن تكون الكتابة باللون األسود ويكون حجم الحروف ال يقل عن ( )8سم والرقم عن ( )6والخلفية تكون
بيضاء.
ن
•يجب أن تكو الكتابة باللغة العربية واالنجليزية معا وتوضح كافة التفاصيل املذكورة أعاله باللغة العربية ويشترط
أال تقل نسبتها عن(.)50%
•يجب أن تكون اللوحة مثبتة بشكل جيد ومحكم في املوقع وعلى أعمدة مثبتة داخل قواعد أسمنتية وأال تتجاوز
حدود املوقع املخصص لها .

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

2-2-1

الفتات مواقع العمل
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CONSTRUCTION SITE SIGNS

رسومات
توضيحية

الفهرس
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2-2-2

 2-1الالفتات املستقله بذاتها

الفهرس

الوصف

الفتات السور للمشاريع قيد االنشاء

FENCE SIGNS FOR PROJECTS UNDER CONSTRUCTION

ملصقات توضع على كامل أو معظم السور املحيط بموقع العمل أو شاشات الكترونية أعلى مستوى السور للمشاريع الكبرى .

املوقع
واألبعاد

•توضع الالفتة على نطاق حدود السوربحيث تكون مالصقة له من األمام وعلى الواجهة األمامية املطلة على الشارع.
•يسمح باستغالل كامل مساحة السور وحسب اإلرتفاع املسموح به للسور طبقا لإلشتراطات البنائية الخاصة باملنطقة الواقع
بها العقار.
• توضع على األسواراملؤقتة املحيطة بالعقارالكائن به املشروع .

مالحظات
عامة

• يتم تثبيتها من قبل املالك أو املقاول أو االستشاري .
• أال تستغل لالستخدام التجاري
• هي ملصق يحتوي على منظور للمشروع أو أي رسومات توضيحية للمشروع أو أي معلومات خاصة باملشروع .
•يسمح هذا النوع من الالفتات للمكاتب املتخصصة بالدعاية واإلعالن لإلعالن للمشاريع الكبرى بغرض التسويق للمشروع
فقط املزمع بناؤه على أن يتم ازالتها بمجرد االنتهاء من املشروع وقبل التقديم للحصول على شهادة اتمام بناء

2-2-3

امللصقات على املركبات

الوصف

ملصقات توضع على املركبات للتعريف بالشركة أو لإلعالن عن منتج أو شركة .

VEHICLE SIGNAGE

املوقع
واألبعاد

•أن يكون اإلعالن على املركبة للشركه املالكة وحسب الترخيص التجاري لها .
•يسمح باإلعالن على سيارات الليموزين وسيارات األجرة وحافالت النقل العام وسيارات البضائع عن طريق شركة متخصصة في
الدعاية واإلعالن بشرط موافقة الشركة املالكة .
•يشترط موافقة مسبقة من ادارة املروربوزارة الداخلية على موقع اإلعالن على السيارة .

مالحظات
عامة

•أن يكون اإلعالن ثابت (غيرمتحرك ).
ن
•يوضع اإلعالن على جوانب املركبات الغيرمستغلة دو بروزأو إضاءة .
•يسمح بترخيص لوحة إعالنيةعلى السطح العلوي لسيارات األجرة (التاك�سي) ومدارس تعليم قيادة السيارات على أال يتجاوز
ارتفاع اللوحة عن 40سم من مستوى سطح السيارة وال يتجاوز حدود سقفها  ،شريطة أن تكون اإلضاءة ثابتة وذاتية .
•يجب أال يغيراإلعالن في شكل املركبة أو يخفي معاملها أو يؤثرعلى السالمة املرورية.
•يجب أال يغطي اإلعالن البيانات املرورية للحافله أو املركبة او يغطي املصابيح االمامية أو الخلفية او الجانبية أو زجاج املركبة .
•ال يسمح باإلعالنات املجسمة .
•يسمح هذا النوع من الالفتات للشركات املتخصصة بالدعاية واإلعالن ،وأصحاب ذات النشاط التجاري للشركات املالكة أو
املؤجرة للسيارات .
•اإلسم التجاري يجب ان يكون مطابق للرخصة التجارية .
•يجب أال يغيراإلعالن في شكل املركبة أو يخفي معاملها أو يؤثرعلى السالمة املرورية.

رسومات
توضيحية

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

2-2-4
الوصف
املوقع
واألبعاد

BENCH SIGN

الفتات (ملصقات ) دعائية أو إعالنية أو ارشادية توضع على املقاعد العامة في الحدائق وأماكن االنتظارالعامة واألرصفة داخل املدن
.
• توضع على األسطح القائمة .
• التزيد عن  %50من مساحة املقعد
•اإللتزام باستخدام ألوان متناسقة مع املحيط املجاور .
•يجب املحافظة على نظافة الالفتة.
•في حاله استخدامها للدعاية عن منتج تجاري يشترط موافقة الجهة املالكة .

الفهرس

مالحظات
عامة

الالفتات على املقاعد العامة
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 2-1الالفتات مستقله بذاتها

رسومات
توضيحية

2-2-5
الوصف

الالفتات على أحواض الزهور

الفتات (ملصقات ) دعائية أو إعالنية أو إرشادية توضع على أحواض وصناديق الزهور املوجودة في الحدائق العامة .

املوقع
واألبعاد

• توضع على األسطح الرأسية ألحواض وصناديق الزهور.
•كامل مسطح الحوض الرأ�سي .

مالحظات
عامة

•اإللتزام باستخدام ألوان متناسقة مع املحيط املجاور .
•يجب املحافظة على نظافة الالفتة.
•ال يسمح ببروزالالفتة عن السطح القائم .
•في حاله استخدامها للدعاية عن منتج تجاري يشترط موافقة الجهة املالكة .

رسومات
توضيحية

؛PLANT BOX SIGN
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الفهرس

الوسائل اإلعالنية
والدعائية االستثنائية
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3

الالفتات االستثنائية

3-1

الالفتات اإلعالنية عن املناسبات الوطنية

الفهرس

الوصف

GOVERNMENT EVENT SIGNS

ملصقات أو الفتات إعالنية توضع في املناسبات واإلحتفاالت الوطنية.

املوقع
واألبعاد

•أمام املنطقة املحيطة باملناسبة أو النشاط .
•األبعاد تكون حسب نوع اإلعالن املستخدم .
•يتم تحديد األماكن من البلدية املختصة وبالتنسيق مع الجهة الرسمية املعلنة .

مالحظات
عامة

•أال تتضمن الالفتة أي إشارة إلعالن استثماري أو تجاري .
•مدة املوافقة تبدأ قبل املناسبة بفترة تحددها البلدية ويتم إزالة الالفتة بعدها حسب الفترة املقررة باملوافقة .
•يجب تثبيت اللوحة بالطريقة السليمة وبطريقة ال تشوه املنظرالعام.

رسومات
توضيحية

3-2

الالفتات اإلعالنية للدعاية اإلنتخابية

ELECTION BANNERS

الوصف

•وهي اإلعالنات والدعايات اإلنتخابية التي يقدمها املرشح االنتخابي .

املوقع
واألبعاد

•يكون موقعها حسب القانون املنظم لإلنتخابات .
•يجب ترك مسافة ال تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات .
• يستخدم للدعاية اإلنتخابيةأنواع الوسائل اإلعالنية (أعمدة اإلنارة -رايات الطرق -الفتات الطرق الصغيرة واملتوسطة
والكبيرة -الالفتات داخل املجمعات التجارية أو على واجهات املباني  -األرمات الكبيرة ).

مالحظات
عامة

•يسمح بها عن طريق شركات مختصة الدعاية واإلعالن .
•تستخدم املنصات اإلعالنية الحاصلة على موافقة لشركات الدعاية واإلعالن .
•يجب حصول املرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرتة بالدعاية اإلنتخابية.
•املحافظة على الوحدة الوطنية حيث ال تتضمن وسائل الدعاية اإلنتخابية ألي نزعة قبلية أو طائفية  ،وأن تتوافق
الشعارات والعبارات املستخدمة مع القيم الدينية واملجتمعية مع املجتمع القطري أو التقاليد السائدة في املجتمع .
•ال يجوز إستعمال شعارالدولة الرسمي في اإلعالنات والنشرات وامللصقات اإلنتخابية.
•تزال الالفتة بانتهاء مدة الترخيص  ،يلتزم املرشح أو الجهة املنظمة لإلعالن بإزالة اإلعالنات والنشرات اإلنتخابيةعلى
نفقتة عقب االنتهاء من العملية اإلنتخابية.
•ال يسمح بوضع الالفتات أو اإلعالنات على مداخل القسائم أو املحالت واملتاجر.
•يحب إستخدام اللغة العربية فقط .
• عدم اإلساءة إلى أي مرشح آخرأو اثارة النعرات القبلية والطائفية بين املواطنين بأي شكل.
•عدم إستغالل الوسائل واألدوات اململوكة للدولة في الدعاية االنتخابية.
•ال يجوز إستعمال مكبرات الصوت ألغراض الدعاية اإلنتخابية إال بترخيص من البلدية املختصة ،على أن تراعى األماكن
واألوقات املحددة في الترخيص.
•أال تتضمن الالفتة أي إشارة إلعالن استثماري أو تجاري .
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3-3

SOCIAL EVENT SIGNS

الوصف

ملصقات أو الفتات إعالنية توضع في املناسبات واإلحتفاالت االجتماعية (كاإلحتفال بالزواج والعزاء )

املوقع
واألبعاد

•يسمح بلوحة إعالنية واحدة عند املدخل ولوحة واحدة عند املخرج .
»مساحةالالفتة  :ال تزيد عن 6م.2
» طول الالفتة  :اليزيد عن 3م .
»عرض الالفتة  :اليزيد عن 2م .
•يجب ترك مسافة ال تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات .
•ال تقل املسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م .
• توضع الالفتة اإلعالنية على قواعد أسمنتية وبدون إجراء عملية حفر.
•يسمح بها عن طريق مكاتب مختصة بالدعاية واإلعالن .
•ال يسمح بوضع الالفتات على مداخل القسائم أو املحالت واملتاجر ،أو األسوارأو املباني وواجهاتها.

مالحظات
عامة

•يحظرإقامة اعالنات استثمارية أو تجارية أو استداللية علية .
•أن يكون اإلعالن ثابت وغيرمتحرك .
•مدة املوافقة تبدأ قبل املناسبة بفترة تحددها البلدية ويتم إزالة الالفتة بعدها حسب الفترة املقررة باملوافقة .
•يجب تثبيت اللوحة بالطريقة السليمة وبطريقة ال تشوه املنظرالعام.
•تستخدم فيها اللغة العربية فقط .

منصات عروض املسابقات والترويج عن املنتجات
الوصف

CONTEST AND RAFFLE DISPLAY

عرض البضائع على منصات إعالنات مثبتة وتستخدم للترويج للجوائزوالسحوبات والسيارات داخل املجمعات التجارية .

املوقع
واألبعاد

•تكون ضمن حدود العقار املقدم به اإلعالن وال يسمح بها في املمرات والطرق واألماكن العامة.
»مساحة العرض  :ال تزيد عن 12مترمربع لكل 100مترمن واجهة العقار.

مالحظات
عامة

»أن يكون العرض عن مسابقة أو عروض خاصة للترويج عن جوائزومسابقات.
»أال تسبب تشويه للمنظر العام أو تسبب اإلعاقة على األرصفة او مداخل ومخارج املبنى أو املواقف العامة أو الشوارع
املحيطة.
»أال تتجاوز مدة العرض ( )3شهور وتجدد لفترات مماثلة.

رسومات
توضيحية

الفهرس
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الالفتات اإلعالنية عن املناسبات االجتماعية
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3-5

الفتات التنزيالت والترويج

SALES & SPECIAL OFFERS SIGNS

الوصف

الفتات مؤقتة تعرض بشكل مؤقت للداللة على تنزيالت لنشاط معين وعروض خاصة وهي عادة تكون من القماش أو األوراق أو
مواد غيرثابتة ،تشمل أيضا امللصقات اإلعالنية على الزجاج.

املوقع
واألبعاد

على زجاج املتاجر:
 1 .تكون األبعاد حسب نوع اإلعالن املستخدم .
2 .املساحة املسموح بها ( )50%من مساحة النافذة الكلية.

مالحظات
عامة

رسومات
توضيحية

•أالتكون الالفتة مضيئة .
•ال تتجاوز مدة عرض الالفتة مدة العروض والتنزيالت.
•سهوله اإلزالة بعد انتهاء املدة .
•تناسق األلوان والكتابة املستخدمة مع املظهرالعام واملحيط.
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الفتات العروض املسرحية واملعارض
الوصف

BANNERS FOR THEATERICAL PERFORMANCE & EXHIBITIONS

الفتات مؤقتة تعرض بشكل مؤقت للداللة على نشاط فني معروض على منصات املسارح أو معرض فني مقام .

املوقع
واألبعاد

•يتم تحديد األماكن من البلدية املختصة وبالتنسيق مع الجهة الرسمية املعلنة .
•تستخدم املنصات اإلعالنية الحاصله على موافقة لشركات الدعاية واإلعالن .
•مدة املوافقة تبدأ قبل املناسبة بفترة تحددها البلدية ويتم إزالة الالفتة بعدها حسب الفترة املقررة باملوافقة .

مالحظات
عامة

•أال تتضمن الالفتة أي إشارة ألعالن استثماري او تجاري .
•مدة املوافقه تبدأ قبل العرض بفترة تحددها البلدية ويتم إزالة الالفتة بعدها حسب الفترة املقررة باملوافقة .
•يجب تثبيت اللوحة بالطريقة السليمة وبطريقة ال تشوة املنظرالعام.

الفتات املعلومات االرشادية

INFORMATION SIGN

الوصف

•هي الفتات تعرض معلومات ذات أغراض خدماتية (املداخل واملخارج ) وتوضع أيضا بأهداف تعريفية وإرشادية لتوضح
اإلتجاهات ملواقع معينة للمشاريع الحكومية .

املوقع
واألبعاد

»مساحة الالفتة  :ال تزيد عن 2م. 2
»تترك مسافة التقل عن 2م بين الالفتة وحافة الطريق .

مالحظات
عامة

»يسمح بالفتة واحدة لكل موقع .
»أال تسبب تشويه للمنظر العام أو تسبب اإلعاقة على األرصفة أو مداخل ومخارج املبنى أو املواقف العامة أو الشوارع
املحيطة.
»أال تحتوي على أي طابع دعائي باستثناء التعريف باملكان املعلن عنه أو االشارة لالتجاهات واملداخل .

الفهرس
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املطلوبةللوسائل
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الخدمية املرتبطة
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1
1-1

الوسائل اإلعالنية داخل نطاق امللكية
الوسائل اإلعالنية على املباني
1-1-1

الالفتات التعريفية

الفهرس

BOUNDARY/COMPOUND WALL SIGN

الالفتات التعريفية على جدارحدود املنشآت وتعريف
أ
املجمعات
املستندات 1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص له (املالك).
املطلوبة
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حاله تفويض املالك لة .
3 .صورة من سند امللكية ومخطط األرض.
4 .صورة رخصة البناء.
5 .صورة شهادة إتمام البناء.
6 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
7 .تعهد من مكتب متخصص للدعاية واإلعالن يفيد تحقق شروط السالمة اإلنشائية ومطابقة الالفتة للمواصفات
املطلوبة .
8 .للمباني الحكومية يضاف كتاب من الجهة الطالبة.
9 .صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
	10.صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
الجهات
الخدمية
1-1-2

ال يوجد
الالفتات اإلضافية

أ

الالفتات اإلضافية املنخفضة الواجهات

1

الالفتات اإلعتراضية والبارزة عموديا من املبنى

املستندات
املطلوبة

PROJECTED SIGNAGE

1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (مستأجراملحل ).
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
4 .صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
5 .تعهد من مكتب متخصص للدعاية واإلعالن يفيد تحقق شروط السالمة االنشائية ومطابقة الالفتة للمواصفات املطلوبة .
6 .شهادة تحمل من مكتب هند�سي إنشائي إذا كان طول الالفتة يزيد عن 2م .
7 .كتاب عدم ممانعة من مالك العقار.
8 .صورة من الرخصة التجارية والسجل التجاري وقيد املنشأه للمحل .

9 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
الجهات
الخدمية

ال يوجد
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الالفتات املركبة على املظالت أو منسوخة عليها
2
املستندات 1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (مستأجراملحل )
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
املطلوبة
3 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
4 .تعهد من مكتب متخصص للدعاية واإلعالن يفيد تحقق شروط السالمة االنشائية ومطابقة الالفتة للمواصفات
املطلوبة .
5 .كتاب عدم ممانعة من مالك العقار.
6 .صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
7 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
8 .في حاله إضافة (سواء كان إعالن أو عالمة تجارية ) تابعة للمالك أو أي بيان آخرعلى اللوحة التعريفية يجب تقديم
التالي :
»صورة الرخصة التجارية للمنشأة .
»السجل التجاري للمنشأة .
»صورة قيد املنشأة .
» كتاب عدم ممانعة من صاحب العالمة التجارية .
»صورة من وكاله العالمة التجارية أو تسجيل العالمة التجارية .
الجهات
الخدمية

3
املستندات
املطلوبة

اليوجد
الالفتات على الواجهات الزجاجية
.
.
.
.
.
.
.
.

WINDOW SIGNAGE

1صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (مستأجراملحل ) .
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حاله تفويض املالك أو املستأجرلة .
3صورة الرخصة التجارية للمنشأة .
4صورة السجل التجاري للمنشأة.
5صورة قيد املنشأة.
6مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد امللصق -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
7صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
8صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .

املستندات ال يوجد
املطلوبة
ب

الالفتات اإلضافية املرتفعة الواجهات

1

الالفتات الركنية

املستندات
املطلوبة

الجهات
الخدمية

.
.
.
.
.
.
.
.

CORNER SIGNAGE PANEL

1صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص له (مستأجراملحل ).
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
4مخطط من مكتب دعاية واعالن موضح علية (أبعاد امللصق -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ) .
5تعهد من مكتب متخصص للدعاية يفيد تحقق شروط السالمة االنشائية و مطابقة الالفتة للمواصفات املطلوبة.
6كتاب عدم ممانعة من مالك العقار.
7صورة من الرخصة التجارية والسجل التجاري وقيد املنشأة للمحل .
8صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .

ال يوجد

الفهرس
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2

الالفتات الجدارية أعلى املبنى

WALL SIGNAGE/TOP

الفهرس

املستندات 1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (مستأجراملحل ).
املطلوبة
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3 .صورة الرخصة التجارية للمنشأة .
4 .صورة السجل التجاري للمنشأة.
5 .صورة قيد املنشأة.
6 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
7 .صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
8 .تعهد من مكتب متخصص للدعاية و اإلعالن يفيد تحقق شروط السالمة االنشائية و متطابقة الالفتة للمواصفات
املطلوبة.
9 .كتاب عدم ممانعة من مالك العقار.
	10.صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
الجهات
الخدمية

 1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

3
املستندات
املطلوبة

الجهات
الخدمية

4

اليوجد
الالفتات السمائية
.
.
.
.
.
.
.
.

SKY SIGN

1صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (مستأجراملحل ).
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3مخطط من مكتب دعاية واعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
4صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
5شهادة تحمل من قبل مهندس مدني أو معماري مرخص لة بمزاولة املهنة في دولة قطر.
6كتاب عدم ممانعة من مالك العقار.
7صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
8صورة من الرخصة التجارية والسجل التجاري وقيد املنشأه للمحل .

ال يوجد
الالفتات الطولية الرأسية للترويج عن املنشآت

RENTAL SIGNAGE

املستندات 1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة.
املطلوبة
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3 .صورة من سند امللكية ومخطط األرض.
4 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
5 .كتاب طلب املالك.
6 .لوحة عنواني للعقار.
7 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
8 .صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
9 .في حاله تفويض مكتب وساطة عقارية .
»صورة الرخصة التجارية للمنشأة .
»صورة السجل التجاري للمنشأة .
»صورة قيد املنشأة .
»كتاب تفويض من املالك .
الجهات ال يوجد
الخدمية
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5
املستندات
املطلوبة

الالفتات املرتفعة على واجهات املنشآت
.
.
.
.
.

الجهات
الخدمية

6

1-1الوسائل اإلعالنية على املباني

املستندات
املطلوبة

ج
املستندات
املطلوبة

الالفتات على الفيالت الخدمية
.
.
.
.
.
.
.

VILLA SIGNAGE

1صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (املستأجر).
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
4صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
5كتاب عدم املمانعة من مالك العقار.
6صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
7تعهد من مكتب متخصص للدعاية واإلعالن يفيد تحقق شروط السالمة االنشائية ومطابقة الالفتة للمواصفات
املطلوبة .
8صورة من الرخصة التجارية والسجل التجاري وقيد املنشأة للمحل .

ال يوجد
األرمات الكبيرة (اللوحات فوق أسطح املباني )
.
.
.
.
.
.
.
.

الجهات
الخدمية

1صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (مستأجراملحل ).
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
4صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
5تعهد من مكتب متخصص للدعاية و اإلعالن يفيد تحقق شروط السالمة االنشائية و مطابقة الالفتة للمواصفات
املطلوبة.
6صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
7كتاب عدم ممانعة من مالك العقار.

اليوجد

.
الجهات
الخدمية

FACADE (HIGH LEVEL ) SIGNAGE

BACKLITE ROOFTOP SIGN

1صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
2كتاب عدم املمانعة من مالك العقار.
3رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة باملبنى والشارع املطلة علية .4صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
5الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
6تعهد تشغيل من شركة دعاية وإعالن .
7العقد املبرم ما بين املالك والشركة.
8شهادة تحمل من قبل مهندس مدني أو معماري مرخص له بمزاوله املهنة في دولة قطر.

الدفاع املدني
إدارة املرور-وزارة الداخلية

الفهرس
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د
املستندات
املطلوبة

.
.
.
.
.
.
.
.

الفهرس
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الشاشات اإللكترونية والصناديق
املضيئة والشبكات الضوئية وامللصقات على واجهات املباني

الجهات
الخدمية
ه
املستندات
املطلوبة

1صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
2صورة من املخططات املعمارية املعتمدة للمبنى القائم .
3كتاب عدم املمانعة من مالك العقار.
4رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الوسيلة اإلعالنية -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة
قطاع وواجهة للوسيلة اإلعالنية ) وعالقتها باملبنى والشارع املطلة علية .5صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
6الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
7تعهد تشغيل من شركة دعاية واعالن .
8العقد املبرم ما بين املالك والشركة .

ادارة املرور-وزارة الداخلية
الالفتات داخل املجمعات التجارية
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الجهات
الخدمية

DIGITAL SCREEN DISPLAY & LIGHT BOX

MUPIS &LIGHT BOX SIGN INSIDE MALLS

1صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة.
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حاله تفويض املالك أو املستأجرلة .
3صورة من املخططات املعمارية املعتمدة للمبنى القائم.
4كتاب عدم ممانعة من مالك العقار.
5رسومات توضيحية من شركة دعاية واعالن موضح عليها (أبعاد الوسيلة اإلعالنية -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة
قطاع وواجهة الوسيلة اإلعالنية ) وعالقة الوسيلة اإلعالنية بالتصميم الداخلي للمبنى .6إحداثيات الوسائل اإلعالنية املقترحة داخل املول .
7الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
8تعهد تشغيل من شركة دعاية وإعالن .
9العقد املبرم ما بين املالك والشركة .

الدفاع املدني
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1-2
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الالفتات القائمة بذاتها
1-2-1
املستندات
املطلوبة

الالفتات التعريفية على مداخل املواقع املختلفة

.
.
الجهات
الخدمية
1-2-2

1صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة .
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3صورة من سند امللكية ومخطط األرض.
4صورة شهادة إتمام البناء.
5مخطط من مكتب دعاية واعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
6صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
7تعهد من مكتب متخصص للدعاية واإلعالن يفيد تحقق شروط السالمة االنشائية ومطابقة الالفتة للمواصفات
املطلوبة .
8صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
9للمباني الحكومية يضاف كتاب من الجهة الطالبة

ال يوجد
الالفتات على الهياكل الرأسية

POLY SIGNAGE

املستندات 1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (املالك).
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حاله تفويض املالك لة .
املطلوبة
3 .صورة من سند امللكية ومخطط األرض أو عقد اإليجار.
4 .صورة الرخصة التجارية للمنشأة.
5 .صورة السجل التجاري للمنشأة .
6 .صورة قيد املنشأة.
7 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
8 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة
9 .صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
	10.شهادة من مكتب معتمد عن األعمال االنشائية .
	11.كتاب عدم ممانعة من مالك العقار.
	12.في حاله إضافة أسماء للشركات على الالفتة يجب إرفاق الرخصة التجارية والسجل التجاري لهذه الشركات .
13.معاينة من املساح (داخل حدود العقار).
الجهات
الخدمية
1-2-3
املستندات
املطلوبة

الجهات
الخدمية

ال يوجد
الفتات األعالم التجارية والرايات
.
.
.
.
.
.
.
.
.

COMMERCIAL AND DECORATIVE FLAGS & BUNTING

1صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة .
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حاله تفويض املالك أو املستأجرلة .
3صورة الرخصة التجارية للمنشأة.
4صورة السجل التجاري للمنشأة .
5صورة قيد املنشأة .
6رسومات توضيحية من مكتب دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة ).
7صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
8صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن.
9معاينة من املساح (داخل حدود العقار).

ال يوجد

الفهرس

.
.
.
.
.
.
.

ENTRANCE GROUND MOUNTED SIGNAGE
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1-2-4

الفتات الهياكل املعبأة بالغاز

INFLATABLE SIGNAGE

الفهرس

املستندات 1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة (املالك) .
املطلوبة
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك لة .
3 .صورة من سند امللكية ومخطط األرض .
4 .صورة الرخصة التجارية للمنشأة.
5 .صورة السجل التجاري للمنشأة .
6 .صورة قيد املنشأة .
7 .صورة من الرخصة التجارية ملكتب الدعاية واإلعالن .
8 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الهيكل -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة ).
9 .معاينة من املساح (داخل حدود العقار).
	10.صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .

 1-2الفتات قائمة بذاتها

الجهات
الخدمية
1-2-5

الدفاع املدني
الفتات األعمدة املرتفعة

HIGH POLY SIGN

املستندات 1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة .
املطلوبة
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حالة تفويض املالك أو املستأجرلة .
3 .صورة من سند امللكية ومخطط األرض و عقد اإليجار.
4 .صورة الرخصة التجارية للمنشأة.
5 .صورة السجل التجاري للمنشأة .
6 .صورة قيد املنشأة .
7 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة ).
8 .تعهد من شركة متخصصة في الدعاية واإلعالن يفيد تحقق شروط السالمة االنشائية ومطابقة الالفتة للمواصفات
املطلوبة .
9 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
	10.صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
	11.كتاب عدم املمانعة من مالك العقار.
	12.معاينة من املساح للموقع من البلدية املختصة
الجهات
الخدمية
1-2-6
املستندات
املطلوبة

الجهات
الخدمية

ال يوجد
عروض الليزر الضوئية والكشاف الضوئي
.
.
.
.
.

LAZER ADVERTISING

1صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب املفوض أو التابع للجهة املقدمة .
2رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة ).
3الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
5كتاب عدم املمانعة من مالك العقار.

إدارة املرور-وزارة الداخلية
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2
2-1

الوسائل اإلعالنية والدعائية خارج نطاق امللكية
الفتات الطرق
2-1-1

رايات الطرق

ROAD BANNER SIGNS

الجهات
الخدمية

2-1-2

الفهرس

املستندات 1 .صورة البطاقة الشخصية ُ
للمرخص لة .
املطلوبة
2 .صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب في حاله تفويض املالك أو املستأجرله .
3 .صورة قيد املنشأة .
4 .تحديد اإلحداثيات ملواقع اإلعالن .
5 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة
واجهةالالفتة).6 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
7 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
8 .عدم ممانعة من مالك العقار.
 9 .معاينة من املساح للموقع من البلدية املختصة .
	10.صورة من الرخصة التجارية والسجل التجاري وقيد املنشأه للمعلن .
إدارة املرور(وزارة الداخلية ) .
أمالك الدوله .
هيئة األشغال العامة .
إدارة الحدائق العامة .
الالفتات الدعائية على أعمدة اإلنارة

LAMP POST

املستندات 1 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
املطلوبة
واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة بالشارع املطلة علية .2 .إحداثيات مواقع الالفتات.
3 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
5 .تعهد تشغيل من شركة الدعاية واإلعالن .
6 .تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع على الشارع املطلوب إقامتها علية.
 7 .العقد املبرم بين الشركة املعلنة والجهة املالكة .
الجهات إدارة املرور(وزارة الداخلية )
الخدمية هيئة األشغال العامة .
2-1-3

الفتات الطريق الدعائية الصغيرة على األرصفة

MUPIS

املستندات 1 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة بالشارع املطلة علية .املطلوبة
2 .إحداثيات مواقع الالفتات.
3 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
5 .تعهد تشغيل من شركة الدعاية واإلعالن.
6 .تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع على الشارع املطلوب إقامتها علية.
 7 .العقد املبرم بين الشركة املعلنة والجهة املالكة .
الجهات إدارة املرور(وزارة الداخلية )
الخدمية هيئة األشغال العامة .
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2-1-4

الفتات الطريق الدعائية املتوسطة على األرصفة

MEGACOMS

الفهرس

املستندات 1 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة بالشارع املطلة علية .املطلوبة
2 .إحداثيات مواقع الالفتات.
3 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
5 .تعهد تشغيل من شركة الدعاية واإلعالن .
6 .تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع على الشارع املطلوب إقامتها علية.
 7 .العقد املبرم بين الشركة املعلنة والجهة املالكة .
الجهات إدارة املرور(وزارة الداخلية )
الخدمية هيئة األشغال العامة
LAMP POST
 2-1-5الفتات الطريق الدعائية الكبيرة

 2-1الفتات الطرق

املستندات 1 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة بالشارع املطلة علية .املطلوبة
2 .إحداثيات مواقع الالفتات.
3 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
5 .شهادة تحمل من مكتب هند�سي معتمد .
6 .تعهد تشغيل من شركة الدعاية واإلعالن .
7 .تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع على الشارع املطلوب إقامتها علية.
 8 .العقد املبرم بين الشركة املعلنة والجهة املالكة .
الجهات إدارة املرور(وزارة الداخلية )
الخدمية هيئة األشغال العامة
UNIPOL
 2-1-6الفتات الطريق الدعائية املرتفعة
املستندات 1 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة بالشارع املطلة علية .املطلوبة
2 .إحداثيات مواقع الالفتات.
3 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4 .صورة للموقع قبل تركيب الالفتة .
5 .تعهد تشغيل من شركة الدعاية واإلعالن .
6 .تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع على الشارع املطلوب إقامتها علية.
7 .شهادة تحمل من مكتب هند�سي معتمد .
 8 .العقد املبرم بين الشركة املعلنة والجهة املالكة .
الجهات
الخدمية

إدارة املرور(وزارة الداخلية )
هيئة األشغال العامة
إدارة أمالك الدولة

SCAFOLDING
 2-1-7الفتات الهياكل املعدنية
املستندات 1 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة بالشارع املطلة علية .املطلوبة
 2 .إحداثيات موقع الالفتة .
3 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4 .تعهد تشغيل من شركة الدعاية واإلعالن .
5 .تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع على الشارع املطلوب إقامتها علية.
6 .شهادة تحمل من مكتب هند�سي معتمد .
 7 .العقد املبرم بين الشركة املعلنة والجهة املالكة .
الجهات
الخدمية

إدارة املرور(وزارة الداخلية )
التخطيط العمراني
أمالك الدولة
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2-1-8
املستندات
املطلوبة

 2-1الفتات الطرق

الجهات
الخدمية
2-2

.
.
.
.
.
.

PEDESTRIAN PRIDGE & UNDER PASS SINGAGE

1رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة -واجهة لالفتة ) وعالقة
الالفتة بالشارع املطلة علية .
2إحداثيات مواقع الالفتات.
3الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4تعهد تشغيل من شركة الدعاية واإلعالن .
5تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع على الشارع املطلوب إقامتها علية.
6كتاب عدم ممانعة من الجهة املسؤوله واملنفذة للجسر.

إدارة املرور(وزارة الداخلية )
هيئة األشغال العامة
الالفتات على مظالت انتظارالحافالت
.
.
.
.
.

BUS STOP SHED SIGN

1رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة -واجهة لالفتة ) وعالقة
الالفتة بالشارع املطله علية .
2إحداثيات مواقع الالفتات.
3الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع على الشارع املطلوب إقامتها علية.
 .5كتاب عدم املمانعة من الشركة املالكة .

إدارة املرور(وزارة الداخلية ) .
هيئة األشغال العامة .
إدارة أمالك الدولة.

الالفتات املستقله بذاتها
2-2-1

الفتات مواقع العمل

املستندات
املطلوبة
الجهات نظام رخص البناء االلكتروني
الخدمية
 2-2-2الفتات السور للمشاريع قيد االنشاء

CONSTRUCTION SITE SIGN

يتم تقديم الطلب للجهة املختصة( مجمع رخص البناء أو هيئة األشغال العامة ) ودراسة الالفتة من قبلهم .

املستندات
املطلوبة

.
.
.
.
.
.

FENCE SIGNS FOR PROJECTS UNDER CONSTRUCTION

1رسومات توضيحية من املكتب االستشاري املشرف أو شركة املقاوالت املنفذة موضح عليةا (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة
قطاع لالفتة -واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة بالشارع املطلة علية .2الرخصة التجارية ملقدم اإلعالن
3في حال تشغيل الوسيلة اإلعالنية من قبل شركة اعالن :
4الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
5تعهد تشغيل من شركة الدعاية واإلعالن .
6رسومات توضيحية من شركة اإلعالن موضح عليا (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة -واجهة لالفتة ) وعالقة
الالفتة بالشارع املطلة علية .

نظام رخص البناء االلكتروني

الجهات
الخدمية
 2-2-3امللصقات على املركبات
املستندات 1 .استمارة املركبة
2 .صورة الرخصة التجارية للمنشأة
املطلوبة
ي
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الجهات
الخدمية

3صورة السجل التجار للمنشأة
4صورة قيد املنشأة
5صورة من البطاقة الشخصية للمالك ومقدم الطلب .
6اسكتش اإلعالن مختوم من الخطاط
7صورة الرخصة التجارية من الخطاط
8إفادة اإلدارة العامة للمرور
•في حال ملكية مركبة باسم شركة تأجيرسيارات:
1صورة الرخصة التجارية والسجل التجاري وقيد املنشأة لشركة تأجيرالسيارات
2كتاب عدم ممانعة من شركة تأجيرالسيارات
3في حاله وضع أي عالمة تجارية من املالك يتم ارفاق صورة من الوكالة .
 4صورة من الرخصة التجارية والسجل التجاري وقيد املنشأة ملالك املركبة واملستفيد من اإلعالن .

إدارة املرور(وزارة الداخلية )

VEHICLE SIGNAGE

الفهرس

الجهات
الخدمية
2-1-9
املستندات
املطلوبة

الفتات على جسور املركبات واملشاة داخل الطرق
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2-2-3

 2-2الفتات مستقله بذاتها

الفهرس

املستندات
املطلوبة

.
.
.
.
.
الجهات
الخدمية
2-2-4
املستندات
املطلوبة

1رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) .2إحداثيات موقع الالفتة .
3الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع .
 5كتاب عدم املمانعة من الجهة املالكة أو املعنية .
 6العقد املبرم بين الشركة املعلنة والجهة املالكة .

إدارة الحدائق العامة
الالفتات على أحواض الزهور
.
.
.
.
.
.

الجهات
الخدمية

3

الالفتات على املقاعد العامة
.

BENCH SIGN

PLANT BOX SIGN

1رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة )2احداثيات موقع الالفتة .
3الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
 4العقد املبرم بين الشركة املعلنة والجهة املالكة .
5تقريرمساحي يوضح املسافة بينها وبين أي الفتة أو لوحة من نفس النوع .
 6كتاب عدم املمانعة من الجهة املالكة أو املعنية .

ادارة الحدائق العامة

الوسائل اإلعالنية االستثنائية
3-1
املستندات
املطلوبة

الالفتات اإلعالنية عن املناسبات الوطنية

GOVERNMENT EVENT SIGNS

1 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة )
2 .صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
3 .كتاب من اللجنة املنظمة للمناسبات .
ال يوجد

الجهات
الخدمية
الالفتات اإلعالنية للدعاية اإلنتخابية
3-2
املستندات
املطلوبة

.
.
.
.
.
.

الجهات
الخدمية

ELECTION BANNERS

1صورة من قيد الترشيح من لجنة االنتخابات أو كتاب من اللجنة املنظمة لالنتخابات .
2صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب
 3الرخصة التجارية لشركة اإلعالن .
4كتاب تفويض من املرشح
5رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) .6إحداثيات مواقع الالفتات.

موافقة من وزارة الداخلية

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

3-3
املستندات
املطلوبة
الجهات
الخدمية
3-4

الجهات
الخدمية

 2-1الفتات الطرق

3-5
املستندات
املطلوبة

SOCIAL EVENT SIGNS

1 .بطاقة شخصية ملقدم الطلب
2 .صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
3 .مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة -طريقة تثبيتها)

اليوجد
منصات عروض املسابقات والترويج عن املنتجات
.
.
.
.
.
.
.
.

1صورة الرخصة التجارية للمنشأة
2صورة السجل التجاري للمنشأة
3صورة قيد املنشأة
4مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة )
5صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
6صورة للموقع .
7كتاب عدم املمانعة من املالك.
8معاينة من املساح للموقع من البلدية املختصة .

الدفاع املدني
وزارة التجارة والصناعة
ادارة املرور(وزارة الداخلية )
الفتات التنزيالت والترويج
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CONTEST & RAFFLE DISPLAY

SALES & SPECIAL OFFERS SIGNS

1صورة الرخصة التجارية للمنشأة
2صورة السجل التجاري للمنشأة
3صورة قيد املنشأة
4صورة من البطاقة الشخصية للمستفيد من اإلعالن ومقدم الطلب .
5مخطط من مكتب دعاية وإعالن موضح علية (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة وبروزها -األلوان املستخدمة )
6صورة الرخصة التجارية ملكتب اإلعالن .
7صورة قبل تركيب الالفتة .
8كتاب عدم املمانعة من املالك.
9كتاب عدم ممانعة من وزارة التجارة والصناعة على العروض الخاصة بالتنزيالت

وزارة التجارة والصناعة .

الجهات
الخدمية
BANNERS FOR THEATERICAL & EXHIPITIONS
الفتات العروض املسرحية واملعارض
3-6
املستندات 1 .رسومات توضيحية من شركة دعاية وإعالن موضح عليها (أبعاد الالفتة -نوع الكتابة -األلوان املستخدمة -قطاع لالفتة
واجهة لالفتة ) وعالقة الالفتة بالشارع املطله علية .املطلوبة
 2 .إحداثيات موقع الالفتة
3 .الرخصة التجارية لشركة اإلعالن
4 .كتاب من الجهة املنظمة .
الجهات
الخدمية
3-7

الهيئة العامة للسياحة .
وزارة الثقافة .
الفتات املعلومات االرشادية

INFORMATION SIGN

املستندات يتم تقديم الطلب للجهة املختصة (هيئة األشغال العامة-إدارة املرور(وزارة الداخلية) ودراسة الالفتة من قبلها .
املطلوبة
الجهات
الخدمية

ال يوجد

الفهرس

املستندات
املطلوبة

الالفتات اإلعالنية عن املناسبات اإلجتماعية
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الفهرس

دليل اإلجراءات
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إجراءات تقديم خدمة إصدارترخيص الوسيلة اإلعالنية

الفهرس

وصف الخدمة

الفئة املستفيدة من
الخدمة املقدمة

القائم بالخطوة

العميل

العميل أو
موظف مكتب خدمة
العمالء في البلديات

مقدم الطلب – فرد
موظف خدمة العمالء

تتيح هذة الخدمة إمكانية إصداررخصة وسيلة إعالنية:
•مؤقتة :مثل الصق إعالني على املحالت ،لوحات االيجارعلى املباني  ،املسرحيات  ،االعالم التجارية  ،العرض
(اإلستنادات ) .
•مستمرة :مثل إصدارالرخص الخاصة بأسماء املجمعات واألسواق التجارية واملجمعات السكنية واملباني الحكومية.
•سنوية :مثل الصق إعالني على املركبات  ،إضافة شعارعلى اللوحة الرئيسية للمحل  ،شاشات العرض املتغيرة  ،الفتات
أعمدة الشوارع  ،لوحات إعالنية على املباني
جهات حكومية وأفراد وشركات

الخطوة
التسجيل في نظام التوثيق الوطني «حكومي» (في حال التقديم ألول مرة)
التسجيل بالرقم الشخ�صي ورقم الهاتف املسجل باسم العميل  ،حيث يتم
استقبال كلمة السرالناتجة عن التسجيل في نظام التوثيق الوطني .
هذه الصفحة تحتوي على بيانات مقدم الطلب املرتبطة بموقع حكومي (رقم
الجوال ،البريد االلكتروني ،صندوق البريد).

مكان تنفيذ الخطوة

https://www.nas.gov.qa

الدخول على املوقع االلكتروني لوزارة البلدية  -الخدمات االلكترونية –
خدمات اإلعالن  -اختيار(إصداررخصة إعالن ) – وعند اختيارالخدمة يتم
إدخال الرقم الشخ�صي وكلمة السرالناتجة عن التسجيل في نظام التوثيق
الوطني.
ي
هذه الصفحة تحتو تلقائيا على بيانات مقدم الطلب املرتبطة بموقع
حكومي (رقم الجوال ،البريد االلكتروني ،صندوق البريد) .
• تسجيل الدخول بأفراد (مالك  ،مفوض عن مالك أو شركة ).
• يتم تحديد نوع الخدمة املطلوبة .
•إدخال البيانات واملرفقات املطلوبة (يقوم موظف خدمة العمالء
ً
بإدخال البيانات واملرفقات املطلوبة نيابة عن العميل في حال مراجعة
أحد مكاتب خدمة العمالء في البلديات مع إرفاق صورة البطاقة
موقع الوزارة االلكتروني
الشخصية للعميل ومقدم الطلب ،حسب األحوال) .
http://www.mme.gov.qa/cui/index.dox
•يقوم النظام بإفادة العميل /موظف خدمة العمالء من خالل شاشة
أو
اإلدخال بأنه قد تم تقديم الطلب بنجاح ُويستكمل اإلجراء حال استالم
مكاتب خدمة العمالء في البلديات
العميل رسالة نصية باملوافقة أو الرفض.
عند تقديم طلب إلصداررخصة إعالن يتم االتي :
•تعريف أو إسترجاع بيانات مقدم الطلب .
•تعريف بيانات املستفيد (حامل الترخيص ).
•تعريف بيانات الطلب (اإلعالن ).
•تحميل مرفقات الطلب .
•إقراربصحة البيانات .
•تأكيد تقديم الطلب .

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

موظف وحدة رخص
اإلعالنات

•استقبال الطلب واملرفقات والتأكد من صحتها والتدقيق على
الطلب :
»في حال رفض الطلب :إرسال رساله نصية  SMSللعميل برفض
الطلب مع توضيح أسباب الرفض  ،والدخول مرة أخرى إلى النظام
لعمل طلب جديد بعد استيفاء النواقص ،ومن ثم إعادة التقديم
»في حال املوافقة على الطلب :قبول الطلب في حال اكتماله وإحالتها
ً
الكترونيا لرئيس القسم لالعتماد النهائي .

مراجع وحدة رخص
اإلعالنات
رئيس القسم

•االطالع علي الطلب املقدم وقراراملوظف و أي مالحظات قام
بإدخالها .
»في حال رفض الطلب :إرسال رسالة نصية  SMSللعميل برفض
الطلب مع توضيح أسباب الرفض والدخول مرة أخرى إلى النظام
لعمل طلب جديد بعد استيفاء النواقص ،ومن ثم إعادة التقديم
»في حال املوافقة على الطلب :اعتماد الطلب في حال كان مستوفيا
مع قيام النظام بإشعارمقدم الطلب بسداد الرسوم

مكان تنفيذ الخطوة

موقع الوزارة االلكتروني
http://www.mme.gov.qa/cui/index.dox
أو
مكاتب خدمة العمالء في البلديات

الفهرس

القائم بالخطوة

الخطوة

80

81
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إجراءات تقديم خدمة تجديد رخصة لوسيلة إعالنية

الفهرس

وصف الخدمة

الفئة املستفيدة من
الخدمة املقدمة

القائم بالخطوة
العميل

العميل أو
موظف مكتب خدمة
العمالء في البلديات

مقدم الطلب – فرد
موظف خدمة العمالء

•تتيح هذه الخدمة تجديد رخصة الوسيلة اإلعالنية -في حالة رغبة املعلن لذلك  -كما يلي :
•في حال كانت سنوية :يمكن التجديد لسنة أخرى أو مدة مماثلة من تاريخ الدفع .
•في حال كانت مؤقتة :يمكن التجديد ملدة مماثلة .
كما يتم احتساب املتأخرات بناء على املدة املتأخرة من تاريخ انتهاء الرخصة .
•في حال كانت دائمة  :ال يتم التجديد ألنها تصدرملرة واحدة فقط وليس لها تاريخ انتهاء .
جهات حكومية وأفراد وشركات

الخطوة
التسجيل في نظام التوثيق الوطني «حكومي» (في حال التقديم ألول مرة)
التسجيل بالرقم الشخ�صي ورقم الهاتف املسجل باسم العميل  ،حيث يتم
استقبال كلمة السرالناتجة عن التسجيل في نظام التوثيق الوطني .
هذه الصفحة تحتوي على بيانات مقدم الطلب املرتبطة بموقع حكومي (رقم
الجوال ،البريد االلكتروني ،صندوق البريد).

مكان تنفيذ الخطوة
https://www.nas.gov.qa

الدخول على املوقع االلكتروني لوزارة البلدية -الخدمات االلكترونية –
خدمات اإلعالن  -اختيار(تجديد رخصة إعالن ) – وعند اختيارالخدمة يتم
ادخال الرقم الشخ�صي وكلمة السرالناتجة عن التسجيل في نظام التوثيق
الوطني.
هذه الصفحة تحتوي تلقائيا على بيانات مقدم الطلب املرتبطة بموقع
حكومي (رقم الجوال ،البريد االلكتروني ،صندوق البريد).
• تسجيل الدخول بأفراد (مالك  ،مفوض عن مالك أو شركة ).
• يتم تحديد نوع الخدمة املطلوبة .
•إدخال البيانات واملرفقات املطلوبة (يقوم موظف خدمة العمالء
ً
بإدخال البيانات واملرفقات املطلوبة نيابة عن العميل في حال مراجعة
أحد مكاتب خدمة العمالء في البلديات مع إرفاق صورة البطاقة
موقع الوزارة االلكتروني
الشخصية للعميل ومقدم الطلب ،حسب األحوال)
http://www.mme.gov.qa/cui/index.dox
•يقوم النظام بإفادة العميل /موظف خدمة العمالء من خالل شاشة
أو
اإلدخال بأنه قد تم تقديم الطلب بنجاح ُويستكمل اإلجراء حال استالم
مكاتب خدمة العمالء في البلديات
العميل رسالة نصية باملوافقة أو الرفض .
عند تقديم طلب لتجديد رخصة إعالن يتم االتي :
•تعريف أو استرجاع بيانات مقدم الطلب .
•تعريف بيانات املستفيد (حامل الترخيص ).
•إدخال بيانات طلب تجديد رخصة إعالن.
•إدخال رقم رخصة اإلعالن وتاريخ االنتهاء .
•(يقوم النظام بعرض جميع بيانات الرخصة) من حيث :
»املوقع .
»نوع الرخصة .
»تاريخ اإلصدار.

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

القائم بالخطوة
مقدم الطلب – فرد
موظف خدمة العمالء

الخطوة

مكان تنفيذ الخطوة

•في حال كان طلب تجديدامللصقات على املركبات  ،وفى حال وجود
أكثرمن رخصة واحدة غيرملغاة  ،ال يتم قبول الطلب ويظهر
إشعارملقدم الطلب بمراجعة البلدية املختصة لتوفيق أوضاع
الرخص القديمة .
•تحميل مرفقات الطلب .
•إقراربصحة البيانات.
•تأكيد تقديم الطلب .
•استقبال الطلب واملرفقات والتأكد من صحتها والتدقيق على
الطلب :
»في حال رفض الطلب :إرسال رسالة نصية  SMSللعميل برفض
الطلب مع توضيح أسباب الرفض  ،والدخول مرة أخرى إلى النظام
لعمل طلب جديد بالتجديد بعد استيفاء النواقص ،ومن ثم إعادة
التقديم
»في حال املوافقة على الطلب :قبول الطلب في حال اكتمالة وإحالتة
ً
الكترونيا لرئيس القسم لالعتماد النهائي .

موقع الوزارة االلكتروني
http://www.mme.gov.qa/cui/index.dox
أو
مكاتب خدمة العمالء في البلديات

الفهرس

موظف وحدة رخص
اإلعالنات
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إجراءات تقديم خدمة إلغاء ترخيص وسيلة إعالنية
وصف الخدمة
الفئة املستفيدة من
الخدمة املقدمة

•تتيح هذه الخدمة إمكانية إلغاء رخص اإلعالنات السارية (نشطة) وفي حال لم تكن سارية يتم احتساب ودفع املتأخرات
من الرسوم قبل اإللغاء .
جهات حكومية وأفراد وشركات

العميل

التسجيل في نظام التوثيق الوطني «حكومي» (في حال التقديم ألول مرة)
https://www.nas.gov.qa/idp/public/authn/password
التسجيل بالرقم الشخ�صي ورقم الهاتف املسجل باسم العميل  ،حيث يتم
استقبال كلمة السرالناتجة عن التسجيل في نظام التوثيق الوطني .
هذه الصفحة تحتوي على بيانات مقدم الطلب املرتبطة بموقع حكومي (رقم
الجوال ،البريد االلكتروني ،صندوق البريد).

https://www.nas.gov.qa

الفهرس

القائم بالخطوة

الخطوة

مكان تنفيذ الخطوة

العميل أو
موظف مكتب خدمة
العمالء في البلديات

الدخول على املوقع االلكتروني لوزارة البلدية -الخدمات االلكترونية –
خدمات اإلعالن  -اختيار(إلغاء رخصة إعالن ) – وعند اختيارالخدمة يتم
ادخال الرقم الشخ�صي وكلمة السرالناتجة عن التسجيل في نظام التوثيق
الوطني.
هذه الصفحة تحتوي تلقائيا على بيانات مقدم الطلب املرتبطة بموقع
حكومي (رقم الجوال ،البريد االلكتروني ،صندوق البريد).
• تسجيل الدخول بأفراد (مالك  ،مفوض عن مالك أو شركة ).
• يتم تحديد نوع الخدمة املطلوبة .
•إدخال رقم الرخصة املراد إلغائها مع تاريخ االنتهاء .
•البيانات واملرفقات املطلوبة (يقوم موظف خدمة العمالء بإدخال
ً
البيانات واملرفقات املطلوبة نيابة عن العميل في حال مراجعة أحد
موقع الوزارة االلكتروني
مكاتب خدمة العمالء في البلديات مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية http://www.mme.gov.qa/cui/index.dox
للعميل ومقدم الطلب ،حسب األحوال) .
أو
•يقوم النظام بإفادة العميل /موظف خدمة العمالء من خالل شاشة
مكاتب خدمة العمالء في البلديات
اإلدخال بأنه قد تم تقديم الطلب بنجاح ُويستكمل اإلجراء حال استالم
العميل رسالة نصية باملوافقة أو الرفض .

مقدم الطلب – فرد
موظف خدمة العمالء

عند تقديم طلب إللغاء رخصة إعالن يتم االتي :
•تعريف أو استرجاع بيانات مقدم الطلب .
•تعريف بيانات املستفيد (حامل الترخيص ).
•إدخال بيانات طلب تجديد رخصة إعالن.
•إدخال رقم رخصة اإلعالن وتاريخ االنتهاء .
•(يقوم النظام بعرض جميع بيانات الرخصة) من حيث :
»املوقع .
»نوع الرخصة .
»تاريخ اإلصدار.

ا لطبعــة ا أل و لــى | ما يــو 2 0 2 2

القائم بالخطوة

موظف وحدة رخص
اإلعالنات

العميل
أو
موظفو مكاتب خدمة
العمالء في البلديات

مكان تنفيذ الخطوة

•استقبال الطلب واملرفقات والتأكد من صحتها والتدقيق على
الطلب :
»في حال رفض الطلب :إرسال رساله نصية  SMSللعميل برفض
الطلب مع توضيح أسباب الرفض  ،والدخول مرة أخرى إلى النظام
لعمل طلب جديد بالتجديد بعد استيفاء النواقص ،ومن ثم إعادة
التقديم
»في حال املوافقة على الطلب :قبول الطلب في حال اكتمالة وإحالتها
ً
الكترونيا لرئيس القسم لالعتماد النهائي
اعتماد طلب إلغاء رخصة إعالن:
•االطالع علي الطلب املقدم وقراراملوظف و أي مالحظات قام
بإدخالها .
»في حال رفض الطلب :إرسال رسالة نصية  SMSللعميل برفض
الطلب مع توضيح أسباب الرفض والدخول مرة أخرى إلى النظام
لعمل طلب إلغاء جديد بعد استيفاء النواقص ،ومن ثم إعادة
التقديم .
»في حال املوافقة على الطلب :اعتماد الطلب في حال كان مستوفيا
مع قيام النظام بإشعارمقدم الطلب بسداد الرسوم (في حال
وجودها )
•بعد استكمال كافة الخطوات تتم عملية تقديم الطلب بنجاح ،
واالنتقال إلى خطوة دفع الرسوم حيث يتم أخطارمقدم الطلب
بدفع الرسوم من خالل رسالة نصية وارسال رابط الدفع ورابط
ملخص الطلب
•يمكن ملقدم الطلب (العميل ) القيام بطباعة إيصال الدفع من
خالل خانة طلباتي كما يمكن طباعة رخصة اإلعالن امللغاة قي
مكاتب خدمة العمالء في البلديات وتسليمها للعميل .

الفهرس

مراجع وحدة رخص
اإلعالنات
رئيس القسم

الخطوة
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وللجهة املختصة بالدراسة عند تطبيق ما ورد بالدليل مراعاة
التطور يف مجال الدعاية واإلعالن وفقا للخيارات املتعددة
للبيئة االستثمارية بغرض تحقيق التكامل بينها وبين العناصر
العمرانية والهدف املستخدمة ألجله دون تغيير للهوية الجمالية
والتنسيقية للمدن بدولة قطر
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