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 قرار رئيس جملس الوزراء 
 مبشروع قـانون

 بإصدار قانون تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة
 رئيس جملس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور؛
 قانون العقوبات،وعلى 

 وعلى القانون المدني؛
المقلقة في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال  1954لسنة  453وعلى القانون رقم 

 للراحة والمضرة بالصحة والخطر؛
 بشأن الحجز اإلداري؛ 1955لسنة  308وعلى القانون رقم 
 في شأن تنظيم اإلعالنات؛ 1956لسنة  66وعلى القانون رقم 
 في شأن إشغال الطرق العامة؛ 1956لسنة  140وعلى القانون رقم 
 في شأن المحال العامة؛ 1956لسنة  371وعلى القانون رقم 

 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم المصري؛ 1958لسنة  21لى القانون رقم وع
 بشأن الطرق العامة؛ 1968لسنة  84وعلى قانون رقم 

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات 
 ؛1981لسنة  159الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

 ؛1994لسنة  4وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 
 ؛1998لسنة  89وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

 ؛2008لسنة  119وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 
 ت الصناعية؛بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآ 2017لسنة  15وعلى القانون رقم 

وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل األهلي الصادر 
 ؛2017لسنة  70بالقانون رقم 

 ؛2017لسنة  72وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 
 ؛2017لسنة  206وعلى قانون تنظيم اإلعالنات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
 وبناًء على ما ارتآه مجلس الدولة.
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 قــــــرر
 مشــروع القانون اآلتي نصـه، يقدم إىل جملس النواب

___________________ 

 األوىل()الـــمادة  
على  ُيعمل في شأن تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، وال تسري أحكامه

اإلعالنات أو الالفتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة أو األجهزة والشركات 
 المملوكة بالكامل للدولة.

 )الـــمادة الثانية(
 ال تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون إشغال الطرق العامة أو قوانين المحال العامة والصناعية والتجارية
أو قانون البناء أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أو قانون تنظيم اإلعالنات عن 

 المنتجات والخدمات الصحية، كما ال تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.
 )الـــمادة الثالثة(

ئون اإلسكان، الالئحة التنفيذية للقانون ر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشيصد
المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات 

 القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما ال يتعارض مع أحكامه.
 )الـــمادة الرابعـة( 

في شأن تنظيم اإلعالنات، وُتلغى كلمة اإلعالن وتعريفها الواردين  1956لسنة  166ُيلغى القانون رقم 
، 2008لسنة  119( من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 37،  36( ونصا المادتين ) 27في المادة )

ة "أو اإلعالنات" من المادة (، وعبار 8( وعبارة "وضع الفتات أو إعالنات" ومن المادة )11وُتلغى المادة )
بشأن  1968لسنة  84( من القانون رقم 13" من المادة )2(، وعبارة "الفتات أو اإلعالنات أو" من البند "9)

 الطرق العامة، كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
 )الـــمادة اخلامسة(

 ة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي
 

 رئيس جملس الوزراء
22/4/2018 

 مهندس/ شـريف إمساعيـل
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 قانـون تنظيم اإلعالنات على الطـرق العامـة

___________________ 

 
 ( :1مـــــــادة )

 منها:في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من العبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل 
: منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معًدا للعرض أو  اإلعالن أو الالفتة -

 النشر بقصد اإلعالن أو إيصال رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية تجاه مرتادي الطريق.
 : الجهاز القومي لتنظيم اإلعالنات على الطرق العامة. الجهــاز -
حدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة : الو الجهة الـمختصة -

العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الوالية على موقع اإلعالن طبًقا للقوانين والقرارات 
 المعمول بها في تحديد تلك الجهات.

إلعالن أو التي تكون الدعاية واإلعالن : الشركات أو الوكاالت العاملة في مجال الدعاية وا الـمعلــن -
 من أنشطتها.

 ( :2مـــــــادة )
ُينشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم اإلعالنات على الطرق العامة" تكون له الشخصية االعتبارية 
ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد األسس والمعايير والقواعد المنظمة لإلعالنات 
والالفتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة، مع مراعاة النظام 

 العام واآلداب.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون 

 ل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.اإلسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنق
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون اإلسكان، 
 على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.
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 ( :3مـــــــادة )
ال يجوز وضع إعالن أو الفتة إال بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة. ويصدر 
الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خالل ثالثين يوًما من تاريخ 

 تقديمه، وُيعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه.
ال تجاوز ثالث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ويصدر الترخيص لمدة 

ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص 
 له وموافقة الجهة المختصة.

مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو  وللجهة المختصة أن تصدر قراًرا بإلغاء الترخيص، وفًقا لما ُيستجد من
اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة او بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون اإلخالل بحق المرخص له في 

 الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.

 ( :4مـــــــادة )
 ز.ال يجوز الترخيص بوضع أي إعالنات أو الفتات تخالف األسس والمعايير التي يضعها الجها

 ( :5مـــــــادة )
ُيصدر رئيس الجهة المختصة قراًرا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص باإلعالن أو الالفتات 
أو تجديده، وفًقا للضوابط التي تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز، وذلك بما ال يجاوز عشرة آالف جنيه 

 تسدد نقًدا للجهة المختصة.
من ذلك المقابل  %20بتحديد مقابل استغالل أماكن وضع اإلعالنات، وتؤول نسبة وتختص كل جهة 

 إلى الخزانة العامة للدولة.
بالضرائب المستحقة للدولة، ال يسري حكم الفقرة السابقة على اإلعالنات أو الالفتات ومع عدم اإلخالل 

أو االعتبارات الخاصة تجاه مرتادي التي يتم وضعها على المباني واألراضي المملوكة لألشخاص الطبيعية 
 الطرق.

 ( :6مـــــــادة )
يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق لإلعالنات أو الالفتة المرخص بها وفًقا لما تحدده الجهة المختصة، 

 وذلك كله طبًقا للمعايير التي يصدرها الجهاز.



(5) 
 

 
والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يوًما من وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة 

تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وُتحصل 
 تلك النفقات منه بطريق الحجز اإلداري.

 ( :7مـــــــادة )
 ُيعفى من الحصول على ترخيص باإلعالن أو الالفتة في الحاالت اآلتية:

 إعالنات البيع أو اإليجار الخاصة بالعقار ذاته. (1
 اإلعالنات والبالغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون. (2
الالفتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة باألغراض المنشأة من أجلها هذه  (3

 الجهات.
مناسبات العامة كاألعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الالفتات التي تقام في ال (4

 الثقافية أو االجتماعية.
وفي جميع األعمال يتعين االلتزام عند وضع اإلعالن أو الالفتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، 

لحالة إلى ما كانت عليه خالل المدة وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة اإلعالن أو الالفتة وإعادة ا
التي تحددها الجهة المختصة، وحال االمتناع عن اإلزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة 

 القيام بذلك على نفقة المخالف وُتحصل النفقات منه بطريق الحجز اإلداري.

 ( :8مـــــــادة )
هم قرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس الجهاز صفة يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديد

الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على اإلعالنات والالفتات واألجهزة واألدوات الخاصة بها 
 وإثبات ما يقع من مخالفات وإبالغ الجهة المختصة التخاذ اإلجراءات المقررة في شأنها.

تصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية باالتفاق مع رئيس كما يكون للعاملين بالجهة المخ
الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيًضا 
الحق في المرور على اإلعالنات والالفتات واألجهزة واألدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات 

 اتخاذ اإلجراءات المقررة في شأنها.و 
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 ( :9مـــــــادة )
كل من وضع إعالًنا أو الفتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له ُيعاقب 

 بغرامة ال تقل عن مثلي قيمة تكلفة األعمال وال تزيد على ثالثة أمثال تلك القيمة.
 ة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات.وفي حالة تعدد اإلعالنات المخالف

وفي جميع األحوال يقضي بإزالة اإلعالن أو الالفتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف 
الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف باإلزالة والرد في المدة التي  يحددها الحكم جاز للجهة 

القيام بذلك على نفقته، وال يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق اإلعالن أو الالفتة أو المختصة 
 األجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خالل شهر من تاريخ إخطاره بحصول اإلزالة أن يسترد اإلعالن ومشتمالته بعد أدائه 
ى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة قيمة نفقات اإلزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقض

 بيع اإلعالن أو الالفتة ومشتمالت أي منهما بالطريق اإلداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة اإلدارية إزالة اإلعالن أو الالفتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات اإلزالة بطريق الحجز 

الفتة تعريض سالمة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات اإلداري، إذا كان من شأن بقاء اإلعالن أو ال
 للخطر أو إعاقة حركة المرور.

 ( :10مـــــــادة )
للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة اإلعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات 

التي يتعين توافرها في اإلعالن أو المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار اإلعفاء الشروط واألوضاع 
 الالفتة.

 
 
 
 
 
 

 


