
 

 

 
 
و أمنع نسخ أو تصوير . ي  الدائرةويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان  تعتبر هذه الوثيقة ملكا

 .الدائرةو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من أنقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة 

 

 :ثالثا: االشتراطات الخاصة بلوحات األسماء التجارية وأنواعها 

 

o  »  تقدم طلبات اللوحات االعالنية عن طريق ) الخطاطين ( املسجلين باإلمارة فقط. 

o  »   رسم االلتزام بالنموذج املخصص للوحات االعالنية وتسجيل كافة بيانات ومقاسات اللوحة وأبعادها مع ضرورة وضع

 توضيحي للوحة

o  »   مراعاة تناسق اللوحة للوحات املحالت املجاورة في نفس املبنى و املباني املجاورة من حيث املساحات واالطوال والبروز حفاظا

 على املنظر الجمالي العام لألمارة.

o  »  ال تتعدى املساحة الكلية للوحة االعالنية عن واجهة املحل 

o  »  ع جوانبها بزيادة الحجم.عدم بروز اللوحة من جمي 

o  »  .مراعاة الكتابة بلغة عر ية صحيحة بعيدة عن االخطاء االمالئية واللغوية 

o  »   مع مراعاة أن تكون في الجهة اليمنى من 50استخدام اللغة العر ية إجباري في اللوحات االعالنية بنسبة ال تقل عن %

 اللوحة.

o  »  صة االقتصادية.االلتزام باالسم التجاري الوارد بالرخ 

o  »  .عدم تثبيت اللوحة االعالنية للمحل إال بعد أخذ املوافقة من الدائرة 

o  »   .مراعاة االعالن لآلداب العامة والتعاليم االسالمية 

o  »  .إبراز موافقة و يل العالمة التجارية في حالة وجود إعالن ضمن اللوحة 

o  »   بااللتزام بكافة الشروط امللزمة وفي حالة االخالل بها يتعرض للمخالفة. تعهد من الشر ة املنفذة للوحة االسم التجاري 

o  »   يحق للدائرة إزالة اللوحة االعالنية عن طريق ملر ة متخصصة على نفقة صاحب املنشأة في حالة عدم مطابقتها

 يوم. 15للمواصفات املعتمدة وذلك بعد مهلة أقصاها 

o  »  ة تغيير املوقع مع ضرورة ازالة اللوحة القديمة.يتوجب تقديم طلب تصريح جديد في حال 

o  »  .يتوجب تقديم طلب تصريح جديد في حالة تغيير االسم التجاري مع ضرورة ازالة اللوحة القديمة وعدم الكتابة عليها 

o  »  ة.في حالة الغاء الرخصة يتوجب على صاحب املنشأة ازالة اللوحة وابراز صورة لواجهة املحل قبل وبعد االزال 

o  »  .في حالة عدم الرغبة بتجديد التصريح على الشر ة ازالة اللوحة وإخطار الدائرة بذلك 

o  »   من مساحة الواجهة مع مراعاة وضوح الرؤية.50اللوحات على الواجهة الزجاجية للمحالت ال تتعدى % 

o  من مساحة الواجهة مع مراعاة وضوح الرؤية50الواجهة الزجاجية للمحالت ال تتعدى %. 

 

 

 

  


