 تصريح إعالنات متحركة


اسم الخدمة:



الوصف (شرح مبسط عن الخدمة):




هيكلية الخدمة نوعها:
املستفيد من الخدمة:





الوثائق املطلوبة:

خطوات الحصول على الخدمة (رحلة املتعامل):

تصريح إعالنات متحركة
• إعالنات دعائية مجسمات على سيارات تقف في أما ن محددة (يكون تحديد
املوقع من قبل دائرة البلدية والتخطيط).
• فرعي  /اجرائي
• مؤسسة
• طلب تصريح
• تصميم االعالن باللغتين العر ية واالنجليزية
• صور الرخصة سارية املفعول
• حضور صاحب العالقة أو املندوب عن الشر ة أو املؤسسة العتماد الطلب.
• فتح طلب وتقديم ا وراق.
• دفع الرسوم
• ارملفة املستندات إلكترونيا.
• استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني.
• عدم احتواء البروملور على صور وعبارات التي ال تناسب العادات والتقاليد
اإلسالمية.
• على املصرح له التقيد بالقوانين والنظم واستخدام البطاقة لألغراض املصرح بها.
• على الجهة التقيد بطباعة العدد املصرح به باملواصفات املصدق بها مع تابة رقم
التصريح.
• يمنع منعا باتا توزيع اإلعالنات الورقية في االما ن العامة واملناطق السكنية وعلى
السيارات.
• تقديم طلبات الالفتات اإلعالنية ن طريق مندوبي الشركات املتخصصة في صناعة
الالفتات اإلعالنية.
ل
ي
• وجود ترخيص سار املفعو للشر ة أو املؤسسة املطلوب اإلعالن عنها أو عن
منتجاتها.
• تقديم صورة فوتوغرافية للمبنى أو العقار الذي سيثبت عليه اإلعالن.
• يتم تجديد التصريح سنويا.
•  250درهم لكل قدم مربع حد أدنى  500درهم وحد أقص ى  1000درهم.
• رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم.
• رسوم اعتماد امللصق اإلعالني  150درهم



الشروط واالحكام:



الرسوم:



ترابط الخدمة مع خدمات أخرى:

• ال يوجد



قنوات تقديم الخدمة:

• مرا ز تقديم الخدمة



رمزالخدمة:

• طلب التصاريح رقم TL21



مدة انجازالخدمة:

•  10دقائق



محدودية الخدمة:

•

ال يوجد

تعتبر هذه الوثيقة ملكا لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل الدائرة .يمنع نسخ أو تصوير أو
نقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من الدائرة.

