 تصريح تنظيم حفل برسوم
اسم الخدمة :

تصريح تنظيم حفل برسوم
•

اصدار تصريح الحفالت خارج حدود املنشآت السياحية  /للحفالت
الغنائية.

هيكلية الخدمة نوعها :

•

فرعي  /اجرائي

املستفيد من الخدمة:

•

مؤسسة

•
•

طلب تصريح
رسالة موضح بها تفاصيل الحفل( .االسم –تاريخ إقامة الحفل –املوقع-فترة
الحفل صباحا او مساءا-زمن الحفل من والى)
عدد املشار ين.
املوافقات الالزمة من الجهات الحكومية املعنية (ان لزم) موافقة الشرطة
(إذا تطلب ا مر).
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 اإلساءة الى عادات املجتمع وتقاليده واحكام الشريعة اإلسالمية.
عدم تشجيع أو نشر أو ترويج أية أفكار أو معتقدات أو مشاريع أو
مطبوعات ممنوعة قد تس يء إلى الدولة او رموز الدولة واملجتمع.
يصرح للمنشآت املتخصصة بتعهدات تنظيم الحفالت واملناسبات
الترفيهية.
جميع الحفالت الغنائية في الفنادق أو ا ما ن ا خرى في اإلمارة تصرح لها
من الدائرة.
يشترط على املنظم ترخيص صادر من الدائرة ويتضمن نشاط تنظيم
حفالت غنائية.
على املنشآت التي يصرح لها بإقامة حفل غنائي الحصول على تصريح ية
حمالت ترويجية على هامش الحفل.

الرسوم:

•
•
•

500درهم عن كل يوم.
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم.
 %10من قيمة التذا ر املباعة.

ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :

•

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة:

•

مرا ز تقديم الخدمة

رمزالخدمة:

•

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة:

•

 10دقائق

محدودية الخدمة:

•

ال يوجد

الوصف (شرح مبسط عن الخدمة):

•
•

خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة املتعامل ):

•
•
•
•
•

•

الشروط واالحكام :

•
•
•

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.

