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  عروض أفالم السينما(-القماش-الرايات-املظالت)تصريح الالفتات االعالنية 

 

 اسم الخدمة         
عروض -القماش-الرايات-)املظالتتصريح الالفتات االعالنية 

 افالم السينما(

 الوصف )شرح مبسط عن الخدمة(:         
لوحات إعالنية للمحالت التجارية ليتم التدوين عليها باالسم التجاري أو  •

 العالمة تكون على مظلة أو قماش أو علم.

 فرعي / اجرائي • هيكلية الخدمة نوعها :         

 مؤسسة  • من الخدمة:املستفيد          

 الوثائق املطلوبة:

 طلب تصريح •

 التصميم باللغتين العر ية واالنجليزية.  •

 رسالة عدم ممانعة في حال وجود عالمة تجارية.  •

موافقة وزارة االقتصاد او الو يل عن العالمة في حال العالمة التجارية في  •

 الالفتة.

 املتعامل (:خطوات الحصول على  الخدمة ) رحلة          

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. •

 الشروط واالحكام :         

والنظم واستخدام البطاقة لألغراض على املصرح له التقيد بالقوانين  •

 املصرح بها.

على الجهة التقيد بطباعة العدد املصرح به باملواصفات املصدق بها مع  •

  تابة رقم التصريح.

عدم ذ ر لفظ الجاللة ووضع أعالم الدول والشعارات الرسمية في اللوحة  •

 اإلعالنية.

ت املتخصصة في تقديم طلبات الالفتات اإلعالنية عن طريق مندوبي الشركا •

 صناعة الالفتات اإلعالنية.

وجود ترخيص ساري املفعول للشر ة أو املؤسسة املطلوب اإلعالن عنها أو  •

 عن منتجاتها.

على الشر ة/ املؤسسة املعنية إزالة اإلعالن في حالة عدم الرغبة بتجديد  •

تصريح اإلعالن أو عند االستغناء عن التصريح قبل انتهاء مدته أو في حالة 

انتهاء الترخيص التجاري للشر ة/املؤسسة املعنية على أن يتم إحضار 

 صورة فتوغرافية قبل وبعد عملية اإلزالة.

يجب أن تكون الكتابة بلغة سليمة خالية من ا خطاء اللغوية أو اإلمالئية  •

 و خطوط واضحة.

وجوب استخدام اللغة العر ية في اإلعالن ويجوز استخدام اللغة اإلنجليزية  •

 انبها.بج
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يتم مراعاة أن تكون اللوحات اإلعالنية متناسقة في قياسها العرض ي مع  •

الالفتات اإلعالنية املجاورة في نفس املبنى أو في املباني املجاورة مع مراعاة 

 مالئمتها أيضا للشكل اإلنشائي واملعماري للمبنى.

 الشبابيك. ال يجوز تثبيت الالفتات اإلعالنية على ملرفات أو أدوار املباني أو •

 ال يجوز تصريح أي لوحات بارزة في الطرق واملمرات الداخلية الضيقة. •

 الرسوم:         

 درهم لكل الفته سنوي 250 •

 درهم في حال وجود عالمة تجارية. 500 •

 درهم. 50رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  •

 ال يوجد • ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :         

 الخدمة مرا ز تقديم • قنوات تقديم الخدمة:         

 TL21طلب التصاريح رقم    • رمز الخدمة:         

 دقيقة 10 • مدة انجاز  الخدمة:         

 ال يوجد • محدودية الخدمة:         

 

  


