 تصريح لوضع الفته االسم التجاري على واجهة املنشأة
اسم الخدمة :
الوصف (شرح مبسط عن الخدمة):
هيكلية الخدمة نوعها :
املستفيد من الخدمة:

الوثائق املطلوبة:

خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة املتعامل ):

تصريح لوضع الفتة االسم التجاري على واجهة املنشأة
•

اللوحة االعالنية الخاصة باملحل التجاري لتدون عليها االسم التجاري أو
العالمة التجارية

•

فرعي  /اجرائي

•

مؤسسة

•
•
•
•

طلب تصريح
التصميم باللغتين العربية واالنجليزية.
رسالة عدم ممانعة في حال وجود عالمة تجارية.
موافقة وزارة االقتصاد او الوكيل عن العالمة في حال العالمة التجارية في
الالفتة.

•

حضور صاحب العالقة أو املندوب عن الشركة أو املؤسسة العتماد
الطلب.
فتح طلب وتقديم األوراق.
دفع الرسوم
ارشفة املستندات إلكترونيا.
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني.

•
•
•
•

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.

•

على املصرح له التقيد بالقوانين والنظم واستخدام البطاقة لألغراض
املصرح بها.
على الجهة التقيد بطباعة العدد املصرح به باملواصفات املصدق بها مع
كتابة رقم التصريح.
عدم ذكر لفظ الجاللة ووضع أعالم الدول والشعارات الرسمية في اللوحة
اإلعالنية.
تقديم طلبات الالفتات اإلعالنية عن طريق مندوبي الشركات املتخصصة في
صناعة الالفتات اإلعالنية.
ل
وجود ترخيص ساري املفعو للشركة أو املؤسسة املطلوب اإلعالن عنها أو
عن منتجاتها.
على الشركة /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 للشركة/املؤسسة املعنية على أن يتم إحضار
صورة فتوغرافية قبل وبعد عملية اإلزالة.
يجب أن تكون الكتابة بلغة سليمة خالية من األخطاء اللغوية أو اإلمالئية
وبخطوط واضحة.
وجوب استخدام اللغة العربية في اإلعالن ويجوز استخدام اللغة اإلنجليزية
بجانبها.
ن
يتم مراعاة أن تكو 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.
ال يجوز تثبيت الالفتات اإلعالنية على شرفات أو أدوار املباني أو الشبابيك.
ال يجوز تصريح أي لوحات بارزة في الطرق واملمرات الداخلية الضيقة.
350درهم.
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم.

•

ال يوجد

•

مراكز تقديم الخدمة

•

طلب التصاريح رقم TL21

•

 10دقيقة

•

ال يوجد

•
•
•
•
•

الشروط واالحكام :

•
•
•

الرسوم:
ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :
قنوات تقديم الخدمة:
رمزالخدمة:
مدة انجاز الخدمة:
محدودية الخدمة:

•
•
•
•

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.

