
 

 

 
 
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 

 

 

          طلب دراسة نزاع تعدي على العالمات التجارية. اسم الخدمة 

        الخدمة(: الوصف )شرح مبسط عن 
الخدمة للعميل تقديم ملكوى حول التعدي على العالمات  تتيح هذه •

 التجارية.

          فرعي / اجرائي • نوعها:هيكلية الخدمة 

        مكافحة الغش التجاري قسم  • القسم املعني 

          :املستفيد من الخدمة 

 مؤسسات •

 الشركات •

 قطاع ا عمال •

 

 

 

  :الوثائق املطلوبة 

 

 

 الشكوى  تفاصيل تتضمن الدولة في يمثلها من او الشر ة من رسمي  تاب •

 .اإلمكان قدر العر ية باللغة تكون  ان على املقدمة

 أصحاب من بالدولة الرسمية الجهات من ومصدق موثق رسمي تو يل •

 ملالك و يل من الشكوى  تقديم حال في) الشكوى  بإجراءات للقيام العالمة

 (.العالمة

  شف بأسماء املشكو ضدهم. •

 وأخرى مقلدة.عينة أصلية  •

 بيان أوجه التشابه. •

صورة من تسجيل )العالمة التجارية( املسجلة في وزارة االقتصاد )سارية  •

 املفعول(.

    املتعامل( )رحلة على الخدمةخطوات الحصول: 

 يتم تقديم الطلب عبر املوقع االلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة •

 دفع الرسوم الكترونيا. •

 .الشكوى  صحة من والتحقق الشكوى  دراسة •

 : النالية الرسوم لسداد الشاكي اخطار يتم الشكوى  على املوافقة حال في •

 مواقع ثالثة إلى واحد موقع من الشاكي طلب على بناء موقع أي تفتيش •

 الشكوى  محل املنشآت على القضائية الضبطية واجر

 املخالفات لالئحة وفقا الالزم القانوني االجراء اتخاذ •

 املتخذة اإلجراءات بنتيجة الشكوى  مقدم اخطار •

  اغالق •

 

 أوال: مكافحة الغش التجاري

1000 درهم. 

• حسب طلب الشاكي يضاف مبلغ300 درهم. 

• تفتيش أي مستودع بناء على طلب الشاكي2500 درهم. 

اء • النزول امليداني 

الشكوى 

 

• ال يوجد             الشروط واالحكام: 
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         :املوافقة حال في أعاله املذكورة التفتيش رسوم اليها تضافدرهم  2000 • الرسوم 

          ال يوجد • أخرى: ترابط الخدمة مع خدمات 

         :عبر املوقع االلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة  • قنوات تقديم الخدمة 

          :ال يوجد  • رمز الخدمة 

           عمل أيام 10 • :انجاز الخدمةمدة 

          :ال يوجد • محدودية الخدمة 


