 السحوبات
اسم الخدمة

السحوبات

الوصف (شرح مبسط عن الخدمة):

• اصدار تصريح إلقامة السحو ات من السحب االول الى الخامس

هيكلية الخدمة نوعها :

• فرعي  /اجرائي

املستفيد من الخدمة:

• مؤسسة

الوثائق املطلوبة:

•
•
•
•

نموذج طلب تصريح
صورة الرخصة التجارية سارية املفعول
تاب تفصيلي عن السحب
نموذج اإلعالن.

خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة املتعامل ):

•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•

موافقة الجهات الحكومية ا خرى حسب النشاط( .عالية الخطورة).
اعتماد املوافقات (ان وجد) على حسب النشاط.
على املصرح له التقيد بالقوانين والنظم واالمر املحلي رقم ( )1لسنة 1994م.
التزام صاحب املنشأة بما تضمنه التصريح الصاد من ملروط وفترات ومواقع
وساحات تم تخطيطها للتنزيالت او اجراء سحو ات من دون اخطار الدائرة بموعد
السحب او الحيلولة دون حضور مفتش الدائرة لعملية السحب او التالعب في
اجراء السحب.
دفع غرامة مالية في حال بيع تذا ر الحملة الترويجية بمقابل مادي
في حالة عدم التقيد بالنظم والقوانين يلغى التصريح
إزالة جميع امللصقات الدعائية بعد االنتهاء من الحملة الترويجية
التزام املنشأة بتسليم الجوائز املعلنة للفائزين
عدم وضع امللصقات االعالنية خارج أو داخل املحل اال بعد الحصول على تصريح
الحملة الترويجية
يجب وضع التصريح ا صلي داخل سيارة التوزيع وأن يتم ابرازها للموظف املختص
عند الطلب.
على املصرح له التقيد بالقوانين وا نظمة واستخدام البطاقة لألغراض املصرح لها.

الشروط واالحكام :

•
•
•
•
•
•
•

الرسوم:
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:

•  1000درهم لكل سحب يزيد عن الخامس  100درهم.

•

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.

