
 

 

 
 
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 

 

 حملة ترويجية متوسطة / شاملة 

 

 :حملة ترويجية متوسطة/ شاملة اسم الخدمة 

 :)الوصف )شرح مبسط عن الخدمة 
تقام من خالل املحالت التجارية الصغرى للترويج العروض الترويجية والتي  •

 درهم. 50.000عن سلعتها وجوائزها أقل عن 

  فرعي / اجرائي • نوعها:هيكلية الخدمة 

 :مؤسسة  • املستفيد من الخدمة 

  :الوثائق املطلوبة 

 صور الرخصة سارية املفعول  •

 :رسالة موضح بها تفاصيل الحملة الترويجية تتضمن التالي 

 طريقة تنفيذ الحملة الترويجية  •

 نوع وعدد الجوائز املقدمة وقيمتها.

 فواتير ملراء الجوائز 

 طريقة صرف الجوائز الخاصة بالحملة فورية او محددة بتاريخ معين 

 مدة تنفيذ الحملة الترويجية 

 تاريخ السحب الذي سيتم اجراؤه لتحديد الفائزين بالجوائز ان وجد 

 حملة ان وجد املواقع املشار ة بال

 نماذج للتصاميم االعالنية املختلفة التي سيتم االعالن من خاللها للحملة 

 ونماذج التذا ر املتعلقة بالسحب ان وجد

    املتعامل( )رحلة على الخدمةخطوات الحصول: 

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. •

           واالحكام:الشروط 

 توفير املوافقات الخارجية: • 

 . موافقة دائرة البلدية والتخطيط.1

 . ادارة الطرق والبنية التحتية في حال عرض جائزة دعائية خارج املنشأة2

( لسنة 1املصرح له التقيد بالقوانين والنظم واالمر املحلي رقم )على  •

 م.1994

التزام صاحب املنشأة بما تضمنه التصريح الصاد من ملروط وفترات  •

ومواقع وساحات تم تخطيطها للتنزيالت او اجراء سحو ات من دون اخطار 

دون حضور مفتش الدائرة لعملية  الدائرة بموعد السحب او الحيلولة

 ب او التالعب في اجراء السحب.السح

 دفع غرامة مالية في حال بيع تذا ر الحملة الترويجية بمقابل مادي •

 التزام املنشأة بتسليم الجوائز املعلنة للفائزين •

 إزالة جميع امللصقات الدعائية بعد االنتهاء من الحملة الترويجية •

حصول على عدم وضع امللصقات االعالنية خارج أو داخل املحل اال بعد ال •

 تصريح الحملة الترويجية

 في حالة عدم التقيد بالنظم والقوانين يلغى التصريح •



 

 

 
 
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 

 

على منظم الحملة في حال إقامة سحو ات أن يقوم بمراجعة الدائرة )إدارة  •

يوم من تاريخ انقضاء الحملة او تاريخ  30الرقابة وحماية املستهلك( خالل 

استالم الفائزين لجوائزهم مع السحب ا خير لها مرفقا معه ما يثبت 

 اثباتاتهم الشخصية والكو ونات الفائزة

          :الرسوم 

 درهم 5000 •

 درهم 50رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  •

 درهم 250رسوم اعالن ورقي  •

درهم  1000وجد( في حالة السحو ات ) )ان% من قيمة التذا ر املباعة 10 •

درهم لكل سحب يزيد عن السحب الخامس  100لكل سحب يضاف إليه 

 )ان وجد(.

         : ال يوجد • ترابط الخدمة مع خدمات أخرى 

          :الخدمة مرا ز تقديم • قنوات تقديم الخدمة 

        :طلب التصاريح رقم    • رمز الخدمةTL21 

           ائقدق 10 • انجاز  الخدمة:مدة 

          :ال يوجد • محدودية الخدمة 

 

  


