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 حجزاالسم التجاري
اسم الخدمة

حجز االسم التجاري

الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):

•

هو االسم الذي يستخدمه التاجر لتميز مؤسسته أو ملر ته عن املنشآت التجارية ا خرى.

هيكلية الخدمة نوعها :

•

فرعي  /اجرائي

املستفيد من الخدمة:

•

فرد  -مؤسسة –ملركات

•
•
•
•
•
•
•
•

ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :
املؤسسات الشريكة ( باقة الخدمة ) :
قنوات تقديم الخدمة:

•
•
•
•
•
•

تحديد الشكل القانوني وا نشطة املراد اضافتها للرخصة وتحديد االسم التجاري
إرفاق املستندات املطلو ة والحصول على املوافقة املبدئية.
توفير املوافقات الخارجية ان وجدت حسب طبيعة النشاط.
دفع الرسوم استالم ملهادة حجز االسم التجاري
حجز االسم التجاري  200درهم
املوافقة املبدئية  100درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
•يتم تمديد حجز االسم التجاري ملدة ملهرين بحد اقص ى مرتين قبل انتهاء تاريخ ملهادة
حجز االسم التجاري بحد اقص ى يوم برسم قدره  200درهم
•رسوم اسم تجاري دال على نطاق جغرافي او معرب او عالمة تجارية 1000درهم سنويا.
•رسوم االسم التجاري مختصر او خليجي  2000درهم سنويا (عجمان ،دبي ,أ ,ب ).
•رسوم االسم التجاري أجنبي أو ارقام  2000درهم سنويا.
اصدار الرخصة التجارية
ال يوجد
• الخدمات الذ ية واملوقع االلكتروني للدائرة و • مرا ز الخدمة التابعة للدائرة.

النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:

•

• طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة:

•

 10دقائق

محدودية الخدمة:

•

ال يوجد

خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة
املتعامل ):

الرسوم:

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.



الشروط وا حكام املتعلقة بحجز االسم التجاري:

• ينبغي أال يحتوي االسم التجاري على ألفاظ غير الئقة .وينبغي أال يخالف النظام العام واآلداب العامة.
• ال يحتوي االسم التجاري على لفظ الجاللة (هللا) وال (الرب) وال أي من أسماء هللا الحسنى ،على سبيل املثال :القادر أو العلي أو الرزاق أو سوى ذلك.
• إذا كان اسم الشر ة يتضمن اسم شخص طبيعي ،فيجب أن يكون هذا الشخص ملريكا او مالكا في الرخصة.
• تستخدم اسم العشائر باعتباره اسما تجاريا ما لم يتضمن االسم ا ول ،على سبيل املثال« :يوسف التميمي» ال يمكن أن يكون «التميمي للتجارة» ،بل
ينبغي تغييره إلى «يوسف التميمي للتجارة العامة.
• عدم ترجمة ا سماء التجارية ،على سبيل املثال :االسم ان كان باللغة العر ية «ضوء القمر» فيجب أن تكون ترجمته «»DAW ALQAMA
• ينبغي أال يحتوي االسـ ـ ـ ــم التجاري على اسـ ـ ـ ــم دولة أو حكومة أو عاصـ ـ ـ ــمة أو مدينة أو معلم ،على سـ ـ ـ ــبيل املثال« :اإلمارات ،أبو ظبي ،دبي ،الشـ ـ ـ ــارقة،
عجمان ،أم القيوين ،رأس الخيمة ،الفجيرة ،برج خليفة ،برج العرب ،زعبيل ،الوصل».
• يجب أن يعكس اسم الشر ة النشاط التجاري بدقة.
• يجب أن يتكون اســم ملــركات التضــامن من اســم أحد الشــركاء أو جميع الشــركاء والبد من إضــافة عبارة وملــركاه ويجوز أن يكون اســما تجاريا خاصــا أو
مبتكرا.
• يجب أن يكون اس ــم الش ــر ة ذات مس ــؤولية محدودة مش ــتق من غرض ــها أو من اس ــم أحد الش ــركاء أو أ ثر على أن تنت ي بعبارة مل ــر ة ذات مس ــؤولية
محدودة.
• يجب أن يكون اس ــم مل ــر ة الش ــخص الواحد مقترن باس ــم مالكها بش ــرط أن تتبع بعبارة مل ــر ة ش ــخص واحد ذات مس ــؤولية محدودة (ملالكها احمد
الحوسني ملر ة الشخص الواحد ذ.م.م ) .
• يجب أن يكون اسم ملركات املساهمة اسم مشتق من غرضها وال يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي اال إذا كان غرض الشر ة استثمار براءة اختراع
مس ــجله باس ــم هذا الش ــخص أو إذا تملكت الش ــر ة اس ــما تجاريا أو حص ــلت على حق اس ــتغالله ،ويجب أن يض ــاف مع اس ــم الش ــر ة عبارة «مس ــاهمة
عامة» أو «مساهمة خاصة».
• ال يجوز تضمين أي اسم محظور مثل املنظمات السياسية العاملية أو التنظيمات الطائفية والدينية.
• يجب أال يتضمن االسم أي من عالمات الترقيم.
• تحتفظ دائرة التنمية االقتصادية بالحق في فرض غرامات على مخالفات ا سماء في السنوات السابقة.
• يحق لدائرة التنمية االقتص ــادية إلغاء أو تغيير اس ــم الش ــر ة إذا وجدت أن االس ــم التجاري القائم مماثل الس ــم آخر مع مراعاة ا س ــبقية في الحص ــول
على االسم التجاري.
• ينبغي أال يكون االسم هو نفس اسم إحدى العالمات التجارية املسجلة في وزارة االقتصاد أو أي من املشاريع أو ا سماء التجارية الحكومية.
• يجب أن يكون االسم التجاري مطابق للحقيقة وال يؤدي إلى تضليل الجمهور.
• يجب أن يكون االسم التجاري على واجهة املتجر وواضح.

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.

