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لإلستعمال الرسمي
اإلسم التجاري المعتمد
بالعربية

_____________________________________________________________________________:

باإلنجليزية ______________________________________ _______________________________________:
رقم اإلسم التجاري_______________________________________________________________:
إسم المدقق____________________:

التاريخ___________________:

التوقيع____________________:

الشروط و األحكام
أن يحتوي اإلسم على كلمات الئقة ال تخدش الحياء و ال تتنافى مع الذوق العام و إن كان ذلك
اسم الشخص
أن ال يدل على لفظ الجاللة "الله" وال "الرب" وال إسما من أسماء الله الحسنى (القادر ,العليم,
الرزاق ...إلخ)
أن ال يكون اإلسم التجاري إسم شخص ليس له عالقة بالترخيص ,و في حال كان اإلسم التجاري "
أحمد الغامدي" لتجارة المالبس" فإنه يتوجب أن يكون أحمد الغامدي مالك/شريك في الرخصة.
ً
مجردا كإسم تجاري ,بل يجب ذكر إسم الشخص باإلضافة إلى
ال يمكن الحصول على إسم العائلة
إسم العائلة ,على سبيل المثال ,ال يمكن للمدعو أحمد الغامدي الحصول على إسم تجاري "
الغامدي للعقارات" ولكن يمكنه الحصول على " أحمد الغامدي للعقارات",
فاإلسم التجاري " الصقر
ال يمكن ترجمة األسماء التجارية و يتم كتابة اإلسم نفسه باللغتين,
ٍ
للعقارات" يكتب باالنجليزية " "Al Saqer Properties
ً
إسما من أسماء الدول أو الحكومات وال يدل على منظمات سياسية
أن ال يحمل اإلسم التجاري
عالمية أو إنتماءات مذهبية أو طائفية دينية مثل (اف بي أي ,المافيا. )...
أن يتوافق اإلسم التجاري بالنشاط والشكل القانوني و مرتبطا به ,فال يمكن الحصول على اإلسم
التجاري "س ص ع" فقط لرخصة المقاوالت ,بل يجب ذكر النشاط ليصبح اإلسم "س ص ع
للمقاوالت"
اإلسم أي من الرموز كالنقاط أو الفواصل و ما شابهها مثل ()/, .
أن ال يتضمن ٍ
للدائرة الحق في احتساب فرق الرسوم للسنوات السابقة في حالة اختيار اإلسم بطريقة غير
صحيحة.
في حالة تشابه أٍ سم تجاري مع إسم موجود و مستخدم من حق الدائرة إالغاء أو تغيير اإلسم.
ً
ً
مشابها لعالمة تجارية محلية أو عالمية مسجلةفي وزارة
مطابقا أو
أن ال يكون اإلسم التجاري
اإلقتصاد ,مثال( :اعمار ,كنتاكي...إلخ).
ال يمكن حجر إسم تجاري يبدأ بكلمة " العالمي ة" " ,الشرق األوسط" " ,الدولية" أو تعريب تلك
الكلمات و ماشابه ذلك.
ً
مسبقا لنفس النشاط المطلوب أو لنوع مشابه من األنشطة.
أن يكون اإلسم التجاري غير مسجل
اإلم التجاري يحتوي على
يستوجب دفع رسوم إضافية من  1,000إلى  2,000درهم إماراتي إذا كان ٍ
ميزات خاصة.
ً
صالحا لمدة ستة أشهر و في حال إنتهاء صالحية شهادة اإلسم التجاري على
يكون اإلسم التجاري
ً
مجددا و سداد كافة الرسوم.
العميل القيام بحجز اإلسم التجاري
ال يتم حجز العالمات التجارية في تراخيص و يمكن تسجيلها في قسم العالمات التجارية بوزارة
اإلقتصاد.
يحق للشركة استخدام إسم تجاري لشركة أخرى منحتها حق اإلمتياز " فرنشايز" عند تقديم عقد حق
اإلمتياز لتراخيص.
ً
تلقائيا عند إنتهاء فترة الحجز إذا لم يقم صاحب اإلسم بإصدار الرخصة
سيتم إلغاء اإلسم التجاري
التجارية.
لتراخيص الحق في إحتساب فرق الرسوم للسنوات السابقة على مخالفات األسماء في السنوات
السابقة.
ً
مشابها إلسم تجاري قائم أو إذا كان ال يراعي
يحق لتراخيص إلغاء أو تغيير اإلسم التجاري إذا كان
الشروط و األحكام.

الصقر للعقارات

