
Industrial License  / رخصة صناعية

Steel Bars Manufacturing ديدية صناعة القضبان ا

Steel Pipes Manufacturing ديدية صناعة املواس ا

Scaffold Installation Works أعمال تركيب وفك  السقاالت

Aluminum Extrusion ب األملنيوم

Wholesale of  Scaffold Trading ملة تجارة السقاالت - با

(Ingot Manufactur ( ingingot moulds شكيل ( قوالب السبائك ) صُنع قوالب ال

Scaffolds & Ladders Manufacturing صناعة السـقاالت والساللم

Scaffolds Renting تأج السقاالت

Wholesale of Pipes and Tubes Trading ملة ب و املواس - با تجارة االناب

Rolled Stainless Steel Sheets and Foils manufacturing يل املدرفل صناعة صفائح ولفائف الستانلس س

Steel Tubes Manufacturing ديدية ب ا صناعة األناب

Metal Products Coating طالء املنتجات املعدنية

License Details  Renew License / ΔλΧέ�ΩϳΩΟΗ تفاصيل الرخصة

Trade Name                {K.H.K SCAFFOLDING & FORM WORK LTD {L.L.C دودة(ذ.م.م) رسانة ا ي للسقاالت وقوالب ا ش. ي.ا االسم التجاري    

Legal Form                  Limited Liability Company ي   شركة ذات مسئولية محدودة ل القانو الش

Expire Date   2021-08-28   اء خ االن خ االصدار   Issue Date   1994-12-11 تار تار

صندوق الربيد
P.O. Box

ريخ انتهاء عقد االجيار  
Contract Expiry Date Lessor/ اسم املؤجر Address /  العنوان

2701 2021-08-30 توراين انفيستمينتس ليمتد
  ارض رقم 149، عجمان الصناعية1

Land No. 149, Ajman Industrial1  

Activites شطة اال

ACCI No.        13093                رقم الغرفة

Register No.    9570     ل التجاري رقم ال

License No.   22320   رقم الرخصة 

Passport / واز سية / Nationality رقم ا اسم املدير / Manager Name ا

ي ارجان دولومال تورا

Passport / واز سية / Nationality رقم ا اسم املدير / Manager Name ا

ي ومار ارجان تورا ش  انيل مون

Regular License - رخصة عاديھ
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مالحظات

Emp No.   رقم املوظف Voucher Date.  2020-09-13  خ االيصال تار Voucher No. 30170898  رقم االيصال
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Partners Names/ اء ق أسماء الشر م

مان بان الرخصة ال تحمل االسم التجاري تفيد دائرة التنمية االقتصادية – 

Role / الصفة Passport / واز سية / Nationality رقم ا خيص  / Member Name ا اسم صاحب ال

ك شر
Partner - Shareholder 

ية املتحدة اإلمارات العر
United Arab Emirates-The 

UAE

دودة ي القابضة ا تورا
TAURANI HOLDING LTD

ك شر
Partner - Shareholder 

GFHL24909
ية املتحدة اإلمارات العر

United Arab Emirates-The 
UAE

ي مرا ع عبدهللا ع ا
ALI ABDULLA ALI ALHAMRANI

Passport / واز سية / Nationality رقم ا اسم املدير / Manager Name ا

ي ارجان دولومال تورا

Passport / واز سية / Nationality رقم ا اسم املدير / Manager Name ا

ي ومار ارجان تورا ش  انيل مون

ى مسؤولية تجاه حقوق الغ ا أعاله دون أد نا ادة مع الرخصة املذكورة ب ذه الش صدرت 

License No.   22320   رقم الرخصة 
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 Commercial Registry /ل التجاري ال

ل تجاري ادة قيد تاجر    ش
Merchant Commercial Registry Certificate

Steel Bars Manufacturing ديدية صناعة القضبان ا

Steel Pipes Manufacturing ديدية صناعة املواس ا

Scaffold Installation Works أعمال تركيب وفك  السقاالت

Aluminum Extrusion ب األملنيوم

Wholesale of  Scaffold Trading ملة تجارة السقاالت - با

(Ingot Manufactur ( ingingot moulds شكيل ( قوالب السبائك ) صُنع قوالب ال

Scaffolds & Ladders Manufacturing صناعة السـقاالت والساللم

Scaffolds Renting تأج السقاالت

Wholesale of Pipes and Tubes Trading ملة ب و املواس - با تجارة االناب

Rolled Stainless Steel Sheets and Foils manufacturing يل املدرفل صناعة صفائح ولفائف الستانلس س

Steel Tubes Manufacturing ديدية ب ا صناعة األناب

Metal Products Coating طالء املنتجات املعدنية

شطة Activitesاال

Registration Date              1994-12-11      ريخ القيد     Registry Number      9570    رقم القيد

 Expiry Date   2021-08-28  ريـــــــــــخ إنتهاء القيــــــــــــــد  

Trade Name                {K.H.K SCAFFOLDING & FORM WORK LTD {L.L.C دودة(ذ.م.م)      رسانة ا ي للسقاالت وقوالب ا ش. ي.ا االسم التجاري             

Legal Form                  Limited Liability Company ي             شركة ذات مسئولية محدودة  ل القانو الش

License Details  Renew / ΩϳΩΟΗ تفاصيل الرخصة

ى مسؤولية تجاه حقوق الغ ا أعاله دون أد نا ادة مع الرخصة املذكورة ب ذه الش صدرت 
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ISIC4 شطة بناء ع يف األ ام بخصوص تص بيان 
Important Announcement

Regarding the classification of activities according to 
ISIC4

The Department of Economic Development  is conveying to you its best greeting 
hoping to you all the best and reference to the above subject and in line with the global 
 economical developments and in order to improve the work in a manner contributing 
to support and encourage investment in the Emirate and been keen from our side to 
regulate work in accordance to the international standards and to improve and 
develop the economic activities in line with  the International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC4).

ة ودوام العافية،  ديكم دائرة التنمية االقتصادية أطيب التحيات ونتم لكم موفور ال     

ر العمل بما  اإلشارة إ املوضوع أعاله و إطار مواكبة التطورات  االقتصادية العاملية وتطو و
ثمار  اإلمارة  يع االس م  دعم و سا

شطة االقتصادية وفق  ن األ ر وتحس وحرصاً منا ع تنظيم العمل وفق املرجعيات العاملية وتطو
                                    .(ISIC4) شاطات االقتصادية ميع ال يف الصنا القيا الدو  التص

Accordingly we would like to inform you that the license bearing the No.  22320 ناء ع ما تقدم نفيدكم بأن الرخصة ال تحمل الرقم   22320 فإننا و

Trade Name : {K.H.K SCAFFOLDING & FORM WORK LTD {L.L.C دودة(ذ.م.م) رسانة ا ي للسقاالت وقوالب ا ش. ي.ا واالسم التجاري 

Has been reclassified according to ISIC4 in the following manner :ًو مو تاليا ا بناء ع ISIC4 كما  شط قد تم موائمة أ

Previous Actvity شطة السابقة اال مسلسل

Istallation of Scafolldings  اقامة السقاالت 1

Manufacture of Scaffoldings صناعة السقاالت 2

Manufacture of Forms شكيل صناعة قوالب ال 3

Amendment of activity as per ISIC4 ISIC4 شطة املعدلة بناء ع األ

ISIC4 Activity ISIC4 شطة املعدلة بناء ع األ مسلسل

Steel Bars Manufacturing ديدية صناعة القضبان ا 8

Steel Pipes Manufacturing ديدية صناعة املواس ا 9

Scaffold Installation Works أعمال تركيب وفك  السقاالت 1

Aluminum Extrusion ب األملنيوم 5

Wholesale of  Scaffold Trading ملة تجارة السقاالت - با 4

(Ingot Manufactur ( ingingot moulds شكيل ( قوالب السبائك ) صُنع قوالب ال 11

Scaffolds & Ladders Manufacturing صناعة السـقاالت والساللم 7

Scaffolds Renting تأج السقاالت 2

Wholesale of Pipes and Tubes Trading ملة ب و املواس - با تجارة االناب 3

Rolled Stainless Steel Sheets and Foils manufacturing يل املدرفل صناعة صفائح ولفائف الستانلس س 10

Steel Tubes Manufacturing ديدية ب ا صناعة األناب 6
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Metal Products Coating طالء املنتجات املعدنية 12

ام والتقدير،،، وتفضلوا بقبول فائق االح
 With all respect and appreciation....

  Print Date                       2020-09-13             خ الطباعة       تار
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Receipt Voucher���νΑϗ�Ωϧγ

���ϡϼΗγϹ�ϥΫ·�ϡϗέΦϳέΎΗΑ 301708989/13/2020

Amount���ώϠΑϣϟ Item���ϡγέϟ Code���ΩϧΑϟ

2500 Chamber of Commerce membership 
fee

ΔϳέΎΟΗϟ�Δϓέϐϟ�Δϳϭοϋ�ϡϭγέ 204020107

1500 National Fund for Community 
Responsibility (inclusion in the 
platform)

�Δλϧϣϟ�ϲϓ�ΝέΩϹ��ΔϳόϣΗΟϣϟ�Δϳϟϭ΅γϣϠϟ�ϲϧρϭϟ�ϕϭΩϧλϟ 204080001

1 ΕΎΟέΧϣ�±�ΔϓΎοϣϟ�ΔϣϳϘϟ�ΔΑϳέο 204080005

84 TWASOL service center commission ϝλϭΗ�ΕέΎϣΗγ�ίϛέϣ�Δϟϭϣϋ 204110003

600 Issuance / renewal of license ΔλΧέϟ�ΩϳΩΟΗ���έΩλ· 301810001

2000 Trade name (foreign / digits) �ϡΎϗέ���ϲΑϧΟ��ϱέΎΟΗ�ϡγ· 301810009

200 The issuance of the trade Registration 
Certificate

ϱέΎΟΗϟ�ϝΟγϟ�ΓΩΎϬη�έΩλ· 301810015

100 Renewal of trade registration ϱέΎΟΗϟ�ϝΟγϟ�ϲϓ�ΩϳϘϟ�ΩϳΩΟΗ 301810016

50 Application form for service request 
and administrative services

ΔϳέΩ·�ΕΎϣΩΧ���ΔϣΩΧ�ΏϠρ�ΝΫϭϣϧ 301810045

350 Permit to put a banner for the trade
name on the front of the establishment

Γ΄ηϧϣϟ�ΔϬΟϭ�ϰϠϋ�ϱέΎΟΗϟ�ϡγϹ�ΔΗϓϻ�ϊοϭϟ�ϳέλΗ 301830012

20 Commission Revenue Service 
Agreement

Εϻϭϣϋ�Ωέϳ 301900001

 έϳϏϻ�ϡϫέΩ��ΔγϣΧ�ΕΎϣ�ΔόΑέ�ϑϻ�ΔόΑγ�ΓέΩϗϭ�ρϘϓ Total (AED) 7405 ϰϟΎϣΟϹ

Printed By ΔργϭΑ�Ίηϧ Print Date 9/13/2020 
2:46:24 PM

ΔϋΎΑρϟ�ΦϳέΎΗ

No.Date

ΔϳΩΎλΗϗϹ�ΔϳϣϧΗϟ�ΓέΩDepartment of Economic Development

ϰϟΎϣΟϹTotal7405

���νΑϘϟ�Ωϧγ�ϡϗέ34348No.ΦϳέΎΗϟ9/13/2020Date

���ϥϣ�ΎϧϣϠΗγ�ϡ�ϡ�Ϋ�ΓΩϭΩΣϣϟ�ΔϧΎγέΧϟ�Ώϟϭϗϭ�ΕϻΎϘγϠϟ�ϲϛ�εΗ�ϲϛ���ΔλΧέϟ�ϡϗέ22320ΔλΧέ�ΩϳΩΟΗ -
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مان ...                                                 السيد/ مدير مكتب وزارة اإلقتصاد - مكتب 
م ا

عد ،، تحية طيبة و

س شركة شر عقد تأس

املرفقات:
س للشركة عديل عقد التأس صورة طبق األصل عن 

التاريخ         2020-09-13  

Trade Name                {K.H.K SCAFFOLDING & FORM WORK LTD {L.L.C
رسانة       ي للسقاالت وقوالب ا ش. ي.ا االسم التجاري             

دودة(ذ.م.م) ا

Legal Form                  Limited Liability Company ي             شركة ذات مسئولية محدودة  ل القانو الش

Expire Date    2021-08-28  اء خ االن ل التجاري     Register No.    9570     تار رقم ال

ام وتفضلوا بقبول فائق اإلح

ل  ا قد استوفت شروط القيد  ال ة، نفيدكم بأن الشركة املرفق بيانا ات التجار م واللوائح التنفيذية  شأن الشر ام القانون االتحادي رقم (8) لسنة 1984 ناداً إ أح  اس
: لت كما ي التجاري،   و
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شطة اصة باأل الضوابط و الشروط ا

Activites شطة األ

   Steel Bars Manufacturing ديدية          صناعة القضبان ا

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
www.ajmanded.ae ي و ارة املوقع اإللك ة البيانات الواردة  الرخصة برجاء ز
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   Steel Pipes Manufacturing ديدية          صناعة املواس ا

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
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   Scaffold Installation Works     أعمال تركيب وفك  السقاالت     

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
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   Aluminum Extrusion ب األملنيوم          

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
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   Wholesale of  Scaffold Trading ملة          تجارة السقاالت - با

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
www.ajmanded.ae ي و ارة املوقع اإللك ة البيانات الواردة  الرخصة برجاء ز
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   (Ingot Manufactur ( ingingot moulds شكيل ( قوالب السبائك )          صُنع قوالب ال

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

مان- ئة / دائرة البلدية والتخطيط  ة والب يفاء متطلبات إدارة ال عد إس شاط إال  ال يجب ممارسة ال .
نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .

ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
www.ajmanded.ae ي و ارة املوقع اإللك ة البيانات الواردة  الرخصة برجاء ز
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   Scaffolds & Ladders Manufacturing     صناعة السـقاالت والساللم     

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
www.ajmanded.ae ي و ارة املوقع اإللك ة البيانات الواردة  الرخصة برجاء ز
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   Scaffolds Renting     تأج السقاالت     

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
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   Wholesale of Pipes and Tubes Trading ملة      ب و املواس - با     تجارة االناب

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
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   Rolled Stainless Steel Sheets and Foils manufacturing يل املدرفل          صناعة صفائح ولفائف الستانلس س

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
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   Steel Tubes Manufacturing ديدية      ب ا     صناعة األناب

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ
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   Metal Products Coating     طالء املنتجات املعدنية     

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

مان- ئة / دائرة البلدية والتخطيط  ة والب يفاء متطلبات إدارة ال عد إس شاط إال  ال يجب ممارسة ال .
نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل يجب أن ي .

ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ
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ح وضع الفتة االسم التجاري تصر

ح بيانات  التصر

دودة(ذ.م.م) رسانة ا ي للسقاالت وقوالب ا ش. ي.ا ل          اسم ا

ا  ϥϭϣοϣ اإلعالن         تصديق اللوحة االعالنية شأة نفس �ϥϼϋϹ�ϊϗϭϣامل

اء   2021/08/28 خ االن تار ح  2020/08/29 خ التصر تار

ة اسماعيل  رقم املوظف بدر خ االيصال  2020-09-13  تار رقم االيصال  34348 

ح يلغية ذا التصر غي   أي كشط أو 
Any Change in this permission will render unvalid

مالحظات

ح  6339813   رقم التصر خ 2020/09/13 التار

Conditions الشروط
- The authorized person must abide by the laws and regulations and use the card for the purposes authorized.
- The party must adhere to print the authorized number with the approved specifications and write the permit number.
- Not mentioning the word of the majesty and placing the flags of countries and official slogans in the billboard.

ا. ن والنظم واستخدام البطاقة لألغراض املصرح  - ع املصرح لھ التقيد بالقوان
ح. ا مع كتابة رقم التصر ة التقيد بطباعة العدد املصرح بھ باملواصفات املصدق  - ع ا

اللة ووضع أعالم الدول والشعارات الرسمية  اللوحة االعالنية. - عدم ذكر لفظ ا
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