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 دــــجدي

New 
 

 تـجــديــد
Renewal 

 
 لتــــعـــديـــ

Amendment 
 

 ءإلـــغــا
Canceling 

 
 

  License Type/  نوع الرخصة

 الشكــــــل القانونــــي: فرديــــــــة

Legal form: Individual 
     ..................................  :License No                ــةــــم الــرخــصرقـــ

 Documents required for the issuance of the licenseاملستندات املطلوبة إلصدار الرخصة / 

  االحتادية للهوية واجلنسية( )اهليئةاملوافقة املبدئية 

 صورة من جواز السفر ساري املفعول 

 صورة من اهلوية 

 صورة من ملكية املنزل 

 مع ضرورة إحضار رسالة عدم ممانعة من املؤجر( ) صورة من عقد اإلجيار 

  لرخص الغد بطاقة الصحة لألنشطة الغذائية 

 (دائرة البلدية –إدارة الصحة العامة )             

 Initial approval (Federal Authority for Identity and 

Citizenship)  

 Copy of valid passport  

 Copy of ID card  

 Copy of  Property title deed  

 Copy of lease agreement (Non-objection letter from 

the lessor is required)  

 Health card for food activities of ALGHAD license   

(Public Health Administration – RAK Municipality)   

  Personal  Data/ البيانات الشخصية 

 :Name ......................................................................................................................................................... االسم:

  اجلنس
 Maleذكر / 

 
 :Female Sexأنثى / 

 :Mobile Number ......................................................................................................................................................... اهلاتف املتحرك:

 :Email. Address ......................................................................................................................................................... الربيد اإللكرتوني:

 Website / social media channels ......................................................................................................................................................... / قنوات التواصل االجتماعي:املوقع اإللكرتوني

 

Facebookفيسبوك/ 

 

Twitterتويرت/ 

 

Snapchatسناب شات/ 

 

Instagramانسجرام/ 

 

Others أخرى/ 

    Data  RenewalNew or   /بيانات  اإلصدار أو التجديد

 :    Trade   Name ..................................................................................................................................................................................................................................... اري  :االسـم التـجــــ

 مـــدة التجـــديــد

Renewal Period 

 

 year 1/  ســـنــة

 

 years 2/  ســنتان

 

 years 3/  سنوات 3

 

- Others/  أخــــــرى -

- - - - 

 Approved Activity .................................................................................................................................................................................................................................... النشاط املعتمــــد:

 .دات املرفقة صحيحة وعلى مسؤولييتب واملستنأقر أنا املوّقع أقر أنا املوّقع أدناه بأّن مجيع البيانات الصادرة يف هذا الطل

I the undersigned hereby acknowledge and undertake that all information contained herein and all documents submitted are true and 
correct. 

 بمـــقـــدم الــطــلـ

Applicant's Name 
 ـعالتـــوقــيـ ....................................................................................................................................................

Signature 
................................................................................................................ 

 رخصة الغد  رخصة التاجر االفرتاضي 

ززززززززززز التاريخ ززززززززززززز زززززززززززززز زززززززززززززز ززززززززززززز زززززززززززززز ززززززززززززز زززززززززززززز زززززززززززززززززززز ززززززززززززز ززززززززززززز زززززززززززززز  Date ززز

 

 التســــــــــــــــــــــــــــــــــــجيل اســــــــــــــــــــــــــــــــــــتمارة 
 

Registration Form 
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 :Work Location Details تفاصيل موقع العمل:

 املنطقة:
 Area 

........................................................ 
:رعالشا  

Street 

......................................................... 
:ارمالك العق  

Land lord Owner 

..................................................... 

 Business Support & Development Section Decision قرار قسم دعم وتطوير األعمال

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 undertaking تعهد

   مبراعاة مجيع  الشروط الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أنا السيد / السيدة:

 إلصدار رخصة الغد وهي كالتالي:

 

  ي نشاط غري مسموح به يف الرخصةأعدم ممارسة. 

 االلتزام بتجديد الرخصة سنويًا. 

   الصــحة العامــة واألمــن العــامل وعــدم التســبب يف زيــادة        باحملافظــة علــى   االلتــزام

 النفايات يف املنطقة السكينة.

           ال جيــوز وضــع بضــائع خــارك املنــزل كمــا ال يســمة بتخــزين األدويــة أو أي مــواد

ل أو أغذية ضـارة بالصـحة العامـة أو البيئـةل أو أي بضـائع      سامة أو سريعة االشتعال

غـــرا كـــان قـــد تضـــر أو تســـبب إزعاجـــا  أخــرىل أو إيـــواء حيوانـــات يف املنـــزل ألي 

 للجريان أو القانطني يف نفس املنطقة.

      ــاه ــة  ــ ــة الكليــ ــؤولية القانونيــ ــل املســ ــة يتحمــ ــطة الغذائيــ ــة باألنشــ ــا يتعلــ فيمــ

املتضــررين فيمــا يتعلــة ملــودة املنــتو الغــذائي وســتمته ومــدة صــتحيته أ نــاء           

لتصــنيف كونــه ال مجيــع مراحــل اإلعــداد والتقــديم والنقــل والبيــع/ التســوية وا  

خيضــع ألي رقابــة مباشــرة أ نــاء املراحــل املــذكورة تنفــال ومطابقتــه للمواصــفات      

 القياسية املعتمدة.

    تقتصـر الرخصــة علــى بيــع املنتجــات الغذائيــة مــن املنــازل ودنــع منعــا باتــا تــداول

 املنتو يف األسواق احمللية عن طرية منافذ البيع.

   إمــارة رأا اميمــة اكــاذ كافــة اإلجــراءات   حيــة لــدائرة التنميــة االقتصــادية يف

مبا يف ذلك إجراء زيارات تفتيشـية للتحقـة مـن     –والرتتيبات اليت تراها مناسبة 

حسن استخدام الرخصة والتزام صاحبها بكافة القوانني اماصـة بهـذا النـوع مـن     

 الرتاخيص وذلك باالستئذان من القانطني يف املنزل قبل مباشرة التفتيش.

 خصة التاجر االفرتاضي وهي كالتالي:إلصدار ر

 

  ي نشاط غري مسموح به يف الرخصةأعدم ممارسة. 

 االلتزام بتجديد الرخصة سنويًا. 

       التقيد بالقواعد املنظمة حبقوق النشر وامللكيـة واايـة املسـتهلك وغريهـا مـن

 القوانني التجارية احمللية واالحتادية.

   ــدفع اإللكرت ــائل الـ ــتخدام وسـ ــماح باسـ ــدم السـ ــات   عـ ــع والتطبيقـ ــرب املواقـ ــي عـ ونـ

 واملنصات اإللكرتونية.

   االلتزام بالضوابط األمنية للمعامتت امارجية )الشراء عرب االنرتنت( وذلـك

 نبــًا ألي جــرائم قــد حتــدً مســتقبًت كالســرقة واالنصــب والغــش واالحتيــال    

 التجاري.

     ومنعــا  تــوافر بيانــات كاملــة ومو وقــة عــن الســلع للحيلولــة دون حــدوً تتعــب

 للتعامل باملسروقات.

 تزويد اجلهات األمنية بعناوين املواقع اإللكرتونية املتعلقة بهذه األنشطة 

    احلصــول علــى املوافقــة املبدئيــة مــن اجلهــات املختصــة يف األنشــطة ذات العتقــة

 خاصة األنشطة اإلعتمية منها.

 

 

 

 اذ ما تراه مناسبًا.أقر بذلكل وفى حال خمالفيت للشروط التالية حية للدائرة اك
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :Signatureالتوقيع:                                
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