
Sales order: Received By:

Date Received: Remarks:

FOR RAS AL KHAIMAH ECONOMIC ZONE USE ONLY  الستخدام مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية فقط

APPLICATION FOR CHAMBER OF COMMERCE MEMBERSHIP
طلب عضوية لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

COMPANY DETAILS

Company Name:

Company Type:

Licence Type:

Capital (AED):

Licence Expiry Date:

COC Expiry Date*: 
*In case of Renewal, Amendmend or Cancellation

Manager Name / Authorized Signatory:

Mobile Number:

Email:

Additional Information:

معلومات الشركة
اسم الشركة:

نوع الشركة:

نوع الرخصة:

رأس مال الشركة )دإ(:

تاريخ انتهاء الرخصة:

 تاريخ انتهاء عضوية الغرفة*:
*في حالة التجديد / التعديل واإللغاء فقط

اسم المدير / المخول بالتوقيع:

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني:

معلومات إضافية:

يرجى تعبئة جميع المعلومات المطلوبة 

1/1

Please fill all the required Information 

Urgent عاجل Normal عادي

Date 2تاريخ 0

TRANSACTION TYPE نوع المعاملة

REQUESTED SERVICE الخدمة المطلوبة

Authorised Signatory with Company Stamp

Important Note:  

For information on requirements / charges, please refer to check list 

provided by RAKEZ.

إمضاء المخول بالتوقيع مع ختم الشركة 

 مالحظة مهمة: 
لجميع المعلومات المتعلقة بالمتطلبات والرسوم يرجى الرجوع 
لقائمة المتطلبات المزودة من مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية.

Authorised Signatory with Company Stamp
إمضاء المخول بالتوقيع مع ختم الشركة

FOR RAS AL KHAIMAH ECONOMIC ZONE USE ONLY  الستخدام مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية فقط



(RCCI/OP09/F02) نمــــــــوذج تســــجیل عضــــــــویة 
Membership Registration Form

 

 

Type of Operation:            : نوع العملیة 

                                                  
   العنوان

Address:  العنوان 

 

Company code: :Registration No رقم المعاملة :            : السجـــلرقم 

 اإلسم التجاري (باللغة العربیة):

Trade Name (In English): 

P.O. Box:            : دالبری قصندو 

Area/Street الشارعالمنطقة/  Street: لمدینةا:  

Tel:     :الھاتفFax: لفاكس:      اMobile:        الھاتف المتحرك:  

E-mail: : :Web site  البرید اإللكتروني الموقع اإللكتروني:

1-

Activities:  نوع النشاط
2-

3-4-

5-6-

7-8-

Date of Establishment: لتأسیس: تاریخ ا   No of Employees: عدد العاملین:          

Legal Status: :Invested Capital :الشكل القانوني  ثمر (بالدرھم):  رأس المال المست

ة قد تراھا * للغرفة الحق بموجب القانون في طلب أیة مستندات ثبوتیة أو معلومات أو بیانات إضافی
.  ت التسجیل في عضویتھاإجراءا لضروریة إلستكما   

*According to the law, the Chamber has the right to request additional documents,
information or data considered necessary to complete the registration formalities. 

Renewal Period: أخرى □سنوات3 □سنتان □سنة  □ :            مدة التجدیـد
            more                    3 years  2 years                   1year            

Type of Change: : نوع التعدیل 

Name of Applicant:  مقدم الطلباسم:  Firm Seal: المنشأة: ختم      

Owner / Partners:         المالك / الشركاء:             
1 -

2-

3-

-4

-5

-6
Date:  :التاریخ

Authorized Signature:                 د: قیع المعتمالتو

ة:    ــمالحظ

As per Trade licence / كما ذكر في الرخصة التجاریة

Remark:

:

:



نموذج اعتماد توقيع مستثمر
Investor’s Signature Specimen

Transaction Number / رقم المعاملة

اسم المستثمر/ الشريك:

صندوق بريد:

إسم المدير:

نوع النشاط:

اإلسم التجارى:

Sign-up Specimenنموذج التوقيع

Commercial Register Number / رقم السجل التجاري

Name of Investor / Partners:

Address:

Fax:

Name of Manager:

Type of Activity:

Trade Licence Name:

العنوان:

(RCCI/OP09/F01)-(Issue 01)

:Phone / فاكس: :P O Box / هاتف:

As per the trade licence / كما ذكر في الرخصة التجارية 


	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	Application Type: Off
	3: 
	4: 
	8: 
	Y4: 
	Y3: 
	M2: 
	M1: 
	D2: 
	D1: 
	Licence Types: [  Select Licence Type  اختيار نوع الرخصة]
	Renewal Period: Off
	Type of Changes: 
	1: 
	6: 
	7: 
	main dropmenu: [  Non-Free Zone Company  شركة محلية]
	5: 
	2: 
	Requested Service: [  New  جديد ]
	01: 


