
 

RAKCU/OP07/F01 1 طلب تسجيل شركة تخليص جمركي 

 

 Customs Clearance Company/  جمركي شركة تخليص

  Date of Request  تاريخ تقديم الطلب: 
 

 :Type of Application  نوع الطلب

 Renewal ☐ تجديد New ☐ جديد

 Addition of a customs center ☐ إضافة مركز جمركي Update Information ☐ تعديل بيانات
 

 :Organization Details  بيانات المؤسسة

 :Trade Name  اإلسم التجاري:

 :Location/Address  موقع المؤسسة:

 :Office No  رقم هاتف المكتب:

 :Mobile No  رقم الهاتف المتحرك:

 :Fax  رقم الفاكس: 

 :Email Address  البريد اإللكتروني:
 

 :Addition of a customs centre  المراكز الجمركية المطلوب التخليص فيها

  جمرك ميناء صقر
 محطة الحاويات

☐ 

☐ 

Saqr Port Custom  
Container Terminal   

 الشمالية  ةالحر جمرك المناطق
 ةالمالحي رأس الخيمة مدينة

☐ 

☐ 

North Free Zone  
RAK Maritime City 

 South Free Zone ☐ ةالجنوبي ةالحر جمرك المناطق   RAK PORT Custom ☐ ةجمرك ميناء رأس الخيم

 Al Ghall Free Zone ☐ بالغيل ةالحر جمرك المناطق Al Jazeera Port Custom ☐ جمرك ميناء الجزيرة

 RAK Airport Custom ☐ الخيمةمطار رأس  Al Jeer Port Custom ☐ جمرك ميناء الجير

 Emirates Post Custom ☐ بريد اإلمارات Al Dara Custom ☐ ةجمرك الدار
 

 :Comment  مالحظة

  .االلتزام بما جاء في الالئحة التنظيمية للمخلصين الجمركيين ومندوبيهمب نتعهد

We pledge to abide by the regulations of customs brokers and their representatives 

 توقيع المخول و الختم:
 

Authorized Signatory and Stamp: 

 

 For Official Use Only  لإلستعمال الرسمي فقط

 Approval  عتماد اال

 Competent Employee  الموظف المسؤول

 Signature  التوقيع

 Date  التاريخ

 Clearance Code  رمز التخليص

  Attachments::                                                                                                                                                                                    المرفقات   

 
 

 من الرخصة ، صادرة من جهة االختصاص وتتضمن نشاط التخليص الجمركي.نسخة  .1

 نسخة سارية املفعول من جواز سفر الشخص املخّول و االقامة و بطاقة الهوية ) من الجهتين (  .2

 للمالك والشركاء

 ومدير املكتب املذكور في الرخصة. 

 .  )جديد( حاكمنسخة من اعتمــاد التوقيع  للشخص املخول معتمد لدى دائرى امل .3

  )جديد(نسخة من عقد التأسيس الشركة اواالصل في حالة وجود شركاء بالرخصة.  .4

 

1. A copy of the license, issued by the competent authority, and includes the activity of customs clearance. 

2. A valid copy of the authorized person's passport, residence, and identity card (both sides) for the owner 

 and partners. 

 And the director of the office mentioned in the license. 

3. A copy of the signature authorization of the authorized person approved by the Courts Department (new). 

4. A copy of the company's articles of incorporation or the original, if there are partners in the license. (new) 

 

 
 


