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License No 46227 رقم الرخصة Est. Date 2017-02-28 يخ التأسيس تا

COC MemberShip No 50404-2017-H رقم عضوية الغرفة Local Registery No. 51985 رقم السجل التجاري
Expiry Date 2023-03-28 يخ االنتهاء تا Issue Date 2022-01-12 يخ االصدار تا

Business Name االسم االقتصادي

   AL GHURAIR CONTRACTING AND ENGINEERING WORKS LLC - 
RAK Branch ير للمقاوالت واألعمال الهندسية ذ.م.م - فرع رأس الخيمة   الغ

Legal Form الشكل القانو

 Limited Liability Company شركة ذات المسؤولية المحدودة 

Business Activity النشاط األقتصادي No / رقم

Building Constructions - Fourth Category مقاوالت البناء - فئة رابعة 4100002-4

Address & Contact Information العنوان وبيانات األتصال

Unit OFFICE - مكتب نوع الوحدة Zone Ras al-Khaimah  - منطقة رأس الخيمة المنطقة

Unit No 0 رقم الوحدة Street شارع سدروه 
 Sidroh Street الشارع

P.O Box يد صندوق الب Landlord الشيخ مفتاح على عبيد مفتاح الخاطرى, مالك العقار

Mobile No 971568007127 رقم المحمول Landline No رقم الهاتف

Voucher Date.    2022-01-12 يخ االيصال تا Voucher No.  66635  رقم االيصال

كة نسبة الشرا Role/الصفة Nationnality/الجنسية Name /األسم No/الرمز

0
مدير مسؤول

Director Responsible
بية المتحدة االمارات الع
United Arab Emirates

ير حمد ماجد احمد ماجد الغ
HAMAD MAJID AHMAD MAJID ALGHURAIR 43751

 |1
صفحة

www.ded.rak.ae يـارة الموقع هذه وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيـع من دائرة التنمية االقتصادية وتعتبر شهادة سجل تجاري ,لمراجعة صـحة البيانـات الواردة  الرخصة برجاء 
This is a certified e-Document issued without the signature of the RAK DED AND considered as Commercial Registry,. To review the validity of the data contained in the license, please visit 

www.ded.rak.ae

http://www.ded.rak.ae/
http://www.ded.rak.ae/


 Commercial License - ية  رخصة تجا
Active / فعالة Renew / تجديد

كة نسبة الشرا Role/الصفة Nationnality/الجنسية Name /األسم No/الرمز

21.00
يك ش

Partner
كندا

Canada
روجر ا صعب

ROGER ABI SAAB 321166

28.00
يك ش

Partner
لبنان

Lebanon
حسن محمد راشد حماده

HASSAN MOHAMMAD RASHID HAMADE 321164

51.00
يك ش

Partner
بية المتحدة االمارات الع
United Arab Emirates

ير لالستثمار (ش.ذ.م.م) عبدهللا وحمد الغ
ABDULLA AND HAMAD AL GHURAIR 

INVESTMENT L.L.C
321168
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الشروط واألحكام
يك إال بقدر حصته   يك وال يقل عدد الشركاء عن إثنين ويجوز لشخص واحد مواطن أو شخص اعتبارى تأسيسها وال يسأل الش يد عدد الشركاء فيها على خمسين ش ال يجوز أن ي

رأس المال 

كثر يتم إختيارهم من بين الشركاء أو غيرهم شرط ويسمى مجلس  باح والخسائر بالتساوي بينهم ويتو اإلدارة مدير أو أ يكون رأس المال من حصص متساوية القيمة وتوزع األ
ين واذا زاد عدد الشركاء عن سبعة وجب عليهم تعيين مجلس رقابة ويكون ثالثة على األقل من الشركاء. مدي

على العميل ان يقوم باحضار موافقة الجهة الخارجية من اإلدارة العامة للدفاع المد

عدم ممارسة األلعاب واألنشطة المخلة باآلداب العامة بشتّى أنواعها.

للمستهلك الحق  الحصول  على فاتورة الشراء األصلية 

 ضرورة أن يكون االسم التجاري المدون على الالفتة مطابقاً لالسم المدون  الرخصة، ويحق للدائرة تغيير االسم االقتصادي للمنشأة المرخصة إذا ثبت لديها أنه غير مطابق للحقيقة أو 
يؤدي إ التضليل أو المساس بالنظام العام أو اآلداب أو يشكل اعتداء على حقوق الغير داخل

  حال عدم التقدم لتجديد الرخصة، تحصل رسوم الترخيص المقررة سنوياً عن كامل مدة التأخير، وتحتسب الرسوم بالقيمة المقررة وقت التجديد باإلضافة لغرامة مالية مقدارها (10) 
دراهم عن كل شهر تأخير

 اإلعالن عن سياسة البيع للمستهلك عبر وسيلة إعالن مناسبة شاملة (لعملية استرجاع السلع أو استبدالها أو إصالحها)

عدم ترويج أي بضاعه مقلدة أو مغشوشة أو بيعها أو عرضها 

يح يعها دون تص  عدم طباعة أي منشورات ورقية إعالنية أو تو

 عدم إجراء أي تعديل أو تغير بيانات الترخيص إال بعد الرجوع للدائرة

يمنع منعاً باتاً مزاولة نشاط المقامرة بشتى أنواعها.

التقيد بالنظم والقوانين المعمول بها  دولة اإلمارات

يح  يالت أو التصفيات أو العروض الخاصة دون تص  عدم إجراء التن

ية  وزارة االقتصاد بغية حمايتها الحرص على تسجيل العالمة التجا

التزام المنشأة بالمواصفات و المقاييس اإلماراتية الخاصة بالسلع التي تصدر عن هيئة المواصفات والمقاييس  الدولة 

عدم تغيير موقع الترخيص واالنتقال إ موقع آخر دون الحصول على موافقة الدائرة 

يح  يعها دون تص عدم طباعة أي منشورات ورقية إعالنية أو تو

االلتزام بأي قانون يصدر مستقبالً من الجهات الحكومية والرسمية ذات العالقة.

إبالغ الدائرة  حالة وجود أي منتج أو بضائع مقلدة  السوق المحلي على رقم الدائرة 

يح الالزم  يح  الدائرة للحصول على التص يارة قسم التصا  حال وجود مخزن أو مستودع تابع للمنشأة يررجى 

يعة اإلسالمية السمحاء. التقيد بأحكام الش

ضرورة أن يكون االسم التجاري المدون على االفتة مطابقا لالسم المدون  الرخصة 

 للمستهلك الحق  الحصول على فاتورة الشراء األصلية

باحها الصافية لتكوين إحتياطي قانو يجوز وقف هذا التجنب إذا بلغ اإلحتياطي نصف رأس المال. يجب على الشركة أن تجنب كل سنة 10% من أ

يخ اإلنتاج واالنتهاء  االلتزام بكتابة األسعار على السلع والبضائع مع تا

كثر من الشركاء ويضاف إليها عبارة شركة ذات مسئولية محدودة مع بيان مقدار رأسمالها.  يكون للشركة إسم يؤخذ من غرضها أو من إسم واحد أو أ

يح الالزم يح للحصول على التص  عدم مزاولة النشاط بعد الساعة 12 ليالً إال بعد مراجعة الدائرة - قسم التصا

 عدم تغيير موقع الترخيص واالنتقال إ موقع آخر دون الحصول على موافقة الدائرة
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على العميل ان يقوم باحضار موافقة الجهة الخارجية من بلدية رأس الخيمة

يح يح من دائرة التنمية االقتصادية رأس الخيمة - قسم التصا  حالة وجود مخازن تابعة للرخصة ، يجب الحصول على تص

يح   عدم مزاولة النشاط  موقع دون ترخيص أو تص

اإلعالن عن سياسة البيع للمستهلك عبر وسيلة إعالن شاملة (لعملية استرجاع السلع أو استبدالها أو إصالحها)

يح الالزم  يح للحصول على التص عدم مزالة النشاط بعد الساعة 2 صباحا إال بعد مراجعة الدائرة قسم التصا

 عدم ترويج أي بضائع مقلدة أو مغشوشة أو بيعها أو عرضها

يخ اإلنتاج و اإلنتهاء  االلتزام بكتابة األسعار على السلع و البضائع مع تا

بحية دون الحصول على ترخيص. ال يسمح ألي شخص بممارسة أي نشاط ذي طبيعة 

عدم إجراء أي تعديل او تغيير بيانات الترخيص إال بعد الرجوع للدائرة 

إبالغ الدائرة  حالة وجود أي منتج أو بضائع مقلدة  السوق المحلي على الرقم المجا 8007333

التزام المنشأة بالمواصفات والمقاييس اإلماراتية الخاصة بالسلع التي تصدر عن هيئة المواصفات والمقاييس  الدولة

ية  وزارة االقتصاد بغية حمايتها  الحرص على تسجيل العالمة التجا

باع رأس المال ما لم ينص العقد على خالف ذلك. يادة أو تخفيض رأسمال إال بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثالثة أ ال يجوز تعديل عقد الشركة أو 

يح  عدم إجراء أي تعديل أو التصفيات أو العروض الخاصة دون تص

عدم القيام بأي أعمال قد تؤثر على أمن المجتمع وسالمته.
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