
  رمز الخدمة

افقة النهائية لترخيص املنئشآت اسم الخدمة  إصدار املو

 وصف الخدمة
افقات النهائية من إدارة الصحة العامة ألصدار تتيح الخدمة للمتعاملين  للحصول على املو

 الرخصة التجارية لألنشطة ذات العالقة بالصحة العامة.

 شروط الخدمة
  .استيفاء املساحة املطلوبة للنشاط املعني -

 املوقع املتاسب حسب طبيعة النشاط. -

 رئيس ي هيكلة الخدمة

 G2B فئة املتعامل

  الخدمات الفرعية

 درهم ألعتماد املخطط التفصيلي 500 الرسوم

 مركز سعادة املتعاملين /ادارة الصحة العامة قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل ) في حال استيفاء املتعامل ملتطلبات الخدمة( 6 –خطوات  4 عدد الخطوات / املدة الزمنية

 الوثائق املطلوبة

 الرخصة التجارية في دائرة التنمية االقتصادية

 خطط تفصيلي معتمد من ادار ة الصحة العامةم

اقع.ت  قرير املفتش بتنفيذ املخطط التفصيلي على أرض الو

  النماذج املستعملة في الخدمة

 مرتبطة ارتباط الخدمة

 الخدمات املرتطبة إن وجدت

 دائرة التنمية االقتصادية ) الرخصة التجارية(

 طلب عدم ممانعة( خطابيئة تنمية وتطوير السياحة ) ه

 خطاب طلب عدم ممانعة (يئة املناطقة الحرة برأس الخيمة االقتصادية ) ه

افقة النهائية للترخيص املخرج الرئيس ي من الخدمة  اصدار املو

افقات النهائية مؤشرات أداء الخدمة  الوقت الزمني لألنجاز -عدد املو

اقف  –مقاعد خاصه بالنساء  الخدمات االضافية   ألصحاب الهمممو

 خطوات تقديم الطلب

 تعبئية استمارة الترخيص التابعة لجهة االختصاص -1

 معاينة ملوقع املنشأة للتحقق من املساحة املطلوبة واملوقع وإصدار تقرير -2

دراسه وإعتماد املخطط التفصيلي الداخلي من قبل املواطن املختص من ادارة الصحة  -3

 العامة

افقة التأكد من تطبيق املخطط  -4 اقع ألصدار املو التفصيلي للمنشأة على أرض الو

 النهائية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 الوصف الخطوة م
الشخص 

 املسؤول
 املدة الزمنية املخرجات املدخالت

تعبئية استمارة الترخيص  1

 التابعة لجهة االختصاص

تتيح الخدمة 

للمتعاملين 

للحصول على 

افقات  املو

النهائية من 

إدارة الصحة 

ألصدار العامة 

الرخصة 

التجارية 

لألنشطة ذات 

العالقة 

بالصحة 

 العامة.

اداري مركز 

سعادة 

 املتعاملين

  

 أيام عمل 6

معاينة ملوقع املنشأة للتحقق  2

من املساحة املطلوبة واملوقع 

 وإصدار تقرير

مفتش الرقابة 

 الغذائية

تقرير معاينة  

 املوقع

دراسه وإعتماد املخطط  3

من قبل  التفصيلي الداخلي

املواطن املختص من ادارة 

 الصحة العامة

مدير قسم 

الرقابة 

 الغذائية

تقرير معاينة 

 املوقع

املخطط 

 التفصيلي

التأكد من تطبيق املخطط  4

التفصيلي للمنشأة على أرض 

افقة  اقع ألصدار املو الو

 النهائية.

مدير قسم 

الرقابة 

 الغذائية

افقة   املو

 النهائية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service Code  

Service  Final Approval Issuance for Establishment License 

Description 
This application allows customers to obtain final approvals from Public Health 

Administration to issue a Commercial License for Public Health related Activities. 

Conditions 
- Interpolation of space to the required activity. 

- Location commensurate with the nature of the activity. 

Sturcture  Main 

Customer Category G2B 

Subsidiary Services  

Fees AED 500 for Detailed Plan Approval  

Submission Channels Customer Happiness Centers / Public Health Administration  

Number of Procedures / Duration 4 Procedures  / 6 Working Days  (If service requirements are met)  

Required Documents 

 Trade License from Department of Economy Development  

 Approved detailed plan from Public Health Administration  

 Inspector report on implementing the detailed plan on the ground 

Used Forms  

Service Correlation Related  

Corresponding Services (if any) 

Department of Economic Development (Trade License) 

Tourism Development Authority (NOC) 

Ras Al Khaimah Free Zones Authority (NOC) 

Main Outcome Final Approval Issuance  

Performance Indicators  Number of Final Approvals - Completion time 

Additional Services  Women Seats - People of Determination Parking Area 

Procedures  

5- Filling out the licensing form of the competent authority 

6- Inspecting the facility's site to verify the required area and location and issue a 

report 

7- Studying and approve Internal Detailed Plan by the competent citizen of Public 

Health Administration 

8- Ensuring that the facility outline is applied in reality to issue final approval. 

 

 

 

 

 



 

 

# Procedure Description 
Responsible 

Personnel 
Inputs Outcomes Duration 

1 Filling out the licensing 

form of the competent 

authority 

This service 

allows 

customers to 

obtain final 

approvals 

from Public 

Health 

Administration 

to issue a 

Commercial 

License for 

Public Health 

related 

Activities. 

Customer 

Happines 

Center – 

Administrative 

  

6 Working 

Days 

2 Inspecting the facility's site 

to verify the required area 

and location and issue a 

report 

Food Control 

Inspector 

 Site 

Inspection 

Report 

3 Studying and approve 

Internal Detailed Plan by 

the competent citizen of 

Public Health 

Administration 

Manager of 

Food Control 

Section 

Site 

Inspection 

Report 

Detailed Plan 

4 Ensuring that the facility 

outline is applied in reality 

to issue final approval. 

Manager of 

Food Control 

Section 

 Final Approval 

 
 


