APPLICATION TO FILE OR CANCEL ABSCONDER CASE
 رفع بالغ الهروب من الكفيل/ طلب تعميم
2

DATE
Type of Report
Type of Visa

 | زيارةEmployment Visa

Visit
Company

 | داخل الدولةOutside UAE
No

Any case filed?

 | هيئة رأس الخيمة لإلست�ثمارCourt

RAKIA

Case filed by

 | الYes

Company

رفع تعميم سابق

جواز السفر حاليا مع

المكفول الهارب

المكفول الهارب

خارج الدولة

هل تم رفع أي دعوى؟

نعم
 | المحكمةPolice

 | الشركةSponsored Absentee

نوع البالغ
نوع الت�أشرية

إقامة عمل

 | الشركةSponsored Absentee

Within UAE

Sponsored Absentee

If yes, case filed with

تاري�خ

حظر/  | تعميم هروبCancel Previous Absconding Report

Absconder/Block

Original Passport with

0

الشرطة

المكفول الهارب

 رفعت الدعوى مع،إذا اإلجابة نعم
تم رفع الدعوى بواسطة

Please mention the reason and

يرجــى ذكــر الســبـب

reference number of the case

والرقم المرجعي للحالة
معلومات الشركة

COMPANY DETAILS

اسم الشركة

Company name
Sponsored Name

اسم المكفول

Passport Number

رقم جواز السفر
العنوان داخل الدولة

Address in UAE

رقم الهاتف داخل الدولة

UAE Phone Number

العنوان خارج الدولة الدولة

Permanent Address in Home Country

رقم الهاتف خارج الدولة

Phone Number in Home Country

 اخر يوم عمل/ تاري�خ الهروب

Absconding Date/Last Reported for Duty on

 رفع بالغ/ سبب تقديم

Reason For Absconding/Removal

DECLARATION

تعهد

We, the undersigned, hereby confirm and declare that the above details are
correct. In the event of any discrepancy to the above-mentioned information, the
undersigned and the company will be subject to local and federal laws and any
other penalty without prejudice or compensation by RAKIA.

 وفي.نحن الموقعون أدناه نتعهد بأن التفاصيل المذكورة أعاله صحيحة
 سيخضع الموقعون،حال وجود أي تباين في المعلومات المذكورة أعاله
أدناه والشركة للقواعد والقوانني المحلية واالتحادية وأية عقوبة أخرى
.دون المساس بحق طلب التعويض من هيئة رأس الخيمة لإلست�ثمار

We understand that an absconding report, once lodged, will only be lifted
in extraordinary circumstances at the discretion of the RAK Immigration
Department and subject to charges.

ونحن نقر أن في حال تقديم بالغ الهروب من الكفيل مرة واحدة ال يمكن
رفعه والحاالت االست�ثنائية تستند بشكل صارم على موافقة من اإلدارة
.العامة لإلقامة وشؤون األجانب وتخضع للرسوم

المخول بالتوقيع مع ختم الشركة
توقيع
ّ

Authorised Signatory & Company Stamp

Important Note

Authorised Signatory
with Company Stamp

For information on requirements/charges, please
refer to the checklist provided by RAKIA.

مالحظة هامة
لجميع المعلومات المتعلقة بالمتطلبات والرسوم يرجى الرجوع لقائمة
.المتطلبات المزودة من قبل هيئة رأس الخيمة لإلست�ثمار
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