
 Za11 رمز الخدمة

افقة اعالنية طلب تصريح لوحات املحالت التجارية اسم الخدمة  طلب مو

 وصف الخدمة
افقة لوضع اللوحات التجارية للمحالت أو املنشئات التجارية و  هي خدمة تتيح الحصول على مو

 اإلمارة.يقدم هذا الطلب من قبل الشركات االعالنية العاملة في 

 شروط الخدمة

 الرخصة التجارية 

 تصميم اللوحة املقترحة مع املقاسات املطلوبة 

 خطاب تكليف ) عند وجود عالمة تجارية(

 رئيس يفرعي  هيكلة الخدمة

 G2C/G2B فئة املتعامل

  الخدمات الفرعية

 الرسوم

 درهم للوحة الرئيسة  50الرسوم 

400  
 
 درهم عن اللوحة الجانبية سنويا

400  
 
 درهم عن العالمة التجارية سنويا

 https://rak.aeاملوقع اإلكتروني   قنوات تقديم الخدمة

 ) في حال استيفاء الشروط( أيام عمل4 /خطوات  7 عدد الخطوات / املدة الزمنية

 الوثائق املطلوبة

 دللرخصة التجارية للمحل املستفيصورة  .1

 االقتصادشهادة تسجيل العالمة التجارية من وزارة  .2

 وعالقتها باملباني املجاورة  تصميم اإلعالن املقترح مع املقاسات باملتر.  .3

في حال وضع عالمة تجارية ترفق رسالة عدم ممانعة من الوكيل املعتمد للعالمة  .4

 التجارية.

 نموذج تقديم الطلب النماذج املستعملة في الخدمة

 مرتبطةغير  ارتباط الخدمة

  وجدتالخدمات املرتطبة إن 

 يتم اصدار الترخيص الكترونيا املخرج الرئيس ي من الخدمة

 مدة انجاز الخدمة –مدة تقديم الخدمة  مؤشرات أداء الخدمة

 الخدمات االضافية
كاونتر خاص  –كراس ي مخصصة للنساء  -موقف خاص الصحاب الهمم  –موقف خاص للنساء 

 الساخنة واملاء البارد تقديم املشروبات -ا لضيافة  –للنساء واصحاب الهمم 

 خطوات تقديم الخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. يتم فتح  الطلب عن طريق الشركة االعالنية على البوابة االلكترونية لحكومة رأس الخيمة  1

https://rak.ae .مع ارفاق املستندات و االوراق املطلوبة 

االعالنات من قبل اخصائي  . يتم التدقيق على املستندات و الوثائق املبدئية املقدمة من شركة2

 التصاريح االعالنية.

اقبين لعمل تقرير فني . بعد اعتماد املوظف يتم تحويل الطلب الى ا3  .ملر

اقب وتحديد املقاسات املطلوبة، يتم اعادة الطلب الى اخصائي التصاريح 4 . بعد خروج املر

 االعالنية للتدقيق على الطلب 

 لطلب الى رئيس القسم لالعتماد النهائي.. بعد اعتماد املوظف يتم تحويل ا5

 جهاز الدفع اآللي/ /طريق الدرهم االلكتروني . يتم دفع الرسوم النهائية عن 6

 . يتم اصدار الرخصة الكترونيا7



 الوصف الخطوة م
الشخص 

 املسؤول
 املخرجات املدخالت

املدة 

 الزمنية

1 

يتم فتح  الطلب عن طريق الشركة االعالنية على  

البوابة االلكترونية لحكومة رأس الخيمة  

https://rak.ae  مع ارفاق املستندات و االوراق

 املطلوبة.

هي خدمة تتيح الحصول 

افقة لوضع  على مو

اللوحات التجارية 

للمحالت أو املنشئات 

التجارية و يقدم هذا 

الطلب من قبل 

النية الشركات االع

 العاملة في اإلمارة.

ت
النا

سم االع
ق

 

صورة للرخصة التجارية للمحل 

 املستفيد.

يتم اصدار 

الرخصة 

 الكترونيا

أيام 4

 عمل

2 

يتم التدقيق على املستندات و الوثائق املبدئية املقدمة 

من شركة االعالنات من قبل اخصائي التصاريح 

 االعالنية.

صورة للرخصة التجارية للشركة 

 اإلعالنية املنفذة.

3 
اقبين  بعد اعتماد املوظف يتم تحويل الطلب الى املر

 لعمل تقرير فني 

تصور للوحة على املبنى وعالقتها 

 باملباني املجاورة.

4 

اقب وتحديد املقاسات املطلوبة، يتم  بعد خروج املر

اعادة الطلب الى اخصائي التصاريح االعالنية للتدقيق 

 على الطلب

تصميم اإلعالن املقترح مع املقاسات 

 باملتر.

5 
بعد اعتماد املوظف يتم تحويل الطلب الى رئيس 

 القسم لالعتماد النهائي.

في حال وضع عالمة تجارية ترفق 

رسالة عدم ممانعة من الوكيل 

 املعتمد للعالمة التجارية.

6 
ئية عن طريق الدرهم االلكتروني يتم دفع الرسوم النها

 جهاز الدفع اآللي/ /
 

  يتم اصدار الرخصة الكترونيا . 7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service Code Za11 

Service Commercial Shops Signboard Permit 

Description 

This application allows obtaining approval to place commercial signs for shops or 

commercial establishments. This application is submitted by the advertising companies 

operating in the Emirate. 

Conditions 

 Trade License 

 Proposed Ad with required measurements 

 Assignment Letter (when a trademark/brand exists) 

Sturcture Major Subsidiary  

Customer Category G2C/G2B 

Subsidiary Services  

Fees 

AED 50 for the main board 

AED 400 annually for the side panel 

AED 400 annually for the brand 

Submission Channels Website: https://rak.ae 

Number of Procedures / Duration 7 Procedures / 4 Working Days (If requirements are met) 

Required Documents 

5. Trade license of Beneficiary  

6. Trademark Registration Certificate from Ministry of Economy 

7. Proposed Ad with measurements in meters and Perception of the board and its 

relation to neighboring buildings  

8. Trademark authorized agent NO Letter in case of using a trademark 

Used Forms Application Form 

Service Correlation Not Related 

Corresponding Services (if any)  

Main Outcome Permit is electronically issued  

Performance Indicators Duration of service provision -completion 

Additional Services 

Parking Areas for Women and People of Determination- Dedicated places for women- 

Special Counter for Women and People of Determination- Hospitality- Provision of Hot 

beverages and Water 



Procedures 

1. The advertising company will open the request on the Official of Ras Al 

Khaimah Government Portal Website https://rak.ae with the required 

documents and papers attached. 

2. The Advertising Permit Specialist checks the initial submitted documents by the 

advertising company. 

3. After approval of the employee, the request is transferred to the Inspector to 

make a technical report. 

4. After the Inspector exits and determines the required sizes, the request is 

returned to the Advertising Permit Specialist to verify the request 

5. After approval of the employee, the request is transferred to the department 

head for final approval. 

6. The final fee is paid by e-dirham / automatic payment machine  

7. Permit is electronically issued  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

# Procedure Description 
Responsible 

Personnel 
Inputs Outcomes Duration 

1 The advertising company will open 

the request on the Official of Ras Al 

Khaimah Government Portal Website 

https://rak.ae with the required 

documents and papers attached. 

This application 

allows obtaining 

approval to place 

commercial signs 

for shops or 

commercial 

establishments. 

This application is 

submitted by the 

advertising 

companies 

operating in the 

Emirate. 

Adervtising 

Section 

Trade license of 

Beneficiary  

Permit is 

electronically 

issued 

4 

Working 

Days 

2 The Advertising Permit Specialist 

checks the initial submitted 

documents by the advertising 

company. 

Trademark Registration 

Certificate from 

Ministry of Economy 

3 After approval of the employee, the 

request is transferred to the Inspector 

to make a technical report. 

Proposed Ad with 

measurements in 

meters and Perception 

of the board and its 

relation to neighboring 

buildings  

4 After the Inspector exits and 

determines the required sizes, the 

request is returned to the Advertising 

Permit Specialist to verify the request 

The proposed 

advertisement design 

with the dimensions in 

meters 

5 After approval of the employee, the 

request is transferred to the 

department head for final approval. 

Trademark authorized 

agent NO Letter in case 

of using a trademark 

6 The final fee is paid by e-dirham / 

automatic payment machine  

 

7 Permit is electronically issued  

 

 

 
 


