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RAK Ports: Entry ID Passes Procedures
RAK Ports welcomes visitors, contractors and clients to our ports, and is
pleased to offer three levels of Port Pass.
Pass Type
Daily
Temporary
Annual

Valid for:
for 1 day
up to 3 months
up to 1 year

Processing time guide
24 hours-extra for weekends
24 hours -extra for weekends
24 hours -extra for weekends

Before any personnel or visitor is permitted to enter RAK Ports a number of
National Security and other checks are made depending on the type of pass
required and the duration of its validity.
The security checks carried out by the following agencies: National Security,
RAK Police, Ministry of Interior and RAK Ports Security Management.
Federal requirements dictate that ALL nationalities (including
UAE/GCC) are to receive full clearance before entry is allowed in to any
of the Ports.

Application Form
The RAK Ports Pass Application form must be completed in full and
supplied at least 24 hours prior to entry in to a Port.
Delays in approvals may be expected for some applications due to
additional National Security checks for some of the following reasons:
Nationalities/Countries in areas of conflict/involved in terrorism. Persons with
outstanding traffic fines or open court cases. Persons with current or
previous immigration problems, etc.
Documentation required
1. RAK Ports Pass application form (fully completed).
2. Official covering letter / request with an authorised signatory.
3. Copies of Passport (photograph page and valid visa page).
4. Passes require submission of a recent passport photograph
Failure to complete all of the information may result in refusal of entry to the
Ports. Applying for a pass does not guarantee that a pass will be issued. Resubmission of incorrect documentation will result in an additional
administration charge.
FALSIFYING INFORMATION MAY RESULT IN PROSECUTION
The original passport or Emirates ID card is required to collect a pass.
Access will be refused if a visitor presents themselves at the security gate
with unclear or without appropriate ID or authorisation.
The security gate will record a number of details about the visitor and the
National Security clearance period.
Visitors to our ports must be treated with courtesy and advised that the
visitor pass must be openly displayed at all times.
Daily Visitors
Daily visitors must be escorted at all times when in the port. The person
being visited is responsible for providing the escort from the security gates,
to the place being visited and back to the security gate.
An original & valid form of ID must be left in the security office under lock
and key until the visitor leaves the port when their personal ID will be
returned in exchange for the port visitor pass.
The following types of ID are valid -:





UAE National ID card (issued by UAE government)
Passport (issued by approved government)
UAE Labour card (issued by UAE government)
National Seaman’s ID documents (issued by approved
government)

إجراءات تصاريح الدخول:موانئ رأس الخيمة
 ويسرها أن،ترحب موانئ رأس الخيمة بالزوار والعمالء والمتعاملين معها
.تقدم ثالثة انماط من تصاريح دخول الموانئ
الوقت المتطلب ألصدار التصريح
 إضافة عطلة نهاية االسبوع-  ساعة24
 إضافة عطلة نهاية االسبوع- ساعة24
 إضافة عطلة نهاية االسبوع- ساعة24

الصالحية
يوم واحد
 اشهر3
سنة واحدة

نوع التصريح
يومي
مؤقت
سنوي

قبل الموافقة على إصدار تصريح الدخول الي موانئ رأس الخيمة يتوجب التدقيق علي
الطلب من قبل مكتب امن الدولة باإلضافة الي بعض التدقيقات األخرى اعتمادا على
. نوع ومدة التصريح
 شرطة رأس الخيمة ومكتب امن:عمليات التدقيق األمني تتم بواسطة الوكاالت التالية
.الدولة ووزارة الداخلية وإدارة أمن موانئ رأس الخيمة
الشروط اإلتحادية تتطلب للحصول على موافقات أمنيه إلصدار تصاريح الدخول لجميع
) دول التعاون الخليجي/ المواطنين والمقيمين في الدولة (من ضمنهم مواطني الدولة
.للدخول الي اي من موانئ رأس الخيمة
نموذج الطلب
 ساعة من الدخول الي24 يجب أن يتم تعبئة الطلب كامال و يسلم علي األقل قبل
الميناء؛
 التأخير قد, يجب توقع التاخير في الحصول علي موافقات أمنية لبعص الطلبات
يكون نتيجة لبعض التدقيقات اإلضافية التي تتم بواسطة مكتب امن الدولة و األسباب
:التالة
 شخص عليه. متورط في عمليات إرهابية/ دولة تقع في منطقة بها نزاعات/الجنسية
 شخص لديه مشاكل حالية او.غرامات مرورية عالقة او دعاوي قضائية في المحكمة
.سابقة متعلقة بالجوازات و الهجرة
المستندات المطلوبة
نموذج طلب تصريح الدخول لموانئ راس الخيمة.1
.رسالة رسمية لطلب تصريح الدخول مع توقيع المفوض.2
)نسخة من جواز السفر( صفحة الصورة و اإلقامة السارية المفعول.3
. يتوجب تقديم صورة شخصية حالية.4
في حالة عدم توافر البيانات الكافية سيتم رفض طلب التصريح ومنع الدخول الى
.الموانئ
 سيتوجب دفع رسوم اضافية لإلدارة في.اإلدارة غير مسؤولة في حال تم رفض الطلب
.حال تم إعادة تقديم الطلب نظرا الى معلومات خاطئه
تقديم معلومات مزيفة يؤدي الى المساءلة القانونية
جواز السفر األصلي أو بطاقة هوية اإلمارات مطلوبه إلستالم التصريح
سيمنع الزائر من الدخول الي الميناء في حالة حضوره الي بوابة االمن من دون بطاقة
.هوية واضحة او تصريح امني ساري المفعول
.أمن البوابة سوف يحتفظ بسجل بيانات حول الزائر وفترة الموافقة األمنية
يجب أن يعامل الزائر بإحترام ويجب أن يتم تنبيهه بأن بطاقة الزائر يجب تعليقها بشكل
. ظاهر في جميع األوقات أثناء وجوده داخل الميناء
التصريح اليومي
.يجب ان تتم مرافقة الزوار في جميع االوقات في داخل الميناء
الشخص الذي تتم زيارته يكون هو المسؤول عن مرافقته من بوابة االمن والى مكان
 ثم العوده به الي البوابة,الزيارة
يجب ترك بطاقة أصليه وسارية المفعول في مكتب األمن ويتم التحفظ عليها حتى يغادر
.  عندها يتم إعادة هويته الشخصية بعد تسليمه بطاقة الزائر لمكتب أمن البوابة،الزائر
-:  البطاقات الساري العمل بها: تاليا
) بطاقة الهوية ( صادرة من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
) جواز سفر ( صادر من حكومة معترف بها
) بطاقة العمل ( صادرة من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
)  جواز السفر البحري ( صادر من حكومة معترف بها/ وثيقة
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