
Permission Form

Permission Form

طلب تصريح

نوع التصريح  المطلوب

Date/التاريخTransaction No/رقم المعاملة

إلغاء
Canceling

تعديل
Amendment

تجديد
Renewal

جديد
New

نوع المعاملة

Type of transaction

االسم التجاري
Trade name

تاريخ االنتهاء
Expiry Date

رقــــم الــرخــصــة
License No

تاريخ االنتهاء
Expiry Date

رقم التصريح
Permit number

إعالنات على الطرق العامة
Adv. On Public Roads

 مخيم سياحي بري
Camp overland tour

تنظيم رحلة سياحية جبلية
Organize mountain tours 

تمديد فترة التصريح
Extension of the permit period

كشك خدمات سياحة
Kiosk for tourism services

جهاز الكاريوكي
Karaoke machine

تنظيم رحلة سياحية برية
Organize desert tours Business Events

كاونتر خدمات سياحة
Counter for tourism services

تصوير موقع سياحي 
Shooting tourist site

فعاليات ترفيهية  بتذاكر
Entertainment  Activities with tickets 

فعاليات رياضية
Sports Events

  خدمة الرسائل النصية القصيرة
(SMS)

إعالنات ورقية
Advertising By paper

فعاليات ترفيهية بدون تذاكر
Entertainment  Activities without 

tickets

فعاليات دينية
Religious Events

الفتة إعالنية
Sign Board

مكتب إضافي خيمة رمضانية
Ramadan Tent

فعاليات خيرية
Charity Events

إعالنات جرائد
Ads. newspapers

تصريح عمل 24 ساعة
Permission to work 24 hours

قارب نزهة أقل أو اكثر من 20
Tour Boats - less and more than 20

خيم ترفيهية
Leisure tents

ملصق إعالني
Poster

العمل في شهر رمضان
Work during the month of Ramadan

 تصريح مطرب
Singer permit

مركبات سياحية صحراوية
Desert tourist vehicles

عروض خاصة
Special offers

إعالنات إلكترونية
Electronic Advertising

منظم موسيقي / دي جي
Orderly musician / DJ

 عمل فنانين
Work of artists

أخرى
Others

 Applicant's Data
بيانات مقدم الطلب

الجنسية
Nationality

االسم
Name

رقم الهوية
ID No.

الرقم الموحد
U.I.D No.

رقم جواز السفر
Passport Number

 هاتف متحرك
Mobile

هاتف العمل
Business Phone

العنوان
Address

البريد االلكتروني
E-mail

التوقيع والختم
Signature and Seal



المنطقة 
Area

الشارع
Street

تفاصيل أخرى
Other Details

Inspector Remarks

Work Location Details

موافقات جهات رسمية أخرى

مالحظات المفتش

بيانات موقع العمل 

    Suitable  / مناسب

    : Inspector  name    / اسم المـــراقـــب    : Signature    / التـــوقــيـــــع

    Unsuitable  /  غير مناسب

    : Location  / الموقع

                                                                                                                                  Administration

FORM CODE TL 003

    Date /التاريخ     Signature  / التوقيع

Instruction
ارشادات عامة

Compliance with the permit requirements

All  law and rerulations should be followed

 The location of the permit should not be changed without prior approval from the
Authority

عدم تغير موقع التصريح من دون موافقة مسبقة من الهيئة

نشكر لكم اهتمامكم , 

 


