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التراخٌص 
: المطلوبة

ترخٌص الفتة إعالنٌةمنشور-ترخٌص إعالن صحٌة مصاحبة للفعالٌة /ترخٌص أنشطة مهنٌة

الموافقات 
المطلوبة  

 الشركات الجهات الحكومٌة

إدارة المرور + إدارة العملٌات )شرطة عمان السلطانٌة  -
(الهٌئة العامة للدفاع المدنً+ 

فً حالة )موافقة دائرة التشجٌر والحدائق ببلدٌة صحار -
.(إقامة الفعالٌة فً منتزه أو حدٌقة عامة 

فً حالة )موافقة قسم التفتٌش الصحً ببلدٌة صحار  -
 .(تضمنت الفعالٌة إقامة أنشطة صحٌة

فً (بلدٌة صحار)موافقة دائرة الشؤون المالٌة والدخل - 
 (العاب تسلٌة)حالة وجود فعالٌات 

موافقة وزارة األعالم للمنشورات الورقٌة معتمدة من - 
مكاتب ترجمه فً حالة وجود كتابة غٌر اللغة العربٌة 

 رسالة عدم ممانعة من مكتب سعادة والً صحار- 

موافقة وزارة التجارة والصناعة  -
الهٌئة العامة + إدارة المرور+ إدارة العملٌات )شرطة عمان السلطانٌة  -

(للدفاع المدنً
فً حالة إقامة الفعالٌة )موافقة دائرة التشجٌر والحدائق ببلدٌة صحار -

(فً منتزه أو حدٌقة عامة 
فً حالة تضمنت الفعالٌة )موافقة قسم التفتٌش الصحً ببلدٌة صحار  -

 .(إقامة أنشطة صحٌة
فً حالة وجود (بلدٌة صحار)موافقة دائرة الشؤون المالٌة والدخل  -

  (العاب تسلٌة)فعالٌات 
موافقة وزارة األعالم للمنشورات الورقٌة معتمدة من مكاتب ترجمه فً  -

حالة وجود كتابة غٌر اللغة العربٌة 

المستندات 
المطلوبة 
أرفاقها  

 بمدة ال تقل عن خطاب رسمً بطلب اقامة الفعالٌة-  -
  اٌام  (10)

(الفعالٌات االهلٌة)نموذج اإلعالن المراد طباعته -  -

خطاب رسمً بطلب اقامة الفعالٌة   -
نسخة من السجل التجاري وشهادة االنتساب  -
 نسخة من الترخٌص البلدي -
 نموذج اإلعالن المراد طباعته -

 تعهد /إقرار-: 
 او االعالن عنها فً اي وسٌله من وسائل النشر أو نتعهد بعدم أقامة الفعالٌة أو جزء منها    

الالزمة النهائٌة اال بعد الحصول على التراخٌص التواصل االجتماعً او اٌة وسٌلة اخرى  
وفً حالة مخالفة ذلك (بلدٌة صحار )والدوائر المعنٌة االخرى للفعالٌة من إدارة الشؤون الصحٌة 

واالدارٌة نتحمل جمٌع التبعات القانونٌة 

 م20:-         /         /  التارٌخ 
         ٌعالتوق/الختم

 تم استٌفاء جمٌع الموافقات وأصدر الترخٌص
ألقامة الفعالٌة     (                        ) رقم

 ،،     ٌعتمد،
  رئٌس قسم التراخٌص  

  هذه األستمارة ال تعتبر كموافقة ألقامة الفعالٌة أو جزء منها اال بعد الحصول على التراخٌص
 . ببلدٌة صحارة المختصالدوائر واالقسام  من الالزمة

المحترم –مدٌر عام بلدٌة صحار /المهندس-  :نسخة إلى   
الهـــــــــــــــــــٌئة العامة لحماٌة المستهلك  - 

استمارة إقامة فعالية
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