Security Permit Application Form
 وثيقة التعارف- تصريح األفراد
Use Airport Pass In/ استخدام التصريح في
 Dubai International Airport/ مطار دبي الدولي

 Al Maktoum International Airport/ مطار آل مكتوم الدولي

Company Address/ بيانات الشركة
Company Name/ اسم الشركة

Division/ القسم

Manager Name/ المدير المباشر

Department/ اإلدارة

Personal Details /البيانات الشخصية
Full Name/ االسم بالكامل مطابق الجواز

Gender/ الجنس

Nationality/ الجنسية

Place of Birth/ مكان الميالد

Date of Birth/ تاريخ الميالد

Staff No/ الرقم الوظيفي

Mother Name/ اسم األم

Job Title/ المسمى الوظيفي

 Male
ذكر

Female
أنثى

Passport &Visa Details/ بيانات الجواز والتأشيرة
Passport Type/ نوع الجواز

Passport No/ رقم الجواز

Expiry Date/ تاريخ االنتهاء

Emirates ID /رقم هوية االمارات

Expiry Date / تاريخ االنتهاء

Visa No/ رقم التأشيرة

Occupation in Visa/المهنة في التأشيرة

Sponsor Name/ اسم الكفيل

Address / العنوان
Emirate/ اإلمارة

Area / المنطقة

Mobile No. / الهاتف المتحرك

P O Box / صندوق البريد

E-mail/ البريد اإللكتروني

Personal References /شخص ممكن التواصل معه
Full Name/ االسم بالكامل

Place of Work/ جهة العمل

Mobile No/ الهاتف المتحرك

Nationality/ الجنسية

Pass Holder Signature /توقيع حامل التصريح
----------------------------------------Attached Documents/  المرفقاتOfficial Letter / رسالة رسمية

Personal Photo / صورة شخصية

Passport &Visa/ الجواز و التأشيرة

ID Card/ بطاقة العمل

In case of changing any of the above information, refer back to Airport Security Pass Office during a period not exceeding72hours with the
update personal information form and new documents if available
For more information please visit our web page: http://www.dubaiairports.ae
 ساعة لعملية التحديث مع إحضار طلب التعديل على البيانات الشخصية و إرفاق المستندات إن72 في حال تغيير البيانات الرجاء مراجعة مكتب التصاريح األمنية خالل فترة التتعدى
وجدت
:ولمزيد من المعلومات حول األحكام والشروط الخاصة بإصدار التصاريح الرجاء الدخول على الموقع االلكتروني
http://www.dubaiairports.ae
P.O. Box: 2525, Dubai, United Arab Emirates.
Dubai International Airport: +971 4 50 45036, Al Maktoum International Airport: +971 4 8773156, Fax: +971 4 220 3299,
Email: ASP@dubaiairports.ae

