APPLICATION FORM
for the
CARNET DE PASSAGES ED DOUANE (CPD)
* جميع المعلوماث المطلوبت تكتب باللغت اإلنجليشيت
VEHICLE OWNER

اسم مالك السيارة

AS PASSPORT

حسب جواس السفز

Vehicle Driver1

1اسم سائق السيارة

As passport

حسب جواس السفز

Vehicle Driver2

2اسم سائق السيارة

As passport

حسب جواس السفز

Vehicle Driver3

3اسم سائق السيارة

As passport

حسب جواس السفز

Telephone numbers: Home …………………………… Mobile ..………………....………
CPR No.: ………………………………….
DESCRIPTION OF VEHICLE
The following vehicle particulars must be correctly given or delay at foreign borders may occur!
Registered in (country): BAHRAIN………………………………………...………...الدولت المسجلت
Registered no. (license plate no.): …………………………...……………………..……….رقم اللوحت
Year of manufacture: ……………………………………………….……………………….سنت الصنع
Net weight of vehicle (kg): ………………………………………..…………………)وسن السيارة (كجم
Chassis no.: ……………………………………...……………….…..……………………..رقم القاعدة
Make: ………………………………………………...………..…....……………………….…..الصنع
No. of cylinders: ……………………………………………...…………………………عدد السلندراث
Type of vehicle (car, motorcycle, truck, trailer …): …………………….…….....………...نوع المزكبت
Color: ………………………………...………….…..…………………………………………اللون
Upholstery: FABRIC or LEATHER……...………………………..…………………….مواد التنجيد
No. of seats or carrying capacity: ……………………….…………...……………...……...عدد المقاعد
Radio: ……………….………………..…………………………………………………………مذياع
Spare tyres: …………………….………...………...…………………………….عدد اإلطاراث االحتياطيت
Other equipment: AC , CD , DVD , NAVI….......................……………………………إضافاث أخزى
SIGNATURE OF APPLICANT: …………………………………………………توقيع صاحب الطلب
Date: ……………………………..……………………………………………………………..التاريخ
FOR OFFICE USE ONLY
CPD no.: ……………………………………..
Date of issue: ………………………………… Date of expiry: …………………………...………...
Security deposit amount: ………………...…... Type (cash, bank guarantee …): …………….....….
Tel: +973 17452000, Fax: +973 17452020, P.O. Box: 54336, Manama, Kingdom of Bahrain
E-mail: info@bmf.com.bh

االحتاد اابحاين يابلسنديات
______________________________________________
نجباقياءةاهذاااإلقياياوحتوقنعهامناقحلامق ماطلبا فحتياابميوياابجميكي
 -1إنني لست فيي للقتيت للضر يق ماًمير فيي د نوي دنيق وًرقديب قدالي نيتن للنًرنيرت للما ميى مين تنويي بوي لسيدمرق وي
فدق للمققق للجمقلي صضًضى.
 -2ددعه نتن دلدوم نرلاقلنًن قلألنظمى للجمقلًى لونو للذ

دتقم نوًرقدب قللدي دنظم لالسدً لق للماتت لومقلنرت لٌلًى،

قخصقصر جمًع للدعوًمرت للدي دن نق بو لسدخ لم فدق للمققق للجمقلي (دتشًقلت لل خقل ،دتشًقلت للوًرق  ،للخ).

 -3لين د يع للمقلنييى دضيت دصييقو شيخس دق ماسسييى ماًميى دق ديولقل دنشي ى دجرقًييى فيي نوي لسيدً لق ماتييت قلين دسييدخ م
لخل ذلك للنو لنال للن رئع دق للمسرفقًن للمضوًًن مارنل نظًق دق دًى دعقً رت دخقى قذليك مير ليم

للمقلنى نًن نار

ًدم للدفقًض نذلك بو قجب للخصقس من تنل للسو رت للجمقلًى( .قمرب ل ذليك ،فننيب إذل ليرن مين لل يققق ق يع

للمقلنييى دضييت دصييقو ييقو رل ي

يًييق ماييًم فييي نو ي لالسييدً لق للماتييت ،فييننني سييتتقم نرالدصييرل نرلهًئييى لل ييرمنى دق

لإلدضر للمص ق ل فدق للمققق للجمقلي لوضصقل بو دعوًمرت منهر دق منب).
 -4سييتتقم ننبيير دصي ًق للمقلنييى قدًييى ن ييرئع م قجييى بوي لسييدمرق فدييق للمييققق للجمقلييي ميين للنوي دق للنوي لن للدييي دتييقم
نوًرقدهر قذلك خالل للمقب للومني للمض نمقج

للدشقًعرت للجمقلًيى للق نًيى قست يمن بني مةير ق للنوي لليذ دتيقم

نوًرقدب دن فدق للمققق للجمقلي للذ ًنا مولر لإلدضر للمص ق لب ت دمت إبر دب من تنل للسو رت للجمقلًى.

 -5ستتقم نننالغ لإلدضر للمص ق ل فدق للمققق للجمقلي دق لإلدضر لل رمن في للنو للذ دتقم نوًرقديب قذليك نتسيقق قتيت
مملن نتًى ظققو (دوفًرت ،مصر ق  ،للخ) ت دمنع دق داخق دص ًق دوك للمقلنى ق /دق للن رئع لألخيقى للم قجيى بوي
لسدمرق فدق للمققق للجمقلي.
 -6ست من إبر

فدق للمققق للجمقليي تنيل نًيع للمقلنيى دق دعي ًل مقلصيفردهر دق إذل ديم شي نهر مين للسيجالت أل سين

لرن دق دم إدالو للمقلنى دضت للقترنيى للجمقلًيى( .قبوي ضرميل فديق للميققق للجمقليي دن ًعًي ت نعي للدنيرول بنيب دجيرت
لإلدضر للمص ق لب إذل لم ًع ق ع ضرمل فدق للمققق للجمقلي ًدفق مع لشد لق رت إ لق للجمرقك في للنو للذ تمت
نوًرقدب نرلنسنى لالسدً لق للماتت لومقلنرت لٌلًى (بو سنًل للم رل :نال إترمى للمرلك إلي للخيرقأ دق إديالو دق للدخويي

بن للمقلنى نمقج
 -7دلدييوم ننبيير

للقترنى للجمقلًى ،للخ).

فدييق للمييققق للجمقلييي إل ي لإلدضيير للمصي ق ليب نع ي دن ًييدم للدنييرول بنييب دجييرت لإلدضيير قذلييك نتسييقق قتييت

مملن نع لالسدخ لم دق بو لألتل في نهرًى سقًرن مفعقل فدق للمققق للجمقلي.

 -8ستت م شهر نًرن لملرن للمقلنى مسدلموى دصقلًر – لنظق للصفضى لألخًق من فديق للميققق للجمقليي تنيل إبير

فديق

للمييققق للجمقلييي إلي ل لماسسييى للمصي ق لييب لييم ًييدم للدنييرول بنييب لميير ًننةييي ميين تنييل سييو رت للجمييرقك فييي خييق نوي دييم
لسدخ لمب فًب من دجل لالسدً لق للماتت.

 -9في ضرلى فا لن فدق للمققق للجمقلي ،ددعه نتن دت م لإلدضر للمص ق لب شيهر نًيرن لمليرن للمقلنيى مسيدلموى دصيقلًر
ًييدم إص ي لققر ميين تنييل للسييو رت فييي نو ي للدسييجًل دق لالسييدً لق للنهييرئي ًضمييل درقًخيير نع ي دييرقًخ لندهيير

للجمقلي.

 -11سييتت م بن ي لل ييققق  ،إذل وي

فدييق للمييققق

ذلييك لإلدضيير للمصي ق لي فدق للمييققق للجمقلييي قذلييك نع ي لندهيير م ي لل ي فدق (ميين دجييل

ضمرًييى لإلدضيير للمصي ق قضمييرًدي شخصييًر) شييهر نًييرن لملييرن للمقلنييى مسييدلموى دصييقلًر فييي نوي للدسييجًل دق لالسييدً لق
للنهرئي من دجل دجن

د نولق فًمر ًدعوق نصضى دتشًق خققأ جمقلًى.

 -11دلدييوم نييتن دس ي لإلدضيير للمص ي ق ل ي فدق للمييققق للجمقلييي بن ي دا ي ًم ضسيير
لل قلئ

للجمقلًى) قذلك نمقج

نييذلك ،دًييى مصييرقًو (نميير فييي ذلييك فييع

مرن لإلدضر للمص ق ل فدق للمققق للجمقلي ،نمر في ذليك للدليرلًو قللمصيققفرت

للنرشئى ندًجى دًى معوقمرت يًق صضًضى ت دتقم ندا ًمهر.
 -12دفييقض نمقجنييب لإلدضيير للمص ي ق ل ي فدق للمييققق للجمقلييي نرلضصييقل ميين للسييو رت للعرمييى دق للخرصييى بو ي للنًرنييرت
للخرصى نعنقلني قدًى معوقمرت دخقى

قققًى لودعرمل نشيلل فعيرل ميع د لسدفسيرق ًنشيت بين لسيدخ لمي فديق للميققق

للجمقلي دق د مسدن جمقلي خق صر ق نمقج

مرن لإلدضر .

 -13دفييقض نمقجنييب لإلدضيير للمص ي ق ل ي فدق للمييققق للجمقلييي نييتن ًاييقم ،قبو ي ضسييرني ،نردخييرذ جمًييع لإلج ي لق لت للارنقنًييى
للمعاقلى لدجن

فع لل قلئ

للجمقلًى ق /دق للمصققفرت للجمقلًى قلسدخ لم د

مرن ًدم إً لبب لهذل للةقض.

 -14إننييي دبوييم نتنييب ال ًمليين لبدنييرق لإلدضيير للمص ي ق ل ي فدق للمييققق للجمقلييي مسييئقال بيين ندييرئ دًييى دةًً يقلت فييي دنظمييى

لالسدً لق للماتدى للدي لم ًدم إناليهر نصفى قسيمًى إلي إدضير للسيًرضى للعيرلمي قلدضير للسيًرقلت للعيرلمي دق ديم دعي ًوهر

نع إص لق فدق للمققق للجمقلي.

دقتًع صرض

لل و

...............................................

للدرقًخ ............................................................

Tel: +973 17452000, Fax: +973 17452020, P.O. Box: 54336, Manama, Kingdom of Bahrain
E-mail: info@bmf.com.bh

