APPLICATION FORM
for the
CARNET DE PASSAGES ED DOUANE (CPD)
* جميع المعلومات المطلوبة تكتب باللغة اإلنجليزية
VEHICLE OWNER

اسم مالك السيارة

AS PASSPORT

حسب جواز السفر

Vehicle Driver1

1اسم سائق السيارة

As passport

حسب جواز السفر

Vehicle Driver2

2اسم سائق السيارة

As passport

حسب جواز السفر

Vehicle Driver3

3اسم سائق السيارة

As passport

حسب جواز السفر

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………………………………………...………...الدولة المسجلة
Registered no. (license plate no.): …………………………...……………………..……….رقم اللوحة
Year of manufacture: ……………………………………………….……………………….سنة الصنع
Net weight of vehicle (kg): ………………………………………..…………………)وزن السيارة (كجم
Chassis no.: ……………………………………...……………….…..……………………..رقم القاعدة
Make: ………………………………………………...………..…....……………………….…..الصنع
No. of cylinders: ……………………………………………...…………………………عدد السلندرات
Type of vehicle (car, motorcycle, truck, trailer …): …………………….…….....………...نوع المركبة
Color: ………………………………...………….…..…………………………………………اللون
Upholstery: FABRIC or LEATHER……...………………………..…………………….مواد التنجيد
No. of seats or carrying capacity: ……………………….…………...……………...……...عدد المقاعد
Radio: ……………….………………..…………………………………………………………مذياع
Spare tyres: …………………….………...………...…………………………….عدد اإلطارات االحتياطية
Other equipment: AC , CD , DVD , NAVI….......................……………………………إضافات أخرى
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

االتحاد البحريني للسيارات
______________________________________________
يجب قراءة هذا اإلقرار وتوقيعه من قبل مقدم طلب دفتر المرور الجمركي
 -1إنني لست في الوقتت الاضرتم يماًتضي فتي لد أنتي لنتود وضؤكت أل اتي اتات الماضنتضم الًلييتل يتس قمنتي لنت ا ت ًضؤ نت
دف م الًمأؤ الجًماي صااال.

 -2لكعهي اات لل زم اضللوانيس أاألنظًل الجًماال لنمني الذد لقوم أزوضؤك أال ي كنظم اال يماد الًؤقت لنًمابضم اآللال،
أخصوصضي جًاع ال عناًضم ال ي كنطمق لن ا خيام دف م الًمأؤ الجًماي (كاشيمام اليخول ،كاشيمام الزوضؤ  ،الخ).
 -3لتس لرتع الًمابتل كاتت كصتم شتخؤ لأ يؤ ستل يماًتل لأ كتزاأل لن تطل كجضؤوتل فتي أنتي ا ت يماد يؤقتت ألتس ل ت خيم
الًمابل أيس نلضط داخل ذلك المني لنلل البضضئع لأ الًسضفموس الًانييس يلضأل نظيم لأ ليل كعووضضم لخمى أذلتك يتض لتم

ي م ال فووض أذلك لن أج الخصوص يس قمل السنطضم الجًماال( .أيضليا ذلتك ،فننت إذا اتضت يتس الضتمأؤد أرتع
الًمابتتل كاتتت كصتتم

تتم

ضل ت

ييتتم يمتتام فتتي أنتتي اال ت يماد الًؤقتتت ،فتتننني تتاقوم اضالكصتتضل اضلهي تتل الضتتضينل لأ

اإلكاضد الًصيؤ ليف م الًمأؤ الجًماي لناصول لن كعناًضم ينهض لأ ين ).
-4

تتاقوم انلتتضد كصتتييم الًمابتتل أليتتل اضتتضئع ييؤجتتل لنت ا ت ًضؤ دف تتم الًتتمأؤ الجًماتتي يتتس المنتتي لأ المنتتيات ال تتي لقتتوم

أزوضؤكهض أذلك خالل الًولي الزيني الًايد اًوج

ال موعضم الجًمااتل الو ناتل أ ارتًس لنتي يةتضدؤ المنتي التذد لقتوم

أزوضؤك لت دف م الًمأؤ الجًماي الذد يبل ينكضي لإلكاضد الًصيؤ ل قي كًت إلضدك يس قمل السنطضم الجًماال.
-5

اقوم انأالغ اإلكاضد الًصيؤ ليف م الًمأؤ الجًماي لأ اإلكاضد الضضيس في المني الذد لقوم أزوضؤكت أذلتك اا تمق أقتت
يًكس اايل ظمأ

(كنفاضم ،يصضدؤ  ،الخ) قي كًنع لأ كؤخم كصييم كنك الًمابل أ /لأ البضضئع األخمى الًيؤجتل لنت

ا ًضؤ دف م الًمأؤ الجًماي.

-6

ارًس إلضد دف م الًتمأؤ الجًماتي قمتل أاتع الًمابتل لأ كعتييل يواصتفضكهض لأ إذا كتم شتطمهض يتس الستجالم ألد تم
كضت لأ كم إكال

الًمابل كات المقضاتل الجًمااتل( .ألنت لضيتل دف تم الًتمأؤ الجًماتي لت يعيتيت اعتي ال نتض ل لنت كجتضت

اإلكاضد الًصيؤ ل إذا لم يعي أرع لضيل دف م الًمأؤ الجًماي ي فق يع اش ام ضم إداؤ الجًضؤك في المني الذد قًت

أزوضؤك اضلنسبل لال يماد الًؤقت لنًمابضم اآللال (لن
لس الًمابل اًوج

ميل الًثضل :نلل إقضيل الًضلك إلت الختضؤأ لأ إكتال

لأ ال خنتي

المقضال الجًماال ،الخ).

 -7لل تتزم انلتتضد دف تتم الًتتمأؤ الجًماتتي إل ت اإلكاتتضد الًصتتيؤ لت اعتتي لت يت م ال نتتض ل لن ت كجتتضت اإلكاتتضد أذلتتك اا تتمق أقتتت
يًكس اعي اال خيام لأ لن األقل في نهضيل موضت يفعول دف م الًمأؤ الجًماي.

اقيم شهضد أاضت لًكضت الًمابل يس كًنل لصولاضي – انظم الصفال األخيم يتس دف تم الًتمأؤ الجًماتي قمتل إلتضد دف تم

-8

الًتتمأؤ الجًماتتي إلت الًؤ ستتل الًصتتيؤ لت لتتم يت م ال نتتض ل لنت اًتتض ينبةتتي يتتس قمتتل تتنطضم الجًتتضؤك فتتي بختتم أنتتي كتتم
ا خياي فا يس لجل اال يماد الًؤقت.
 -9في لضلل فليات دف م الًمأؤ الجًماي ،لكعهي اات لقيم لإلكاضد الًصيؤ ل شتهضد أاتضت لًكتضت الًمابتل يست كًنل لصتولاضي
ي ت م إصتتياؤقض يتتس قمتتل الستتنطضم فتتي أنتتي ال ستتجيل لأ اال ت يماد النهتتضئي ياًتتل كضؤوخ تضي اعتتي كتتضؤوخ ان هتتضف دف تتم الًتتمأؤ
الجًماي.

ذلتتك اإلكاتتضد الًصتتيؤ لتتيف م الًتتمأؤ الجًماتتي أذلتتك اعتتي ان هتتضف يتتي التتيف م (يتتس لجتتل

 -10تتاقيم لنتتي الضتتمأؤ  ،إذا نت

لًضيتتل اإلكاتتضد الًصتتيؤ ألًتتضي ي شخصتتاضي) شتتهضد أاتتضت لًكتتضت الًمابتتل يست كًنل لصتتولاضي فتتي أنتتي ال ستتجيل لأ اال ت يماد
النهضئي يس لجل كجن

لد نزاق فاًض ي عنق اصال كاشيم خمأأ جًماال.

 -11لل تتزم اتتات ل تتيد لإلكاتتضد الًصتتيؤ لتتيف م الًتتمأؤ الجًماتتي لنتتي كلتتييم لستتضا أتتذلك ،ليتتل يصتتضؤو
الضمائ

الجًماال) أذلك اًوج

(اًتتض فتتي ذلتتك دفتتع

رًضت اإلكاضد الًصيؤ ليف م الًمأؤ الجًماي ،اًض في ذلتك ال كتضلا

أالًصتمأفضم

النضش ل ن اجل ليل يعنويضم ييم صااال قي لقوم أ لييًهض.
 -12لفتتوم اًوجب ت اإلكاتتضد الًصتتيؤ لتتيف م الًتتمأؤ الجًماتتي اضلاصتتول يتتس الستتنطضم العضيتتل لأ الخضصتتل لن ت الماضنتتضم
الخضصل اعنواني أليل يعنويضم لخمى رمأؤول لن عضيل ا تكل فعتضل يتع لد ا فستضؤ ين تا لتس ا ت خيايي دف تم الًتمأؤ

الجًماي لأ لد يس ني جًماي بخم صضدؤ اًوج

رًضت اإلكاضد.

 -13لفتتوم اًوجب ت اإلكاتتضد الًصتتيؤ لتتيف م الًتتمأؤ الجًماتتي اتتات يلتتوم ،ألن ت لستتضأي ،اضكختتضذ جًاتتع اإلج تمافام اللضنوناتتل
الًعلولل ل جن

دفع الضمائ

الجًماال أ /لأ الًصمأفضم الجًماال أا خيام لد رًضت ي م إييال لهذا الةمم.

 -14إننتتي للنتتم اان ت ال يًكتتس ال بتتضؤ اإلكاتتضد الًصتتيؤ لتتيف م الًتتمأؤ الجًماتتي يس ت والي لتتس ن تتضئ ليتتل كةيي تمام فتتي لنظًتتل

اال يماد الًؤق ل ال ي لم ي م إأاليهض اصفل ؤ تًال إلت إكاتضد الستاضلل العتضلًي أ كاتضد الستاضؤام العتضلًي لأ كتم كعتيينهض

اعي إصياؤ دف م الًمأؤ الجًماي.

كوقاع صضل

الطن

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

ال ضؤوخ ............................................................

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

