
MSSA/MTD/REPID-APPإدارة النقل البحري -قطاع النقل

 إقــــــرار
أقرأنا الموقع أدناه بصحة البیانات والمعلومات المدونة مني في االستمارة 
المقدمة مني، وأكون مسئوال  والوثائق  المستندات  كافة  وقانونیة  وبصحة 
أدنى  دون  سبق  مما  بعض  أو  كل  صحة  عدم  ثبت  ما  إذا  وجنائیا  مدنیا 

مسئولیة على إدارة النقل البحري والعاملین بھ .وھذا إقرار مني بذلك. 

ACKNOWLEDGEMENT 
I the undersigned hereby acknowledge that all the data and 
information herein above stated are valid and that all 
documents and instruments submitted are valid and legal. I 
declare full liability if any or part of the above-mentioned 
information is proved to be invalid with no liability whatsoever 
on part of the Marine Transport Dept. and staff thereof 

 Date التاريخ Signature التوقيع Name االسم

 For Official use Only فقط  لالستعمال الرسمي

دارة النقل البحري رئيس القسم املوظف اخملتص  مدير ا 

ا صدار هوية مندوب مؤقتةمنوذج طلب   
APPLICATION FORM FOR A TEMPORARY 

REPRESANTATIVE IDENTITY 

Application Type نوع الطلب 

New جديد 

Renewal تجديد 

Replacement of lost بدل فاقد 

Replace. of damage بدل تالف 

Name of Representative  ندوبامس امل  

Civil ID No. الرمق املدين 

Nationality اجلنس ية 

Residency expiry date اترخي انهتاء ال قامة 

Representative of Company/Institution مندوب عن رشكة/مؤسسة 

Previous ID issue date صدار آ خر هوية اترخي ا   

Expiry date اترخي الانهتاء 

 املستندات املرفقة مع الطلب

صورة عن صفحة ال قامة لصاحب العالقة صدار هوية مندوب كتاب من هجة العمل ب 

(x 4 3مقاس ) 2صور خشصية عدد  لصاحب العالقة صورة البطاقة املدنية

براءة ذمة من وزارة املواصالت لصاحب العالقة صورة البطاقة املدنية للمفوض بلتوقيع

براءة ذمة من وزارة املواصالت جلهة العمل صورة اعامتد توقيع سارية للمفوض بلتوقيع

)للتجديد/بدل اتلف( الهوية السابقة صاحب العالقةصورة عن جواز سفر 

 لالستعمال الرسمي فقط

For official use 

only

File No. 

ملفرقم ال  

 صورة شخصية

3 x 4 

Photo 
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