
Personal Information

Date
New                           Renewal

UID No.

Emirates ID No.

Full Name

Nationality

Date of Birth

Appointment Designation

Mobile Number

APPLICATION FOR ANNUAL SECURITY PASS
استمارة طلب تصريح دخول سنوي

التاريخ
جديد                            تجديد

الرقم الموحد
رقم بطاقة الهوية

اإلسم بالكامل
الجنسية

تاريخ الميالد
الوظيفة

رقم الهاتف المتحرك

www.adports.ae

البيانات الشخصية

For Security Office Use Only

Security Abu Dhabi ports approval

الستخدام مكتب األمن فقط

موافقة أمن موانئ أبوظبيموافقة األمن
Security approval

الوثائق المطلوبة:
تعبئة بيانات الطلب السنوي إلكترونيا وباللغة العربية واإلنجليزية.

إرفاق وثيقة التعارف ورسالة من الشركة توضح سبب دخول الميناء.
إرفاق نسخة من جواز السفر وتأشيرة اإلقامة سارية المفعول.

إرفاق صورة شخصية.

REQUIRED DOCUMENTS:
THIS FORM SHOULD BE COMPLETED ELECTRONICALLY,IN ARABIC AND ENGLISH. 
ATTACH COMPANY LETTER WITH REASON FOR ENTRY, AND INTRODUCTORY STATEMENT
ATTACH PASSPORT COPY WITH A VALID RESIDENCE VISA,
A PASSPORT SIZED PHOTOGRAPH.

يرجى الصاق
الصوره هنا

Company Details

Company Name

Company Address

Tel. No. 

بيانات الشركة
إسم الشركة

عنوان الشركة
رقم الهاتف

Applicants Signature Company’s Signature & Stamp

The security pass remains the property of ADPC. The pass must 
be shown or surrendered to a member of the Port Security 
Department on request. The pass holder is responsible for its safe 
keeping. Pass holder enter the port at their own risk. ADPC will not 
be responsible for any injury to a person or for property damage. 
Vehicles entering ADPC premises must ensure that they have a 
valid registration on entry

توقيع مقدم الطلبتوقيع وختم الشركة مسئولية  حامله  وعلى  أبوظبي  لموانئ  ملك  الميناء  أمن  تصريح  يبقى 
إبراز أو تسليم التصريح الى موظف أمن الميناء عند  المحافظة علية. و يجب 
الطلب. على حاملي تصاريح الدخول تحمل مسئولية المخاطر الناجمة لهم اثناء 
نتائج اي ضرر ألي  أبوظبي غير مسئولة عن  الميناء موانئ  وجودهم بمنطقة 
شخص أو حدوث أي تلف للممتلكات الخاصة. كما يرجى التأكد من صالحية 

ملكية السيارة.

(please glue
photo here)

Port Pass

Khalifa Port Zayed Port Musaffah port Free Port

Contract with/ Project Name:

ميناء خليفة ميناء مصفح ميناء زايد الميناء الحر

العقد مع/ إسم المشروع:  

تصريح الميناء

FOR EMERGENCY   800 112

ABU DHABI PORTS
PO Box 54477, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Email:  portpasses@adports.ae
KHALIFA PORT  + 971 2 492 4770
ZAYED PORT     + 971 2 695 2829
FREE PORT       + 971 2 695 2098
MUSAFFAH PORT +971 2 510 9396
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