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APP-/MTD/SKPRSSAMلب منح رخصة نوخذة بحريط  

Application for Skipper License 

 ملقدم الطلبالامس الاكمل 
Applicant Full Name 

AddressالعنوانoCivil ID N.الرمق املدين

AreaاملنطقةDate of Birthاترخي امليالد

Genderاجلنس

Street شارعBlock قطعةBlood Typeفصيةل ادلم

Nationalityاجلنس ية

قامة House املزنل.Ave جادةVisa Typeنوع الإ

Visa Expiry Dateاترخي انهتاء الاقامة

Flatشقةال Floor ادلورFishing License Expiry Dateاترخي انهتاء رخصة الصيد

Employerهجة العمل

oPhone N .تلفونSponsor’s Nameامس الكفيل

.Sponsor’s CID Noالرمق املدين للكفيل

Application Type نوع الطلب License Type *نوع الرخصة  

New جديد Pleasure ( A ) أ   ( نزهه  (  

Renewal تجديد Pleasure ( B ) ب ( نزهه (  

Replacement of lost بدل فاقد Fishing  ( A ) أ   ( صيد  (  

Replace. of damage بدل تالف Fishing  ( B ) ب ( صيد (  

Update تحديث Cruise رحالت حبرية 

Upgrade ترقية Government/Comm. حكويم/جتاري 
ACKNOWLEDGEMENT إقــــــرار

أقرأنا الموقع أدناه بأنني أجید السباحة بكفاءة، ,وأنني لم أصب بأي حاالت فقدان الوعي 
حدوث  حال  الطبي  الفحص  المسؤولة عن  الصحیة  الجھات  بإبالغ  وأتعھد  الصرع  أو 
مثل ذلك لي أو إصابتي بأي من األمراض التي تصبح معھا قیادتي للقارب خطراً علي 

أو على اآلخرین، كما أقر بااللتزام بما جاء في قانون السفن الصغیرة رقم 1960/36 
وتعديالته والقرارات الوزارية التابعة له.

I the undersigned hereby certify that I can swim efficiently and have not 
experienced any cases of loss of consciousness or epilepsy. I undertake 
to inform the health authorities responsible for the medical examination 
if such an incident occurs to me or to suffer any of the diseases in which 
the leadership of the boat becomes a danger to me or to others. The Law 
of Small Vessels No. 36/1960, as amended, and the ministerial decrees 
thereof. 

 Date التاريخSignature التوقيعName االسم

For Official use Onlyفقط  لالستعمال الرسمي

دارة النقل البحريرئيس القسماملوظف اخملتص مدير اإ

صورة شخصية

Photo

رقم الرخصة

لالستعمال الرسمي فقط

For official use only
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ون�ة (moc.gov.kw) عند تع�أة هذە االستمارة* � القرار الوزاري (63 � 2018) ع� صفحة الوزارة االل���
اطات الخاصة �منح رخصة إجازة النوخذة ال�حري الواردة �� *ير�� مراجعة االش��
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