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احملرتم السيد / مسجل السفن
حتية وبعد،  

أنا / حنن / املوقع / املوقعني أدناه صاحب / أصحاب السفينة املذكورة مواصفاهتا أدناه أطلب / نطلب تسجيلها طبقا ألحكام 
 -يلي: وأقر / ونقر مبا  1980لسنة  28قانون التجارة البحرية رقم 

قرتح:ــــــــــــــــــــم املـــــــــــــــــسالا -1

بق:ــ وائن اليت س ــابقا واملـامؤها سـأ س -2

ل الزمين:ــلســــ لت هبا ابلتس ــــان جس    

ــ وان ابين الس ــــم وعنـــــــاس -3 فينة:ــــ

ــ ب ال ري ــــاترخي تركي -4 ص(:ــــنة )البيــــ

اترخي اس تالم أ و اترخي رشاء السفينة: * -5

ــ وع الس ــــــــــــــــــــن -6 ــ ــ ــــــ فينة:ـــــــــ

ــ ات الس ــــــقياس -7 اللكي: ولــــــالط -أ   فينة:ـــــ

عرض السفينة: -ب

السفينة: قــــمع -ج

وةل الاجاملية:ـامحل -أ   فينة ابل طنان:ــــ محوةل الس  -8

امحلوةل الصافية: -ب

 امحلوةل الساكنة: -ج

نـــــوع احملـــــرك: -أ   بياانت احملراكت الرئيس ية: -9

امس وعنوان صانعي احملرك: -ب

  ســــنة الـــصــــنع: -ج

قوة التوقف ابل حصنة املياكنيكية: -د

ــ التص  -10 امس مؤسسة التصنيف: -أ   نيف:ـــــــــــــــــــ

ــ درجة التص  -ب نيف:ــــ

*  اشطب ما ال يلزم

طلب تسجيل سفينة كويتية
1980لس نة  28طبقا ل حاكم قانون التجارة البحرية رمق 
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معل السفينة املقرتح: -11

منطقة معل السفينة املقرتحة: -12

ماكن السفينة عند تقدمي طلب التسجيل: -13

تفاصيل عن امللكية: -14

امس أ و أ سامء املاكل أ و املالك ابلاكمل
ماكن العمل 

الرئييس
اجلنس ية ورمقها املهنة

نس بة ما ميلكه من 

 السفينة

بياانت عن مدير / مشغل السفينة: -15

الامس الاكمل للمس ئول عن تشغيل السفينة: -أ  

 ماكن الإقــامة أ و مــاكن الــعمل الـــرئييس: -ب

 الوظيفة: -ج

 اجلنس ية: -د

بيان عن أ ي رهن أ و حق جحز أ و تسجيل قيود عىل السفينة: -16

قرار صاحب / أ حصاب السفينة: -17 اإ

 أ ان / حنن املوقع / املوقعني أ دانه نقر مبا ييل:    

دارة ا -أ   خطار اإ النقل ؤكد / نؤكد أ ن مجيع البياانت املذكورة يف هذا الطلب عن السفينة وأ حصاهبا حصيحة وأ ننا سوف نقوم ابإ

البحري فور حدوث أ ي تغيري فهيا.

دارة النقل البحري 16أ ن السفينة خالية من مجيع القيود الا ما ذكر يف الفقرة ) -ب ( وأ ين سوف / وأ ننا سوف أ خطر / خنطر اإ

فور حدوث أ ي تغيري فامي ذكر من بياانت.

وكذكل مجيع القوانني امللحقة هل وسوف نعمل  1980نة ( لس  28أ ان / حنن عىل عمل اتم برشوط قانون التجارة البحرية رمق ) -ج

عىل تنفيذها يف مجيع ال وقات.



3 / 3

بناء عىل أ دق املعلومات املتوفرة دلي / دلينا فان السفينة مؤهةل لن ترفع العمل الكوييت طبقًا للقانون املذكور أ عاله. -د

أ حصاب السفينة أ تعهد / نتعهد بتطبيق مجيع التفاقيات ادلولية البحرية اليت تشارك فهيا دوةل الكويت. /بصفيت صاحب  -ه

دارة النقل البحري. -و خطار اإ يف حاةل وقوع حادث / خسائر تشمل السفينة أ و حبارهتا سوف أ قوم / نقوم فورًا ابإ

س نةمن شهرالكويت يف يوم

امس وتوقيع صاحب / أ حصاب السفينة

امس وتوقيع الشاهد

لالس تعامل الرمسي فقط

  اترخي ووقت اس تالم الطلب:

ــ رمق املس ـــــــــال   ل:ـــــــلســــــ

ليس اسام ل ي سفينة  أ شهد بأ ن الامس

مسجل بدرجة حتمتل التضليل وقد اقرتن هذا الامس مبوافقيت.امس كويتية مسجةل وليس شبهيا بأ ي 

مدير إدارة النقل البحري
مالحظة:

جيب أ ن يقدم هذا الطلب عىل ثالث نسخ. .1

ذا .2 مل تسجل السفينة مبوجب هذا الطلب خالل س تة أ شهر من اترخي تقدميه فاإن صالحيته تعترب منهتية. اإ

( من قانون التجارة 22( من املادة )2جيب أ ن يرفق مع طلب التسجيل مجيع املستندات املنصوص علهيا يف الفقرة ) .3

.28/1980البحرية رمق 
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State of Kuwait
 

The Registrar of Shipping 
Kuwait.  

Dear Sir, 

The undersigned, owner/owners of the vessel, described hereunder requests that the vessel be 

registered under Kuwait Maritime Commercial Law No. 28/1980 and declares as follows:  

1. Proposed Name:

2. All known previous names with Ports of Registry, in chronological order:

3. Name and Address of Builders:

4. Date on which Keel was laid:

5. *Date of delivery/Date of Purchase:

6. Type of Ship:

7. Measurement of the Ship: a) Length Overall:

b) Length between Perpendiculars:

c) Moulded Breadth:

d) Moulded Depth:

8. Tonnage of the Ship: a) Gross:

b) Nett:

c) Summer Deadweight:

9. Details of Main Engines: a) Type:

b) Makers Name & Address:

c) Year of Make:

d) Brake Horsepower:

10. Classification: a) Name of Classification Society:

b) Class Notation:

* Delete whichever is not applicable.

Application for Registration of a Vessel 
under Kuwait Maritime Commercial Law No. 

28/1980  
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11. Intended Trade of the Ship:

12. Intended Area of Operation:

13. Location of the Vessel on the date of Application:

14. Details of Ownership:

Full Name of Owner/ Owners 

Place of Residence 

or Principal Place 

of Business. 

Occupation 
Nationality 

with Number 

Share of each 

Owner in the 

Ship 

15. Details of Operators / Managers:

a) Full name of the Operator/ Managers:

b) Place of Residence or Principal place of Business:

c) Occupation:

d) Nationality:

16. Details of any Mortgages, established lien or other encumberances on the ship:

17. Declaration by the Owner / Owners

 I/We, the undersigned further solemnly declare that: 

a) I/we conscientiously believe that all the information provided above, regarding the vessel and its ownership

is true and any change in the particulars given above, shall immediately by intimated to the Marine Transport

Department.

b) The vessel is free from all encumberances, except as stated in paragraph 16 above and I/ We shall intimate

the Marine Transport Department in case of any change in the above.

c) I am/ We are fully aware of the provisions of Kuwait Maritime Commercial Law No. 28/ 1980 and the

various regulations made thereunder and shall comply with them at all times.

d) To the best of my/ our knowledge and belief the vessel is qualified to be a Kuwaiti ship, in accordance with

the provisions of the above law and regulations.

e) As Owner/ Owners of the vessel, I/ We shall comply fully with all International Marine Conventions, to

which Kuwait has become a party to.
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f) In case of any casualty/ accident involving the vessel or its crew, I/ We shall immediately intimate the Marine

Transport Department.

Dated at Kuwait on the day of 

Signature of the Owner/Owners, with his/ their name/ names: 

Signature of the Witness with his name: 

FOR OFFICIAL USE ONLY 

Date and hour of receipt of the Application: 

Serial No. of the Application: 

I certify that the name is not already the name 

of a registered Kuwaiti ship, or so similar to a registered name as to be calculated to deceive and has been 

approved by me. 

Director 

Marine Transport Department 

Remark 

1) This application should be submitted in triplicate.

2) If the ship is not registered within six months of the date of the receipt of the application it shall be

considered to have lapsed.

3) All the documents specified in para (2) of Article 12 of law No. 28/1980 to be submitted together with the

application.
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