
الهاتف

Select the Service Required
4- Replacement Copy/
    Detail Upgrading 1- Register New Ship/Jetski

2- Register Renewal

3- Transfers

Ship Details

Ship NameShip Name
Passenger

No. Date & Previous Port of Registry (if any)

Installment

Hull Color Type of Hull

Previous Name(s) of Ship

Date and Place of Build

Port of Registry Hull No.Berthing Place

Engine No.
Draft

Name Name

CPR CPR

CR No. CR No.

Nationality Nationality

Female FemaleMale Male

Road RoadBuilding Building

Area Area

Mobile Mobile

Block Road
Phone

Price

The  applicant   shall  attach  to  this   form  all  the   necessary  papers and
documents evidencing  the accuracy of the particular mentioned, specially 
the proof of the owners and nationality and the company’s memorandum 
of association or official copy thereof should the owner be accompany.A list 
of name, addresses and share must be attached if the ship/jetski is owned by 
more than one person

I/We the undersigned Confirm that
I/We      have      sold     the      under
mentioned  vessel

I/We the undersigned Confirm that
I/We      have      bought     the      V/L
mentioned above and request its 
registration under My/Our name

Buyers Siganture Seller Siganture

Note

Resident

This Ship/Jetski has been deleted from our registrer on / and the Reason

Bldg.

Owner SignatureApplicant Signature
DateDate

I hereby agree that information’s given are correct

Nationality
Flat

Managing Agent AddressArea

Name of Managing Agent
Occupation

Phone Phone

CPR

Residence Residence

Block Block

Sex Sex

Flat Flat

Depth

Engines Type & HP

Beam

Net Tonnage

Length O.A
No. of Passengers

Rights in kind of occurring
upon the ship

Gross Tonnage

Buyers Details Ship Owners Details

No. of crews

Instances of imponding which
have been imposed upon the ship

1
2

Cash

Service Pleasure Fishing Type of Ship
Ship No.

5- Deletion of ships/Jetski
     Registration

6- Others

�إ�صد�ر بدل فاقد �أو تالف /تغيري 

�لبيانات 
 ت�صجيل �صفينة/ در�جة مائيةجديدة

�إلغاء �صفينة/ در�جة مائية

من �ل�صجالت 
جتديد �لت�صجيل 

�أخرى حتويل �مللكية

 ��صم �ل�صفينة

ركاب خدمــــات

�أق�صاط �صر�ء نقد�ً

  رقم وتاريخ وميناء �لت�صجيل �ل�صابق )�إن وجد)

نزهـــــــــة �صيـــــــــــــد

تفا�صيــــــــــــــــــــــل �ل�صفينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

��صماء �ل�صفينة �ل�صابقة

نوع �لهيكلتاريخ وبلد �ل�صنع

رقم �لهيكل

لون �لهيكل

مكان �لر�صوميناء �لت�صجيل

رقم �ملحركات

�لغاط�س �لعمق �لعر�س �لطول �لكلي

عدد �لركاب

�حلقوق �لعينية �ملرتتبة على �ل�صفينة

عدد �لطاقم

 �حلجوز �لتي وقعت على �ل�صفينة

بيــــــــانــــــــــــات �مل�صتـــــــــــــــــري بيـــــانـــــــــــــات �ملــــــــــــــالك

�ال�صم �ال�صم

�لرقم �ل�صخ�صي �لرقم �ل�صخ�صي

رقم �ل�صجل رقم �ل�صجل

�جلن�صية �جلن�صية

�جلن�س ذكر�جلن�س �أنثىذكر �أنثى

طريق مبنىطريق �صقةمبنى �صقة

جممع جممع

�لهاتف �لهاتف

�لرقم �ل�صخ�صي

�ملهنة �ملوطن

��صم �ملجهز

�جلن�صية

عنو�ن جمهز �ل�صفينة

�ملنطقة

طريقمبنى�صقة

�لهاتف

جممع

مت �إلغاء �صفينة/ در�جة مائية من �ل�صجالت بتاريخ / �صبب �الإلغاء

اقر باأن جميع املعلومات املذكورة يف اال�صتمارة �صحيحة

توقيع املالك

توقيع البائع

To be filled by as per service selected To be filled for all services ميلى ح�سب االختيار ميلى مع جميع اخلدمات

ال�صعرتوقيع امل�صرتي

مالحظات

يجب اأن يرفق مع هذا الطلب جميع امل�صتندات والوثائق الالزمة الثبات �صحة 

البيانات املتقدمة وعلى االأخ�س ملكية ال�صفينة واجلن�صية وعقد تاأ�صي�س ال�صركة 

اإذا كان املالك �صركة كما يجب اأن ترفق  با�صماء املالكني وعناوينهم اإذا كانت 

ال�صفينة/ دراجة مائية مملوكة الأكرث من �صخ�س مع بيان احل�ص�س

التاريخالتاريخ

توقيع مقدم الطلب

 اأنا املوقع/نحن  املوقعون اأدناه اأقر /نقر

 باأننا ا�صرتينا ال�صفينة املذكورة اأعاله

ونرجو ت�صجيلها با�صمي /با�صمنا

 اأنا املوقع/نحن  املوقعون اأدناه اأقر /نقر

باأننا بعنا ال�صفينة االآتية اأو�صافها

منزل �لنقالمنزل �لنقال

�ملنطقة �ملنطقة

نوع �ملحركات وقوتها �حلمولة �ل�صافية �حلمولة �الإجمالية

نوع �ل�صفينة

رقم �ل�صفينة

 �ختيار �خلدمة �ملطلوبة

-1

-2-5

-3-6

-4

Ports and Maritime Affairs
Ship Registration and Seamen Affairs Directorate

�شئون املوانئ واملالحة البحرية

 اإدارة ت�سجيل ال�سفن و�سئون البحارة
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لال�صتعمال �لر�صمـــــي

ا�ستوفيت الر�سوم وجددت اإىل

مدخل املعلومات

التاريخ

املالحظات

ميلى ح�سب االختيار  ميلى مع جميع اخلدمات

STAMP

For Official Use

To be filled by as per service selected To be filled for all services

بيـــــانــــــــــــات �مل�صتــــــــــــــــــــــــــــري

بيـــــانــــــــــــات �مل�صتــــــــــــــــــــــــــــري

بيـــــانـــــــــــــات �ملــــــــــــــالك

بيـــــانـــــــــــــات �ملــــــــــــــالك

توقيع �ملالك

توقيع �ملالك

�لتغيري �إىل�مل�صجل حالياً

تاريخ �الإنتهاء تاريخ اال�سدار

��صم �صركة �لتاأمني

رقم �لبولي�صة

 تاريخ �لتجديدتاريخ �إنتهاء �لت�صجيل

�ال�صم

�ال�صم

�ال�صم

�ال�صم

رقم �ل�صجل

رقم �ل�صجل

رقم �ل�صجل

رقم �ل�صجل

�جلن�صية

�جلن�صية

�جلن�صية

�جلن�صية

�جلن�س

�جلن�س

�جلن�س

�جلن�س

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

�أنثى

�أنثى

�أنثى

�أنثى

طريق

طريق

طريق

طريق

مبنى

مبنى

مبنى

مبنى

�صقة

�صقة

�صقة

�صقة

جممع

جممع

جممع

جممع

�لهاتف

�لهاتف

�لهاتف

�لهاتف

منزل

منزل

�ملنطقة

�ملنطقة

�ملنطقة

�ملنطقة

توقيع �مل�صرتي

توقيع �مل�صرتي

�لتاريخ

�لتاريخ

�لتاريخ

�لتاريخ

�لبيان

�لنقال

�لنقال

�لنقال

�لنقال

Name

Name

Name

Name

CPR

CPR CPR

CR No.

CR No.

CR No.

CR No.

Nationality

Nationality

Nationality

Nationality

Female

Female

Female

Female

Male

Male

Male

Male

Road

Road

Road

Road

Building

Building

Building

Building

Area

Area

Area

Area

Mobile

Mobile

Mobile

Mobile

Date

Date

Date

Date

Phone

Phone

Phone

Phone

Residence

Residence

Block

Block

Block

Block

Sex

Sex

Sex

Sex

Flat

Flat

Flat

Flat

Buyers Details

Buyers Details

CHANGE TO CURRENT RECORD DESCRIPTION

Owner Siganture

Owner Siganture

Expiry Date Issue Date

Renewal Date

Policy No.

Registration Expiry Date

Insurance Company Name

Buyers Siganture

Buyers Siganture

Ship Owners Details

Ship Owners Details

منزل

منزل

Residence

Residence

CPR �لرقم �ل�صخ�صي

�لرقم �ل�صخ�صي

�لرقم �ل�صخ�صي

�لرقم �ل�صخ�صي

PMA-DRSA-01
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