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 مصلحت المواوئ والىقل البحسي
Ports & maritime transport authority of Libya 

 كتيب بحازطلب الحصول على 
Application for Obtaining a Seaman Book 

 

1. Particularsofapplicant:(pleaseuseblockletters)  1.بٌانات مقدم الطلب  
 

 انهقب

Surname : 

  :      انثالثياالسى

Given name : 

:انجُسيت   

Nationality : 

 يكاٌ انًيالد

Place of birth : 

 تاريخ انًيالد

Date of birth : 

                   .National Noانرقى انىطٍ

  
 : Sex:انجُس 

 ( Female)أوتى ( Male)ذكس 

:رقى جىاز انسفر   

Passport No. : 

(إن  وجد  )زقم جواش السفس البحسي السابق   

 

 Address : ( Street /City / Country )                 (انبهذ / انًذيُت / انشارع  ): انعُىاٌ 

                                                                                                                         :Contact details: َاث االتصالابي

 :E-mail  :انبريذ االنكتروَي

 
 Fax:  انبريذ انًصىر 

 

Tel. No.  انهاتف رقى:  

1. Particulars of Certificate Held: :                                               بياَاث انشهادة انًتحصم عهيها.  1  

Capacityofcertificate: 

ApplicableSTCWregulation:  Number: :                                   رقى  

Dateofissue: :                               تاريخ االصذار  Dateofexpiry: :         تاريخ اَتهاء انصالحيت  

Issuingcountry: :                               بهذ االصذار  Lastrevalidationdate: : تاريخ اخر تحذيث  

Endorsements(ifany): :      (اٌ وجذث)انتصذيقاث   

2. DocumentssubmittedwiththisApplication: .  انىثائق انًرفقت      : 2   

A letter of  consent from the employer of the applicant. .يىافقت جهت انعًم انتي يتبعها يقذو انطهب  

CopyofPassport   صىرة يٍ جىاز انسفر Birth certificate  شهادة ييالد 

(4) Personal Photos  CertificateofCompetency  (االههيت)شهادة انكفاءة   صىر شخصيت (4)

MedicalFitnessCertificate  Copy of seaman Book( if any)(أٌ وجذ)صىرة يٍ انجىاز انبحري  الصحٌة   اللٌاقةالشهادة

 STCW STCWBasicSafetyTraining(A-VI/1) يٍ انـ (A-VI/1) شهائذ اتًاو دوراث انساليت االساسيت  وفقاً نهفقرة 

 .For women a husband or guardian consent is required.يىافقت انسوج أو وني االير بانُسبت نهًرأة

3. Declarationbyapplicant: اقرار يقذو انطهب        .  3  

 اواث المقدمت مه طسفً والمركوزة اعالي هً بياواث صحيحتياقس اوا الموقع ادواي بان الب

I,theundersigned,declarethattothebestofmyknowledgetheparticularsprovidedbymeaboveare 

Thetrueparticulars. 
 

Applicant’ssignature:…………………………………………………….. :                  توقٌع مقدم الطلب  
 

 
Date: …………………….………….. : التارٌخ  
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4. Declarationby Ship Owner/Operator: :                                                                  انسفيُتيشغم/ اقرار يانك . 4
         

 
 : ......................................................اقر بان مقدم الطلب ...............................................................انا الموقع ادناه 

 
.تمكٌنها من العمل على االسطول التابع لنا/ لها وذلك لتمكٌنه /   هو احد العاملٌن بشركتنا بأمل الموافقة على اصدار كتٌب بحار له   

 
I …………………………………..…………………,theundersigned,declarethattheapplicant : 
………………………………………….. isemployed by our companyandIrecommendthathe/she 
maybeissuedaSeamanBook enablinghim/hertoserveonboard our fleet. 

 
  SignatureofDeclarant  Date 

 

 

             Forofficialuseonly:لالستعمال الرسمي فقط 
 

 :الموظف المستلم  الوقٌع التارٌخ

:                                                                                                         المراجعة االولٌة  

   ال :موافق نعم  

:                                                                                         تمت الموافقة من قبل  

:                                                                                               تارٌخ الموافقة  

:               رئٌس القسم توقٌع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ٌوقف إصدار كتٌب البحار فً حال االدالء بأي بٌانات غٌر صحٌحة وال تتحمل المصلحة مسئولٌة أي تأخٌر: مالحظة 
 


