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  1املادة رقم 
ال جيوز ألي شخص يتمتع باجلنسية الكويتية ان يزاول أي مهنة يف السفن اليت 
تتعدى يف سريها املياه االقليمية الكويتية اال بعد احلصول على جواز حبري من 

رار من الوزير املختص ، ويستثىن من اإلدارة البحرية اليت يصدر بتعيينها ق
ذلك من يعملون يف السفن احلربية او يف السفن اململوآة للدولة او الحد االشخاص 

 .العامة واملخصصة ملرفق عام غري جتاري
  
 

  2املادة رقم 
  : يشرتط ملنح اجلواز البحري او لتجديده ما يأتي 

ان تتوافر يف طالب اجلواز البحري املؤهالت او اخلربات الالزمة للمهنة  -
البحرية اليت يطلب اجلواز ملزاولتها ، واية شروط اخرى يصدر هبا قرار من 

  . الوزير املختص
اال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية او يف جنحة سرقة او نصب او تزوير او  -

  .  يكن قد رد اليه اعتبارهيف اية جرمية خملة بالشرف ما مل
مع ذلك جيوز بعد موافقة الوزير املختص منح او جتديد اجلواز البحري ملن ال 
تتوافر فيه احكام البند أ وآان وقت العمل هبذا القانون حيمل سجل اخلدمة 

 .البحرية
  
 

  3املادة رقم 
الشأن مقام ال جيوز ان يستعمل اجلواز البحري اال للعمل يف السفن ويقوم يف هذا 

 .املشار اليه 1962لسنة  11جواز السفر املنصوص عليه يف القانون رقم 
  
 

  4املادة رقم 
  : تدون يف اجلواز البحري البيانات التالية 

  . البيانات املثبته لشخصية حامله -
البيانات اخلاصة باسم السفينة ورقم تسجيلها ومحولتها االمجالية وتاريخ  -

وحدود الرحلة ووظيفة حامل اجلواز والتقارير املقدمة عن  ومكان االلتحاق هبا
  . آفاءته وسلوآه وتاريخ ومكان فصله وتوقيع الربان واملوظف املختص

 .اية بيانات اخرى يصدر قرار من الوزير املختص باضافتها -
  
 

  5املادة رقم 
بقيد  -ان وجد  -تقوم االدارة البحرية املختصة ، او قنصل الكويت يف اخلارج 

 .البيانات املشار اليها يف املادة السابقة بعد التحقق من صحتها
  
 

  6املادة رقم 



حيدد بقرار من الوزير املختص شكل اجلواز ومدة سريانه على اال جتاوز عشر 
 .سنوات من تاريخ اصداره

  
 

  7املادة رقم 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالثة اشهر وبغرامة ال تزيد على مخسمائه دينار او 

باحدى هاتني العقوبتني آل من خيالف احكام املادتني االوىل والثالثة من هذا 
 .القانون

  
 

  8املادة رقم 
 .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره
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