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 قيد الرهن للسفن الكبريةشهادة  مسمى اخلدمة

 

 نبذة عن اخلدمة
دارة النقل البحري ب  تقوم ،بناء عىل طلب املاكل توثيق الرهن يف شهادة امللكية ا 

 الأصلية للسفينة.
 

 .وتعديالته والقرارات الالحقة هل التجارة البحريةقانون  28/1980رمق  بقانوناملرسوم  السند التشريعي ألداء اخلدمة

 

 رسم اخلدمة
 .قيد الرهن( د.ك. رمس 5.000)

 نت( فقط-مالحظة: ادلفع عن طريق )اليك
 

 .البحريةتعرفة رسوم وأأجور اخلدمات ( بشأأن 74/89قرار وزاري رمق ) السند التشريعي للرسم

 

دارة النقل البحري  اخلدمة جهة تقديم  .سفنتسجيل ال مراقبة التسجيل وش ئون البحارة / قسم  –ا 
 

  أأفرادحكويم/قطاع خاص/ اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( ا 
 

 املستندات املطلوبة

 اخلدمةلتقديم 

 كتاب رمسي من املاكل ابلطلب موجه لوكيل الوزارة املساعد لقطاع النقل. -1

 املدنية للامكل. صورة البطاقة -2

 شهادة امللكية الأصلية. -3

 صورة اعامتد التوقيع للمفوض ابلتوقيع )للرشاكت(. -4

 كتاب من البنك برهن السفينة. -5

 عقد الرهن الأصيل موثق. -6

 .املواصالتبراءة ذمة من وزارة  -7
 

 اخلدمة إجراءات طلب
 يقدم الكتاب الرمسي للوكيل املساعد لقطاع النقل مرفق ابملستندات املطلوبة. -1

 حيول الكتاب ل دارة النقل البحري "قسم تسجيل السفن". -2

جراءات املعامةل. -3  يمت مراجعة البياانت ومتابعة ا 

 (23رقم اخلدمة )



 يقوم مقدم الطلب بتسديد الرمس املقرر. -4

 بياانت الرهن بسجل السفينة.توثق  -5

ىل  الشهادةتصدر  -6  .صاحب العالقةوتسمل ا 
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة الكـــويـــت

 املواصالتوزارة 

دارة النقل البحري( قــطــاع الــنــقــل  )ا 
 

 سادس(مبىن مؤسسة املوائن الكويتية )ادلور ال :  العنوان

 عبد النارصشارع جامل    

 moc.gov.kw املوقع ال لكرتوين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (23) 

 

            

        

       

          

Service Name A certificate of notarized mortgage on big ships 
 

About the service 
Upon owner request, Marine Transport Department shall 
notarize mortgage on vessel’s original certificate of registry. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

Decree-Law No. 28/1980 Maritime Commercial Law and its 
amendments and subsequent resolutions. 

 

Service fee 
- (5.000) KD. Fee for notarize mortgage. 
 
Note: Payment through (K-Net) only 

 

Legislative authority 
for Fees 

Ministerial Decision No. (74/89) concerning tariffs and fees for 
maritime services. 

 

Service Provider 
Marine Transport Department (MTD)- Control of Registration 
and Seafarers Affairs /Ship Registration Section. 

 

Beneficiary of 
service 

Governmental / Private Sector / Individuals 
 

Service Request 
Mechanism Manual ( ✓ ) Electronic (   ) 

 

Documents required 
to provide the 

service 

1. Submission of an official request from owner addressed to 
the Assistant Undersecretary of the Transport Sector. 
2. Copy of Owner’s CID. 
3. Original Certificate of Registry. 
4. Signature of authorized signatory (for companies). 
5. Letter from the Bank. 
6. Attested Mortgage Certificate (original) 
7. Clearance from the Ministry of Communications. 

 

Procedures for a 
service requisition 

1. Submitting official letter to the Assistant Undersecretary for 
the Transport Sector shall be attached with required 
documents. 
2. The letter transfers to Marine Transport Department "Ship 
Registration Section". 
3. The data shall be reviewed and the transaction procedures 
shall be followed. 



4. The applicant shall pay the prescribed fee. 
5. The details of mortgage will be notarized on vessel records. 
6. The certificate shall be issued and delivered to the 
concerned person. 

 

Service provider 
Address 

STATE OF KUWAIT 
Ministry of Communications 

Transportation Sector, 
(Marine Transport Department) 

 
Address : Kuwait Ports Authority Building (6th Floor) 
                         Jamal Abdul Nasser Street 
Website  : moc.gov.kw 

 

 

 

 

 

 


