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 مسمى اخلدمة
 إلكبرية إ صدإر ترخيص مالحة للسفن إلكويتية

 طن مفا فوق( 150)
 

 نبذة عن اخلدمة
دإرة إلنقل إلبحري  تقوم صدإر إ  حبار إترخيص ماليح ب  بناًء عىل لسفينة بصالحية إ 

)منظمة معرتف هبا( وإلشهادإت إلتصنيف  ةإلصادرة عن هيئإلشهادإت رساين 

 .إليت تتطلهبا إالتفاقيات إدلوليةإلأخرى 
 

 .وتعديالته وإلقرإرإت إلالحقة هل إلتجارة إلبحريةقانون  28/1980رمق  بقانونإملرسوم  السند التشريعي ألداء اخلدمة

 
 

 رسم اخلدمة

 :إلرتخيصرسوم إصدإر 

ىل  150محولهتا الاجاملية من  إليت سفنإل ( د.ك. 5.000)  .طن 1000إ 

 طن. 1000محولهتا الاجاملية عن  إليت تزيد سفنإل  ( د.ك.10.000)

 

 .س نوايً رتخيص صالحية إل( د.ك. رمس جتديد 10.000)

صدإر بدل فاقد10.000)  .اتلف للرتخيص/( د.ك. رمس إ 

 

 نت( فقط-مالحظة: إدلفع عن طريق )إليك
 

 .إلبحريةتعرفة رسوم وأأجور إخلدمات ( بشأأن 74/89قرإر وزإري رمق ) السند التشريعي للرسم

 

دإرة إلنقل إلبحري  اخلدمة جهة تقديم  .سفنتسجيل إل مرإقبة إلتسجيل وش ئون إلبحارة / قسم  –إ 
 

  أأفرإدحكويم/قطاع خاص/ اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( إ 
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة
 كتاب رمسي من إملاكل بلطلب موجه لوكيل إلوزإرة إملساعد لقطاع إلنقل. -1

 (44رقم اخلدمة )



هيئات إلتصنيف وزإرة إملوإصالت و عن مجيع شهادإت إلسفينة إلصادرة  -2

للشهادإت إرجع للقامئة إملذكورة أأدانه ) إليت تتطلهبا إالتفاقيات إدلولية

 .(إملطلوبة

 :رتخيصتعبأأة منوذج طلب إل -3

 APP-NAV.L/MSSA/MTD "(1الملحق رقم )" -
 .(وإلأفرإد )للرشاكت إملوإصالتبرإءة ذمة من وزإرة  -4

 

 شهادات السفينة املطلوبة

 إلشهادإت إلصادرة عن وزإرة إملوإصالت: -أأ 

 شهادة تسجيل إلسفينة. -1

 .شهادة حمطة إلرإديو -2

 إحلد إلأدىن للتطقمي إلآمن. وثيقة -3

مفا  طن 500إجاملية  للسفن حبموةلإلسجل إملوجز إملتوإصل )وثيقة  -4

 (.فوق

لسفن انقالت إملس ئولية إملدنية ) -ضد إلترسب إلنفطيشهادة إلتأأمني  -5

 (.طن من إلزيت 2000إليت حتمل أأكرث من  إلنفط

 شهادة الامتثال لنظام إلسالمة للرشكة. -6

دإرة  -7  نظام إلسالمة للسفينة.شهادة إ 

إلبضائع حبموةل سفن لسفن إلراكب أأو ) إلشهادة إدلولية لأمن إلسفينة. -8

 (إليت تقوم برحالت دوليةو طن  500

 

 إلتصنيف: اتن هيئعإلشهادإت إلصادرة  -ب

 إحملراكت(.-)إلبدن شهادة إلتصنيف -1

 شهادة إمحلوةل إلآمنة. -2

 شهادة خطوط إلتحميل إدلولية. -3

طن  500للسفن حبموةل إجاملية ) .بضائعإنشاءإت سفن إل شهادة سالمة  -4

 (مفا فوق

طن  500للسفن حبموةل إجاملية ) .بضائعشهادة معدإت إلسالمة لسفن إل  -5

 (مفا فوق

طن  300للسفن حبموةل إجاملية ) .بضائعشهادة إلسالمة للرإديو لسفن إل  -6

 (مفا فوق

حبموةل إجاملية إلناقالت لسفن ) إلشهادة إدلولية ملاكحفة إلتلوث بلزيت. -7

 (طن مفا فوق 400أأو أأي سفينة حبموةل إجاملية  طن مفا فوق 150

 400)لأي سفينة حبموةل إجاملية  إلشهادة إدلولية ملاكحفة تلوث إلهوإء. -8

 (طن مفا فوق



 إلشهادة إدلولية ملنع إلتلوث بملياه إلأس نة للسفينة. -9

 نة.إلشهادة إدلولية ملنع إلتلوث بلنفاايت للسفي  -10

إليت  طن مفا فوق 400)لأي سفينة حبموةل إجاملية  شهادة منع إلتحشف. -11

 (تقوم برحالت دولية

لسفن انقالت إلغاز إلشهادة إدلولية ملالمئة نقل إلغاز إملسال إلسائب. ) -12

 (إملسال

 

 إلتأأمني: رشاكتإلشهادإت إلصادرة عن  -ج

 شهادة إلتأأمني للسفينة. -1

 للسفينة.شهادة اندي إمحلاية  -2

 

مجيع شهادإت إال عفاء إلصادرة عن وزإرة إملوإصالت أأو هيئة إلتصنيف بلنيابة  -د

 عن إلوزإرة.

 

مالحظة: مجيع إملستندإت إملقدمة موقعة من قبل إملفوض بلتوقيع وخمتومة طبق 

 إلأصل.
 

 اخلدمة إجراءات طلب

 بملستندإت إملطلوبة.يقدم إلكتاب إلرمسي للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل مرفق  -1

 حيول إلكتاب ال دإرة إلنقل إلبحري "قسم تسجيل إلسفن". -2

جرإءإت إملعامةل. -3  يمت مرإجعة إلبياانت ومتابعة إ 

 يقوم مقدم إلطلب بتسديد إلرمس إملقرر. -4

ىل ي و  رتخيصإلصدر ي -5  .صاحب إلعالقةسمل إ 
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 إلكـــويـــتدولــــة 

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( قــطــاع إلــنــقــل  )إ 
 

 سادس(مبىن مؤسسة إملوإئن إلكويتية )إدلور إل :  إلعنوإن

 عبد إلنارصشارع جامل    

 moc.gov.kw إملوقع إال لكرتوين:

 

 

 



State of Kuwait Service No. (44) 

 

            

        

       

          

Service Name 
Issuing Navigation License for Kuwaiti big 

vessels (150 tons & above) 
 

About the service 

Marine Transport Department shall issue a navigation license 
for a vessel seaworthiness based on validity of the certificates 
issued by the Classification Society (RO) and other certificates 
which are required by International Conventions. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

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

 

Service fee 

Fees for issuing the license: 
- (5.000) KD. vessel between (150 - 1000 GRT). 
- (10.000) KD. Above (1000 GRT). 
 
- (10.000) KD. Fee for License renewal (Annually). 
- (5.000) KD. Fee for issuing a replacement of lost/damage 
license. 
 
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. All vessel’s certificates issued by Classification Society which 
are required by International Conventions (refer to below 
mentioned table for required certificates). 
3. Filling the application form: 
- "Appendix(1)" MSSA/MTD/NAV.L-APP 



4. Clearance from the Ministry of Communications. 
 

Vessel’s required 
Certificates 

A- Certificates issued by Ministry of Communications: 
1- Ship Certificate of Registry. 
2- Ship Radio Station Certificate. 
3- Minimum Safe Manning Document. 
4- Continuous Synopsis Record. (for ships of 500 GRT and 

above) 
5- Certificate of Insurance - Civil Liability (for Oil tanker 

carrying 2000 MT of oil and above). 
6- Document of Compliance. 
7- Safety Management Certificate. 
8- International Ship Security Certificate. (for passenger 

ships or cargo ships of 500 GRT or above that sailing 
overseas). 
 

B- Certificates issued by Classification Societies: 
1- Certificate of Class (Hull – Machinery). 
2- International Tonnage Certificate. 
3- International Load Line Certificate. 
4- Cargo Ship Safety Construction Certificate (for ships of 

500 GT and above). 
5- Cargo Ship Safety Equipment Certificate (for ships of 

500 GRT and above). 
6- Cargo Ship Safety Radio Certificate (for ships of 300 GRT 

and above). 
7- International Oil Pollution Prevention (IOPP) 

Certificate. (for any Oil Tanker of 150 GRT and above 
or any other ships of 400 GRT and above). 

8- International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate 
(for any ship of 400 GRT and above). 

9- International Ballast Water Management Certificate. 
10- International Sewage Pollution Prevention (ISPP) 

Certificate. 
11- International Anti-Fouling System Certificate (for 

any ships of 400 GRT and above sailing overseas). 
12- International Certificate of Fitness for the 

Carriage of Liquified Gases in Bulk. (for LPG Ships) 
 
C- Certificates issued by Insurance Companies: 

1- Hull & Machinery Insurance. 
2- P&I Club Insurance. 

 
D- All Exemption Certificates issued by MOC or the Class on 
behalf of MOC. 



 
Note: 
- All documents submitted must be signed by the authorized 
signatory and stamped as true copy. 

 

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 License 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 

 

 

 

 

 

 


