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لغاء قيد واكةل حبرية مسمى اخلدمة  خدمة إ 

 

 نبذة عن اخلدمة
لغاء إلواكةل إلبحرية من وزإرة إملوإصالت أ و يف حاةل عدم  طلب إلوكيل أ و إملولك ب 

 .إل فرإج عن إلضامن إلبنيكجتديد إلقيد خالل إلثالثني يوم من اترخي إنهتائه، 
 

 السند التشريعي ألداء اخلدمة
صدإر قانون  28/1980إملرسوم بقانون رمق   36/1964إلقانون رمق و  إلبحرية إلتجارةب 

 .بشأ ن تنظمي إلواكلت إلتجارية
 

 رسوم. ل يوجد - رسم اخلدمة
 

 ل يوجد. - السند التشريعي للرسم

 

 اخلدمة جهة تقديم
دإرة إلنقل إلبحري  تسجيل إلواكلت مرإقبة إلتسجيل وش ئون إلبحارة / قسم  –إ 

 إلبحرية.
 

 قطاع خاص اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( إ 
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

 .للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل بلطلب تقدمي كتاب رمسي موجه -1

 .فرإج عن إلضامن إلبنيككتاب من إلبنك بطلب إل   -2

 .إملوإصالتبرإءة ذمة من وزإرة  -3
 

 اخلدمة إجراءات طلب

لغاء إلواكةل أ و إل فرإج يقدم إلكتاب إلرمسي للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل  -1 بطلب إ 

 .عن إلضامن إلبنيك

 "قسم تسجيل إلواكلت إلبحرية".حيول إلكتاب ل دإرة إلنقل إلبحري  -2

يمت مرإجعة إلبياانت وإلتدقيق عىل ملف إلوكيل وإلتأ كد من عدم وجود  -3

 إلواكةل. ضدمالحظات، خصميات، غرإمات، أ حاكم قضائية صادرة 

لغاء إلواكةل إلبحرية. -4  توجيه كتاب لقطاع إملالية بشأ ن إ 

 (50رقم اخلدمة )



لتدقيق وإ ةل إلبحرية ملندوب إلرشكة ملرإجعة قطاع إملاليةتسلمي ملف إلواك -5

 ل غالق إحلساب إخلاص هبا.عىل إحلساب إملايل للرشكة 

لغاء إلوكيل إلبحري. -6 خطار ملؤسسة إملوإئن إلكويتية بشأ ن إ   توجيه كتاب إ 

لغاء بياانت إلوكيل من إلنظام. -7  يقوم إملوظف إخملتص ب 
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة إلكـــويـــت

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( قــطــاع إلــنــقــل  )إ 
 

 سادس(مبىن مؤسسة إملوإئن إلكويتية )إدلور إل :  إلعنوإن

 عبد إلنارصشارع جامل    

 moc.gov.kw إملوقع إل لكرتوين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (50) 

 

            

        

       

          

Service Name Cancellation of Shipping Agency 
 

About the service 

A request by the Shipping Agent to cancel the Marine Agency 
Registration from the Ministry of Communications or in the 
case of non-renewal of the registration within thirty days from 
the date of its expiry, release of the bank guarantee. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

- Decree-Law No. 28/1980 promulgating the Maritime Trade 
Law. 
- Law No. 36/1964 on the regulation of Commercial Agencies. 

 

Service fee No fees applicable. 
 

Legislative authority 
for Fees 

Not applicable. 
 

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

 

Beneficiary of 
service 

Private Sector 
 

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. A letter from the bank requesting the release of the bank 
guarantee. 
3. Clearance from the Ministry of Communications. 

 

Procedures for a 
service requisition 

1. Submitting official letter to the Assistant Undersecretary for 
the Transport Sector requesting the cancellation of the 
Agency or the release of the bank guarantee. 
2. The letter transfers to Marine Transport Department 
"Maritime Agency Registration Section ". 
3. The data shall be reviewed and the Agency file will be 
checked to ensure that there are no observations, deductions, 
fines, judicial decisions issued against the Agency. 



4. Addressing a notification letter to Ministry of 
Communications “Financial Sector” of the agency 
cancellation. 
5. Handing the agency file to the company representative to 
refer to the “Financial Sector” for full company account 
revision to close it financially. 
6. Addressing a notification letter to Kuwait Port Authority of 
the agency cancellation. 
7. The Registration Officer shall cancel the agent's data from 
the system. 

 

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 

 

 

 

 

 

 


