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 خط ماليحتسجيل خدمة  مسمى اخلدمة

 

 نبذة عن اخلدمة
مع تقدمي اكفة دلى وزارة املواصالت مقيد ماليح بتسجيل خط طلب الوكيل 

 .املستندات املطلوبة
 

 السند التشريعي ألداء اخلدمة
صدار قانون  28/1980املرسوم بقانون رمق   36/1964القانون رمق و  البحرية التجارةبإ

 .بشأ ن تنظمي الواكالت التجارية
 

 رسوم. ال يوجد - رسم اخلدمة
 

 ال يوجد. - السند التشريعي للرسم

 

 اخلدمة جهة تقديم
دارة النقل البحري  تسجيل الواكالت مراقبة التسجيل وش ئون البحارة / قسم  –اإ

 البحرية.
 

 قطاع خاص اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( اإ
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

 .للوكيل املساعد لقطاع النقل بلطلب تقدمي كتاب رمسي موجه -1

بني الوكيل وماكل السفينة مرتمجة عقود التوكيالت املالحية احملدودة معمتدة  -2

 ومصدقة.

دراج البواخر  -3  اكمةل. مبياانهتالتابعة للخط املاليح مع اإ

 شهادة قيد واكةل من وزارة التجارة والصناعة. -4

 .املواصالتبراءة ذمة من وزارة  -5
 

 اخلدمة إجراءات طلب
اخلط تسجيل بطلب يقدم الكتاب الرمسي للوكيل املساعد لقطاع النقل  -1

 .مرفق بملستندات املطلوبة املاليح

 "قسم تسجيل الواكالت البحرية".حيول الكتاب الإدارة النقل البحري  -2

 (55رقم اخلدمة )



دلى وكيل  اخلط املاليح للتأ كد من عدم تسجيل يف السجالتيمت التدقيق  -3

 .آ خر

ملوائن الكويتية بعد التأ كد من استيفاء مجيع اؤسسة مل تقدمي كتاب اخطار -4

 املستندات املطلوبة.

اخلاص يف النظام  يقوم املوظف بتسجيل اخلط املاليح والبواخر التابعة هل -5

 وارفاق نسخة مبلف الوكيل. سجالت صاحب الطلبب 
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 الكـــويـــتدولــــة 

 املواصالتوزارة 

دارة النقل البحري( قــطــاع الــنــقــل  )اإ
 

 سادس(مبىن مؤسسة املوائن الكويتية )ادلور ال :  العنوان

 عبد النارصشارع جامل    

 moc.gov.kw املوقع االإلكرتوين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (55) 

 

            

        

       

          

Service Name Registration of Shipping Line 
 

About the service 

A request by the Shipping Agent to register Shipping Line 
recorded in the Ministry of Communications and provide all 
required documents. 

 

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 letter addressed to the 
Assistant Undersecretary of the Transport Sector. 
2. Contracts of limited shipping agencies approved between 
the Shipping Owner and the Agency translated and attested. 
3. List of Ships that follow shipping line and their full 
descriptions. 
4. Certificate of Registration for the shipping line from the 
Ministry of Commerce and Industry. 
5. Clearance from the Ministry of Communications. 

 

Procedures for a 
service requisition 

1. Submitting official letter to the Assistant Undersecretary for 
the Transport Sector requesting registration of a shipping line 
attached with required documents. 
2. The letter transfers to Marine Transport Department 
"Maritime Agency Registration Section ". 
3. Records are checked to ensure that the shipping line is not 
registered with another agent. 



4. Addressing a notification letter to Kuwait Port Authorities 
after ensuring that all the required documents have been met. 
5. The Registration Officer shall enter the shipping line & 
vessel’s data in the system and attach a copy to Shipping 
Agent file. 

 

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 

 

 

 

 

 

 


