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 مسمى اخلدمة
 إ صدإر بدل فاقد/اتلف )صورة طبق إلأصل( لشهادة ملكية 

 سفينة كبرية
 

 نبذة عن اخلدمة
صدإر بدل فاقد/اتلف لشهادة ملكيةيمت  بقسم  إملوظف إملعينقبل  إلسفينة من إ 

 تسجيل إلسفن.
 

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

 

 رسم اخلدمة
صدإر بدل فاقد/اتلف لشهادة تسجيل إرمس . ( د.ك15.000)  .لسفينةإ 

 نت( فقط-مالحظة: إدلفع عن طريق )إليك
 

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

 

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

 للامكل.سارية إملدنية  إلبطاقة صورة -1

 صورة إعامتد إلتوقيع للمفوض ابلتوقيع )للرشاكت(. -2

 ابلطلب موجه لوكيل إلوزإرة إملساعد لقطاع إلنقلمن إملاكل رمسي كتاب  -3

)مع تعهد من إملاكل بتسلمي إلشهادة إملفقودة يف حال إلعثور  مع ذكر إلسبب

 .علهيا(

 صورة عن إلشهادة إملفقودة. -4

 .وإصالتإملبرإءة ذمة من وزإرة  -5

 شهادة إمللكية إلأصلية )يف حاةل إلتلف(. -6
 

 اخلدمة إجراءات طلب
 ابملستندإت إملطلوبة.يقدم إلكتاب إلرمسي للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل مرفق  -1

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

 (28رقم اخلدمة )



جرإءإت إملعامةل. -3  يمت مرإجعة إلبياانت ومتابعة إ 

 يقوم مقدم إلطلب بتسديد إلرمس إملقرر. -4

ىل صاحب إلعالقة بعد إلتوقيع عىل نسخة ابس تالم  -5 تصدر إلشهادة وتسمل إ 

 إلأصل.
 

 مةاخلدمقدم عنوان 

 دولــــة إلكـــويـــت

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( قــطــاع إلــنــقــل  )إ 
 

 (سإلساد إدلورمبىن مؤسسة إملوإئن إلكويتية ):  إلعنوإن

 عبد إلنارصشارع جامل    

 moc.gov.kw إملوقع إل لكرتوين:

 (11111: إلرمز إلربيدي) صفاةإلكويت،  318 : صندوق بريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (28) 

 

 

            

        

  

          

Service Name 

Issuing Replacement of lost/damaged 
(Duplicates( Certificate of Registry for big 

vessels 
 

About the service 
Issuing replacement of lost/damaged Certificate of Registry 
for big vessel by the registration officer. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

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

 

Service fee 
(15.000) KD. fee for issuing replacement of lost/damaged of 
big vessel Certificate of Registry. 
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. Copy of Owner’s CID. 
2. Signature of authorized signatory (for companies). 
3. Submission of an official request from owners addressed to 
the Assistant Undersecretary of the Transport Sector stating 
reasons (with an undertaking from the owner to deliver the 
lost certificate if found). 
4. Copy of the lost Certificate. 
5. fill a requisition form for issuing a replacement of 
lost/damaged. 
6. Clearance from the Ministry of Communications. 
7. Original Certificate of Registry (in case of damaged). 

 



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 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 
P.O. Box : 318 Kuwait Safat (Zip Code 11111) 

 


