
 دولة الكويت

 

             

           

 

 

 

 

 مسمى اخلدمة
عىل شهادة إلكفاءة للضباط إلبحريني  للمصدقة إ صدإر بدل فاقد/اتلف

 إلشهادة إلأهلية
 

 نبذة عن اخلدمة
صدإر بدل فاقد/اتلف للشهادة دإرة إلنقل إلبحري إل إ  إملصدقة عىل شهادة صادرة عن إ 

 .إلكفاءة إلغري كويتية إملصدرة للضباط إلبحريني إلعاملني عىل منت إلسفن إلكويتية
 

 السند التشريعي ألداء اخلدمة
وإنضامم إدلوةل  1978ملعايري إلتدريب والاجازة وإخلفارة للمالحني تفاقية إدلولية الإ

لهيا ابملرسوم رمق  .1998ة لس ن( 29) إ 
 

 رسم اخلدمة
صدإر إل . رمس ( د.ك5.000) -  .شهادةإ 

 نت( فقط-مالحظة: إدلفع عن طريق )إليك
 

 .( بشأأن تعرفة رسوم وأأجور إخلدمات إلبحرية74/89قرإر وزإري رمق ) السند التشريعي للرسم

 

دإرة إلنقل إلبحري  اخلدمة جهة تقديم  .قسم ش ئون إلبحارةمرإقبة إلتسجيل وش ئون إلبحارة /  –إ 
 

 حكويم/قطاع خاص/إفرإد اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( إ 
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

رجاع  للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل ابلطلب رمسي موجهتقدمي كتاب  -1 وإلتعهد اب 

 .إلشهادة إلسابقة يف حاةل إلعثور علهيا

 .صور جوإز إلسفر( صور خشصية حبجم 4عدد ) -2

 )للقطاع إخلاص وإلأفرإد(. وإصالتذمة من وزإرة إمل برإءة -3
 

 اخلدمة إجراءات طلب

 .يقدم إلكتاب إلرمسي للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل -1

 .حيول إلكتاب ال دإرة إلنقل إلبحري "قسم ش ئون إلبحارة" -2

 .يقوم مقدم إلطلب بتسديد إلرمس إملقرر -3

ىل صاحب إلعالقة بعد إلتوقيع عىل نسخة ابس تالم تصدر  -4 إلشهادة وتسمل إ 

 .إلأصل
 

 (34رقم اخلدمة )



 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة إلكـــويـــت

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( قــطــاع إلــنــقــل  )إ 
 

 (سادسمبىن مؤسسة إملوإئن إلكويتية )إدلور إل :  إلعنوإن

 عبد إلنارصشارع جامل    

 moc.gov.kw إملوقع إال لكرتوين:

 (11111: )إلرمز إلربيدي إلكويت، صفاة 318 : صندوق بريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (34) 

 

            

        

       

          

Service Name 

Issuing a replacement of damaged or lost 
Endorsement of Certificate of Competency for 

Marine Officers 
Certificate of Recognition (CoR) 

 

About the service 

Issuing a replacement of damaged or lost certificate issued 
by the Marine Transport Department endorsing the non-
Kuwaiti Certificate of Competency (CoC) issued to Marine 
Officers working on Kuwaiti vessels. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

The International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers – STCW (1978) 
and the State's accession thereto by Decree No. 29 of 1998. 

 

Service fee 
- (5.000) KD. fee for issuing Document. 
Note: Payment through (K-Net) only 

 

Legislative authority 
for Fees 

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

 

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

 

Beneficiary of 
service 

Governmental / Private Sector / Individuals 
 

Service Request 
Mechanism Manual ( ✓ ) Electronic (   ) 

 

Documents required 
to provide the 

service 

1. Submit an official letter addressed to the Assistant 
Undersecretary of the transport sector with the request and 
undertaking to return the previous certificate in case of 
finding it. 
2. (4) passport-sized photos. 
3. Clearance from the Ministry of Communications (private 
sector and individuals). 

 

Procedures for a 
service requisition 

1. Submitting official letter to the Assistant Undersecretary for 
the Transport Sector. 
2. The letter transfers to Marine Transport Department 
"Seafarers Affairs Section". 



3. Fees to be paid. 
4. The Certificate shall be issued and submit to the applicant 
after signing a copy of receipt of the original. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 


