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 مسمى اخلدمة
إ صدإر جسل إخلدمة إلبحرية للمالحني إلعاملني عىل منت إلسفن 

 إلكويتية
 

 نبذة عن اخلدمة
دإرة إلنقل إلبحري  وثيقة إليت للمالحني إلعاملني عىل إلسفن إلكويتية صادرة عن إ 

 .تبحر خارج إملياه إل قلميية إلكويتية
 

 .يف شأ ن إجلوإز إلبحري 1980( لس نة 29مرسوم ابلقانون رمق ) السند التشريعي ألداء اخلدمة

 

 رسم اخلدمة
صدإر إجلديد/إلتجديد ( د.ك.10.000) -  .لال 

 ل صدإر بدل فاقد/بدل اتلف. ( د.ك.5.000) -

 فقطنت( -مالحظة: إدلفع عن طريق )إليك
 

 .إلبحريةتعرفة رسوم وأ جور إخلدمات ( بشأ ن 74/89قرإر وزإري رمق ) السند التشريعي للرسم

 

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

  أ فرإدحكويم/قطاع خاص/ اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( إ 
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

يفيد ابلصعود  للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل ابلطلب رمسي موجهتقدمي كتاب  -1

 عىل ظهر إلسفن لغرض إلرتتيب عىل إلعمل.

 :تعبئة منوذج إلطلب -2
 APP-MSSA/MTD/SRB "(1الملحق رقم )" 
إلكفاءة إملصدقة وإملعمتدة نسخة خمتومة طبق إل صل مجليع صفحات شهادة  -3

  .من سلطات إلبدل إملصدرة لها

 صورة إلبطاقة إملدنية. -4

 صورة طبق إل صل عن جوإز إلسفر. -5

 .( صور خشصية حبجم صور جوإز إلسفر4عدد ) -6

 (43رقم اخلدمة )



 )للقطاع إخلاص وإل فرإد(. إملوإصالتذمة من وزإرة  برإءة -7

إلبحرية إلقدمي يف حاةل إلعثور تعهد من إلرشكة/إلشخص بتسلمي جسل إخلدمة  -8

 عليه )يف حال طلب بدل فاقد(.

 جسل إخلدمة إلبحرية إلتالف )يف حال طلب بدل اتلف(. -9

كتاب رمسي صادر من هجة إلعمل يفيد ابخلدمة عىل ظهر إلسفينة ملدة ل  -10

 تقل عن س نة )للغري كوييت(.

 شهادة حسن سري وسلوك صادرة من إل دةل إجلنائية. -11

 

 مجيع إملستندإت إملقدمة موقعة وخمتومة من قبل إملفوض ابلتوقيعمالحظة: 
 

 اخلدمة إجراءات طلب

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

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

جرإءإت  -3  إملعامةل.يمت مرإجعة إلبياانت ومتابعة إ 

 يقوم مقدم إلطلب بتسديد إلرمس إملقرر. -4

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

 إل صل.
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة إلكـــويـــت

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( قــطــاع إلــنــقــل  )إ 
 

 (سادسمؤسسة إملوإئن إلكويتية )إدلور إل مبىن :  إلعنوإن

 عبد إلنارصشارع جامل    

 moc.gov.kw إملوقع إل لكرتوين:

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

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (43) 

 

            

        

       

          

Service Name 
Issuing Seaman’s Record Book for seamen 

serving onboard Kuwaiti ships 
 

About the service 

A document issued by the Marine Transport Department to 
the seaman’s serving onboard Kuwaiti ships sailing outside the 
Kuwaiti territorial waters. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

Decree Law No. (29) for the year 1980 regarding the Seaman’s 
Discharge Book. 

 

Service fee 

- (10.000) K.D. For the New issuance, Renewal. 
- (5.000) K.D. For the issuance of a replacement of 
lost/damaged. 
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 / Seafarers Affairs 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 letter addressed to the 
Assistant Undersecretary of the Transport Sector stating the 
purpose of boarding ships for working arrangements. 
2. Fill in the application form:  
"Appendix(1)" MSSA/MTD/SRB-APP 
3. An attested copy of the CoC (all pages) certified and 
approved by the authorities of the issuing country. 
4. Copy of the Civil ID. 
5. An attested copy of passport. 
6. (4) passport-sized photos. 
7. Clearance from the Ministry of Communications (private 
sector and individuals). 



8. An undertaking letter from the Company/Applicant to 
return the previous Seaman’s Record Book in case of finding 
it (Request for issuance replacement of lost). 
9. Previous Seaman’s Record Book (Request for issuance 
replacement of damaged). 
10. An official letter issued by the employer stating the service 
on the ship for a period not less than one year (for non-
Kuwaiti). 
11. Certificate of good conduct issued by General Department 
of Criminal Evidence. 
  
Note: All documents submitted are signed and stamped by 
the authorized signatory 

 

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 
"Seafarers Affairs Section". 
3. The data will be reviewed and follow-up on the Certificate 
issuance procedure. 
4. Fees to be paid. 
5. 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) 

 APP-MSSA/MTD/SRB"(1الملحق رقم )"

 

 


