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 واكةل حبرية جتديد شهادة مسمى اخلدمة

 

 نبذة عن اخلدمة
دارة النقل البحري ملزاوةل معل وكيل ماليح بعد استيفاءه الشهادة جتديد ال  صادرة عن ا 

 .الرشوط املطلوبة
 

 ألداء اخلدمةالسند التشريعي 
صدار قانون  28/1980املرسوم بقانون رمق   36/1964القانون رمق و  البحرية التجارةب 

 .بشأ ن تنظمي الواكالت التجارية
 

 رسم اخلدمة
 .قيد مع الشهادة ال صليةجتديد . رمس ( د.ك25.000) -

 نت( فقط-مالحظة: ادلفع عن طريق )اليك
 

 .البحريةأ نشاء جسل لقيد والكء السفن ( بشأ ن 282/80) قرار وزاري رمق السند التشريعي للرسم

 

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

 .البحرية
 

  قطاع خاص اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( ا 
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

منوذج حسب  للوكيل املساعد لقطاع النقل بلطلب رمسي موجهتقدمي كتاب  -1

 :الطلب
  APP-MSSA/MTD/AGNCY.R  ("1"الملحق رقم ) 
 شهادة قيد للخط املاليح من وزارة التجارة والصناعة. -2

 خيص وزارة التجارة والصناعة )أ غراض الرشكة، والكء رشاكت بواخر(.ر ت -3

 د.ك.( سارية ملدة س نة. 60,000.000)كفاةل بنكية  -4

 .اس مترارية اخلط مع البواخر التابعة لها -5

 اعامتد توقيع املفوض بلتوقيع من وزارة الش ئون. -6

 .املواصالتاعامتد توقيع وزارة ادلوةل  -7

 شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت. -8

 (45رقم اخلدمة )



 .املواصالتذمة من وزارة  براءة -9

 

 املقدمة موقعة وخمتومة من قبل املفوض بلتوقيع مالحظة: مجيع املستندات
\ 

 اخلدمة إجراءات طلب

 يقدم الكتاب الرمسي للوكيل املساعد لقطاع النقل مرفق بملستندات املطلوبة. -1

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

جراءات املعامةل. -3  يمت مراجعة البياانت ومتابعة ا 

 يقوم مقدم الطلب بتسديد الرمس املقرر. -4

ىل صاحب العالقة بعد التوقيع عىل نسخة -5 بس تالم  تصدر الشهادة وتسمل ا 

 س نواي. اس نة ومن مث يمت جتديده شهادةال صل عىل أ ن يكون مدة ال 
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة الكـــويـــت

 املواصالتوزارة 

دارة النقل البحري( الــنــقــلقــطــاع   )ا 
 

 (سادسمبىن مؤسسة املوائن الكويتية )ادلور ال :  العنوان

 عبد النارصشارع جامل    

 moc.gov.kw املوقع اال لكرتوين:

 (11111: الرمز الربيدي) صفاةالكويت،  318 : صندوق بريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (45) 

 

            

        

       

          

Service Name Renewal of Shipping Agency License 
 

About the service 

Renewal the License Certificate issued by the Marine 
Transport Department for practicing the work of a shipping 
agent after fulfilling the required conditions. 

 

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 
- (25.000) KD. Renwal fee with the original certificate. 
Note: Payment through (K-Net) only 

 

Legislative authority 
for Fees 

Ministerial Decision No. (282/80) concerning the 
Establishment for the registration of Shipping Agency. 

 

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 as per 
application form: 
 "Appendix(1)" MSSA/MTD/AGNCY.R-APP 

2. Certificate of registration for the Shipping Line from the 
Ministry of Commerce and Industry. 
3. Licensing of the Ministry of Commerce and Industry (the 
purposes of the company, agents of ship companies). 
4. A bank guarantee (60,000 .000 KD) valid for one year. 
5. Continuity of the shipping line with its vessels. 
6. Signature of the authorized signatory from Ministry of 
Affairs. 
7. Signature of the authorized signatory from Ministry of 
Communications. 
8. Certificate from Kuwait Chamber of Commerce & Industry. 
9. Clearance from the Ministry of Communications. 



  
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 
"Maritime Agency Registration 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, the license 
period shall be one year and shall be renewed annually. 

 

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/AGNCY.R("1"الملحق رقم )
 

 



 


