
 دولة الكويت

 

             

           

 

 

 

 

 تسجيل جديد واكةل حبرية مسمى اخلدمة

 

 نبذة عن اخلدمة
دإرة إلنقل إلبحري ملزإوةل معل وكيل ماليح بعد إستيفاءه  شهادة رخصة صادرة عن إ 

 .إلرشوط إملطلوبة
 

 اخلدمةالسند التشريعي ألداء 
صدإر قانون  28/1980إملرسوم بقانون رمق   36/1964إلقانون رمق و  إلبحرية إلتجارةب 

 .بشأ ن تنظمي إلواكالت إلتجارية
 

 رسم اخلدمة
 .. رمس قيد مع إلشهادة إل صلية( د.ك50.000) -

 نت( فقط-مالحظة: إدلفع عن طريق )إليك
 

 .إلبحريةأ نشاء جسل لقيد والكء إلسفن ( بشأ ن 282/80قرإر وزإري رمق ) السند التشريعي للرسم

 

 اخلدمة جهة تقديم
دإرة إلنقل إلبحري  تسجيل إلواكالت قسم مرإقبة إلتسجيل وش ئون إلبحارة /  –إ 

 .إلبحرية
 

  قطاع خاص اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( إ 
 

 املستندات املطلوبة

 اخلدمةلتقديم 

حسب منوذج  للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل بلطلب تقدمي كتاب رمسي موجه -1

  APP-MSSA/MTD/AGNCY.R "(1الملحق رقم )" :إلطلب

 .شهادة قيد للخط إملاليح من وزإرة إلتجارة وإلصناعة -2

 خيص وزإرة إلتجارة وإلصناعة )أ غرإض إلرشكة، والكء رشاكت بوإخر(.ر ت -3

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

بني إلوكيل وماكل إلسفينة مرتمجة عقود إلتوكيالت إملالحية إحملدودة معمتدة  -5

 ومصدقة.

 أ سامء إلبوإخر إليت تتبع إخلطوط إملالحية. -6

 إعامتد توقيع إملفوض بلتوقيع من وزإرة إلش ئون. -7

 .ملوإصالتإعامتد توقيع وزإرة إ -8

 (46رقم اخلدمة )



 تأ مينات الاجامتعية.شهادة ملن هيمه إل مر من إل  -9

 .إلكويت جتارة وصناعةغرفة شهادة  -10

 .إملوإصالتبرإءة ذمة من وزإرة  -11

 

 مالحظة: مجيع إملستندإت إملقدمة موقعة وخمتومة من قبل إملفوض بلتوقيع
 

 اخلدمة إجراءات طلب

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

 حيول إلكتاب ال دإرة إلنقل إلبحري "قسم تسجيل إلواكالت إلبحرية". -2

جرإءإت إملعامةل. -3  يمت مرإجعة إلبياانت ومتابعة إ 

 يقوم مقدم إلطلب بتسديد إلرمس إملقرر. -4

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

 إلرتخيص س نة ومن مث يمت جتديده س نواي.إل صل عىل أ ن يكون مدة 
 

 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) صفاةإلكويت،  318 : صندوق بريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (46) 

 

            

        

       

          

Service Name Registration of New Shipping Agency 
 

About the service 

A 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 
- (50.000) KD. Registration 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. Contracts of limited shipping agencies approved between 
the Shipping Owner and the Agency translated and attested. 
6. Names of ships that follow shipping lines. 
7. Signature of the authorized signatory from Ministry of 
Affairs. 
8. Signature of the authorized signatory from Ministry of 
Communications. 



9. Letter “To whom it may Concerns” from The Public 
Institution For Social Security. 
10. Certificate from Kuwait Chamber of Commerce & Industry. 
11. 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 )

 


