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 إ صدإر هوية مندوب مؤقتة مسمى اخلدمة

 

 نبذة عن اخلدمة
دإرة إلنقل إلبحري  بطاقة هوية ثبات هوية ملمثلني إلرشكت وإملؤسسات صادرة عن إ  ك 

دإرة إلنقل وذكل بغرض إلتجارية وإجلهات الاعتبارية  إجناز إملعامالت إخلاصة ب 

 .إلبحري بلنيابة عن هذه إجلهات
 

دإري  السند التشريعي ألداء اخلدمة دإرة إلنقل إلبحري قرإر إ   .(----رمق )صادر عن إ 

 

 رسوم. ال يوجد - رسم اخلدمة
 

 ال يوجد. - السند التشريعي للرسم
 

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

  حكويم/قطاع خاص اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( إ 
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

دإرة رمسي موجهتقدمي كتاب  -1  .بلطلبإلبحري إلنقل  ملدير إ 

 :منوذج إلطلبتعبئة  -2
 APP-MSSA/MTD/REPID "(1الملحق رقم )"

 .صورة إلبطاقة إملدنية لصاحب إلعالقة -3

 .صورة إلبطاقة إملدنية للمفوض بلتوقيع -4

 .صورة إعامتد توقيع سارية للمفوض بلتوقيع -5

 .لصاحب إلعالقة جوإز إلسفرصورة عن  -6

قامة.صورة عن صفحة  -7  إال 

 .(x 3 4)( صور خشصية حبجم 2عدد ) -8

 .لصاحب إلعالقة وإصالتإملذمة من وزإرة  برإءة -9

 (56رقم اخلدمة )



 .)للرشكت( جلهة إلعمل إملوإصالتبرإءة ذمة من وزإرة  -10

 .إلهوية إلسابقة )يف حاةل طلب إلتجديد أ و بدل اتلف( -11
 

 اخلدمة إجراءات طلب

دإرة يقدم إلكتاب إلرمسي  -1  .إملطلوبةمرفق بملستندإت إلبحري إلنقل ملدير إ 

 ."قسم ش ئون إلبحارةملرإقبة إلتسجيل وش ئون إلبحارة "حيول إلكتاب  -2

جرإءإت إملعامةل -3  .يمت مرإجعة إلبياانت ومتابعة إ 

ىل صاحب إلعالقة بعد إلتوقيع عىل نسخة بس تالم  -4 تصدر إلهوية وتسمل إ 

 .إل صل
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة إلكـــويـــت

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( قــطــاع إلــنــقــل  )إ 
 

 إلسادس( مبىن مؤسسة إملوإئن إلكويتية )إدلور:  إلعنوإن

 عبد إلنارصشارع جامل    

 moc.gov.kw إملوقع إال لكرتوين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (56) 

 

            

        

       

          

Service Name Temporary Representative Identity (Rep. ID) 
 

About the service 

An identity card issued by the Marine Transport Department 
as proof of identity of the representatives of the companies, 
commercial Institutions and legal entities in order to complete 
the transactions of the Marine Transport Department on 
behalf of these authorities 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

An administrative decision issued by the Marine Transport 
Department No. (---) 

 

Service fee No fees applicable. 
 

Legislative authority 
for Fees 

Not applicable. 
 

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

 

Beneficiary of 
service 

Governmental / Private Sector 
 

Service Request 
Mechanism Manual ( ✓ ) Electronic (   ) 

 

Documents required 
to provide the 

service 

1. Submission of an official request letter addressed to the 
Director of Marine Transport Dept. 
2. Fill in the application form: 
"Appendix(1)" MSSA/MTD/REPID-APP 
3. Copy of applicant’s Civil ID. 
4. Copy of authorized signatory Civil ID. 
5. Copy of authorized signatory. 
6. Copy of applicant’s passport. 
7. Copy of the (residence page) on the passport (for Non-
Kuwaiti). 
8. Personnel photos (2 no.)  size (3 x 4). 
9. Clearance from the Ministry of Communications for 
applicant. 
10. Clearance from the Ministry of Communications for 
employer (for Companies). 

 



Procedures for a 
service requisition 

1. Submitting official letter to the Director of Marine 
Transport Dept. shall be attached with required documents. 
2. The documents will be addressed to Control of Registration 
and Seafarers Affairs "Seafarers Affairs Section". 
3. The data will be reviewed and follow-up on the ID Card 
procedure. 
4. The ID card shall be issued and submitted 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 

 

 APP-MSSA/MTD/REPID" (1الملحق رقم )"

 

 


