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 وثيقة إحلد إلأدىن للتطقمي إلآمنشهادة إ عفاء من متطلبات  مسمى اخلدمة

 

 نبذة عن اخلدمة
دإرة إلنقل إلبحري بطلب من ماكل  شهادة أأو أأي خشص مفوض إلسفينة صادرة عن إ 

عفاء أأحد أأفرإد إلطامق إملسجل بوثيقةللترصف ابلنيابة عنه   .منإلآ  للتطقميإحلد إلأدىن  اب 
 

 السند التشريعي ألداء اخلدمة

إمللحق  1978وبروتوكول  1974يف إلبحار لعام  روإحألتفاقية إدلولية لسالمة إالإ -

لهيا ابملرسوم رمق  .1979ة لس ن( 30) هبا وإنضامم إدلوةل إ 

وإنضامم إدلوةل  1978ملعايري إلتدريب والاجازة وإخلفارة للمالحني تفاقية إدلولية الإ -

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

 رسم اخلدمة
صدإر . رمس ( د.ك15.000) -  إلشهادة.إ 

 نت( فقط-مالحظة: إدلفع عن طريق )إليك
 

 .إخلدمات إلبحرية( بشأأن تعرفة رسوم وأأجور 74/89قرإر 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

إملاكل أأو أأي خشص مفوض للترصف ابلنيابة عنه تقدمي كتاب رمسي من  -1

 .للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل موحضا سبب إلطلب موجه

 .(Crew List)قامئة بطامق إلسفينة  -2

ن وجد( -3  .أأي وثيقة أأخرى تدمع طلب إال عفاء )إ 

 صورة من شهادة إلتطقمي إلآمن إلسابقة. -4

 :تعبئة منوذج تقيمي إحلد إلأدىن للتطقمي إلآمن -5
   FRM-MSSA/MTD/MSM.ASMNT"(1الملحق رقم )" 

جرإء تغيريإت أأساس ية عىل إلسفينة،  )فقط يف حال طلب إلوثيقة لأول مره أأو عند إ 

جرإءإت أأخرى تؤثر عىل كفاءة إلطامق إحملدد يف إلوثيقة(.  منطقة معلها، أأو أأي إ 

 (57رقم اخلدمة )



 تعبئة منوذج طلب إال عفاء: -6
  /FRM-isSTCW.DMSSA/MTD"(2الملحق رقم )"

 )للقطاع إخلاص وإلأفرإد(. إملوإصالتذمة من وزإرة  رإءةب -7

 

 مالحظة: مجيع إملستندإت إملقدمة موقعة وخمتومة من قبل إملفوض ابلتوقيع
 

 اخلدمة إجراءات طلب

يقدم إلكتاب إلرمسي للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل مرفق ابملستندإت  -1

 إملطلوبة.

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

 مرإجعة إلبياانت ودرإسة إلطلب وإجلدول إملقرتح من قبل إملاكل.يمت  -3

 يقوم إملاكل بتسديد إلرمس إملقرر. -4

ىل إملاكل بعد إلتوقيع عىل نسخة ابس تالم إلأصل. -5  تصدر إلوثيقة وتسمل إ 
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة إلكـــويـــت

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( إلــنــقــلقــطــاع   )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. (57) 

 

            

        

       

          

Service Name 

Certificate of exemption (Dispensation) from 
the Minimum Safe Manning Document 

requirements 
 

About the service 

A Certificate issued by the Marine Transport Department at 
the request of the Shipowner or any person authorized to act 
on its behalf, exempting a crew member registered with the 
Minimum Safe Manning Document. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

- The International Convention for the Safety of Life at Sea 
(1974) and its 1978 Protocol and the State's accession thereto 
by Decree No. 30 of 1979. 
- 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 
- (15.000) KD. fee for issuing Certificate. 
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. Submission of an official letter from the owner or any 
person authorized to act on his behalf addressed to the 
Assistant Undersecretary of the Transport Sector explaining 
the reason for the request. 
2. Copy of the vessel's Crew List. 
3. Any other document supporting the exemption request (if 
any). 
4. Copy of the previous Minimum Safe Manning Document. 
5. Filling out the Minimum Safe Manning Assessment Form: 
 "Appendix(1)" MSSA/MTD/MSM.ASMNT-FRM 



(Only if the document is requested for the first time or when 
essential changes are made to the ship, its trading area, or any 
other measures affecting the efficiency of the crew specified 
in the MSM document). 
6. Filling out the (STCW) Dispensation Request Form: 
"Appendix(2)" MSSA/MTD/STCW.Dis-FRM 
7. Clearance from the Ministry of Communications. (private 
sector and individuals). 
  
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 the application will be 
studied along with the Owners proposed table. 
4. Fees to be paid. 
5. The document shall be issued and submit to the owner 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) 

  /FRM-isSTCW.DMSSA/MTD"(2الملحق رقم )"  FRM-MSSA/MTD/MSM.ASMNT"(1الملحق رقم )"

   

 
 MSSA/MTD/MSM.ASMNT-FRM 

MINIMUM SAFE MANNING ASSESSMENT 
 

 

 

 

 

 

 

PLEASE COMPLETE IN TYPEWRITTEN FORM 
 

 

 

(If there is insufficient space provided under the questions, answers 

may be provided on additional sheets of paper attached to this 

application) 

 

 
Note: the assessment is to be completed once unless changes occur. 

 

1. Particulars of Applicant 
Full Name of registered owner:       

Address:       

       

Contact Details:  

 

 

 2. Particulars of Operating Company* 

Name of Operating Company:       

Address:       

       

Company Identification Number:       

     

 

3. Particulars of Ship 
a. Name of Ship:             

b. IMO Number:              

c. Gross Tonnage:       

d. Type of Ship:       

e. Official Number:       

This application contains (20) items distributed on (8) pages  




