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 مسمى اخلدمة
 التصديق عىل شهادة الكفاءة للضباط البحريني جتديد

 الشهادة الأهلية
 

 نبذة عن اخلدمة
دارة النقل البحري ال جتديد الشهادة الغري املصدقة عىل شهادة الكفاءة صادرة عن ا 

 .كويتية املصدرة للضباط البحريني العاملني عىل منت السفن الكويتية
 

 السند التشريعي ألداء اخلدمة
وانضامم ادلوةل  1978ملعايري التدريب والاجازة واخلفارة للمالحني تفاقية ادلولية الا

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

 رسم اخلدمة
صدار ال . رمس ( د.ك10.000) -  .شهادةا 

 نت( فقط-مالحظة: ادلفع عن طريق )اليك
 

 .( بشأأن تعرفة رسوم وأأجور اخلدمات البحرية74/89قرار وزاري رمق ) السند التشريعي للرسم

 

دارة النقل البحري  اخلدمة جهة تقديم  .قسم ش ئون البحارةمراقبة التسجيل وش ئون البحارة /  –ا 
 

 خاص/افرادحكويم/قطاع  اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( ا 
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

 .للوكيل املساعد لقطاع النقل ابلطلب رمسي موجهتقدمي كتاب  -1

 :تعبئة منوذج الطلب -2
    APP-MSSA/MTD/COR "(1الملحق رقم )" 
املصدقة واملعمتدة نسخة خمتومة طبق الأصل مجليع صفحات شهادة الكفاءة  -3

 .من سلطات البدل املصدرة لها

 .شهادة اللياقة الطبية -4

نسخة خمتومة طبق الأصل عن شهادة نظام الاس تغاثة والأمان العاملي  -5

(GMDSS) .لضباط السطح 

شهادة خبدمة التدريب عىل مالمئة سفن انقالت النفط/الغاز  -6

 الناقالت(. املسال/الكاميوايت )للضباط والبحارة العاملني عىل سفن

 (58رقم اخلدمة )



 .املتقدمة""ادلورات الأساس ية واحلمتية  -7

 .سخة خمتومة طبق الأصل عن جواز السفرن  -8

 .السابقة "الأصلية"الشهادة املصدقة الكويتية  -9

 .( صور خشصية حبجم صور جواز السفر4عدد ) -10

 .واز البحري/جسل اخلدمة البحريةاجلنسخة خمتومة طبق الأصل عن  -11

 :املستندات املرفقة مع الطلباس تكامل وتوقيع منوذج قامئة  -12
 FRM-MSSA/MTD/COR.CHLT "(2الملحق رقم )" 

 )للقطاع اخلاص والأفراد(. املواصالتذمة من وزارة  براءة -13

 

 مالحظة: مجيع املستندات املقدمة موقعة وخمتومة من قبل املفوض ابلتوقيع
 

 اخلدمة إجراءات طلب

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

 حيول الكتاب ال دارة النقل البحري "قسم ش ئون البحارة". -2

جراءات املعامةل. -3  يمت مراجعة البياانت ومتابعة ا 

 يقوم مقدم الطلب بتسديد الرمس املقرر. -4

ىل صاحب العالقة بعد التوقيع عىل نسخة ابس تال -5 م تصدر الشهادة وتسمل ا 

 الأصل.
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة الكـــويـــت

 املواصالتوزارة 

دارة النقل البحري( قــطــاع الــنــقــل  )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. (58) 

 

            

        

       

          

Service Name 

Certificate of Competency Endorsement 
Renewal for Marine Officers 

Certificate of Recognition (CoR) 
 

About the service 

Renewal of a certificate issued by the Marine Transport 
Department endorsing the non-Kuwaiti Certificate of 
Competency (CoC) issued to Marine Officers working on 
Kuwaiti vessels. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

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 
- (10.000) KD. fee for issuing the 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 request letter addressed to the 
Assistant Undersecretary of the Transport Sector. 
2. Fill in the application form: 
 "Appendix(1)" MSSA/MTD/COR-APP 
3. An attested copy of the CoC (all pages) certified and 
approved by the authorities of the issuing country. 
4. Medical Fitness Certificate. 
5. An attested copy of GMDSS Certificate (for Deck Officers). 
6. Oil /Liquefied Gas/Chemical Tanker familiarization 
Certificate (for officers and Ratings working on Tankers). 
7. Copy of the basic & inevitable courses “Advanced”. 
8. An attested copy of passport. 
9. Previous CoC Endorsement “ORIGINAL”. 



10. (4) passport-sized photos. 
11. Attested copy of Seafarer's Discharge book/Sea Service 
record book. 
12. A completed and signed Documentation Check List 
application form: 
 "Appendix(2)" MSSA/MTD/COR.CHLT-FRM 
13. 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 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) 

 MSSA/MTD/COR.CHLT-FRM"الملحق رقم )2("  MSSA/MTD/COR-APP "الملحق رقم )1("

        


