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 إلسجل إملوجز إملتوإصل وثيقةإ صدإر  مسمى اخلدمة
 

 نبذة عن اخلدمة
دإرة إلنقل إلبحري  وثيقة طوإل بطلب من إملاكل كسجل لتارخي إلسفينة صادرة عن إ 

 .فرتة خدمهتا
 

 ألداء اخلدمةالسند التشريعي 
إمللحق هبا  1978وبروتوكول  1974روإح يف إلبحار لعام ألتفاقية إدلولية لسالمة إالإ

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

 رسوم. ال يوجد - رسم اخلدمة
 

 ال يوجد - السند التشريعي للرسم

 

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

  أ فرإدحكويم/قطاع خاص/ اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( إ 
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

لقطاع إلنقل كتاب رمسي من إملاكل ابلطلب موجه لوكيل إلوزإرة إملساعد  -1

 مع ذكر إلسبب.

 تعبأ ة منوذج طلب إلوثيقة: -2

 /APP-FRM2.CSRMSSA/MTD "(1الملحق رقم )" -
 .كتاب من هيئة إلتصنيف -3

 نسخة من إلوثيقة إلسابقة. -4

 .إملوإصالتبرإءة ذمة من وزإرة  -5

صدإر إلوثيقة ل ول مرة( واثئق ما يثبت سبب إلطلب -6  .)يف حال إ 

 .وخمتومة إملستندإت إملقدمة أ صلية أ و موقعة من قبل إملفوض ابلتوقيعمجيع مالحظة: 
 

 يقدم إلكتاب إلرمسي للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل مرفق ابملستندإت إملطلوبة. -1 اخلدمة إجراءات طلب

 (63رقم اخلدمة )



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

جرإءإت  -3  إملعامةل.يمت مرإجعة إلبياانت ومتابعة إ 

ىل صاحب إلعالقة بعد إلتوقيع عىل نسخة  وثيقة إجلديدةتصدر إل -4 وتسمل إ 

 ابس تالم إل صل.
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة إلكـــويـــت

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( قــطــاع إلــنــقــل  )إ 
 

 (سإلساد إدلورمبىن مؤسسة إملوإئن إلكويتية ):  إلعنوإن

 عبد إلنارصشارع جامل    

 moc.gov.kw إملوقع إال لكرتوين:

 (11111: إلرمز إلربيدي) صفاةإلكويت،  318 : صندوق بريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of Kuwait Service No. (63) 

 

            

        

       

          

Service Name Issuing Continuous Synopsis Record (CSR) 
 

About the service 

A document issued by the Marine Transport Department 
upon Owner’s request as a record of the ship's history 
throughout its service. 

 

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. 

 

Service fee No fees applicable. 
 

Legislative authority 
for Fees 

Not applicable. 
 

Service Provider 
Marine Transport Department (MTD)- Control of Registration 
and Seafarers Affairs /Ship Registration 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 from owners addressed to 
the Assistant Undersecretary of the Transport Sector stating 
reasons. 
2. Filling the application form: 
- "Appendix(1)" MSSA/MTD/CSR.FRM2-APP 
3. Letter from Classification Society. 
4. Copy of previous CSR. 
5. Clearance from the Ministry of Communications. 
6. Documents proving the reason for the request (if the 
document is issued for the first time). 
 
Note: All documents submitted are signed by the authorized 
signatory and stamped 

 

 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 shall be addressed to Marine Transport 
Department "Ship Registration Section". 
3. The data shall be reviewed and the transaction procedures 
shall be followed. 
4. New CSR document shall be issued and delivered to the 
concerned person. 

 

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-CSR.FRM2MSSA/MTD" (1الملحق رقم )"

 


