
 إدارة النقل البحري –قطاع النقل 

   

 .Record No سجل رمق ال 

 

 

 

    
 

To: Assist. Undersecretary for Trans. Sector,  /احملرتم         وكيل الوزارة املساعد لقطاع النقلالس يد 
Please accept our request to practice the activities 
of Shipping Agencies according to the details listed 
below: 

طلبنا ملزاوةل أ عامل الواكالت البحرية وفقاً للبياانت يرىج املوافقة عىل 

 املذكورة أ دانه:
 

      

  
 Date التاريخ  Signature التوقيع  Name االسم

 

  طلب تسجيل وجتديد قيد واكةل حبرية
APPLICATION FOR SHIPPING AGENCY 

REGISTRATIONS & RENEWAL 

Application Type نوع الطلب 

 
   

Company Name:        رشكة:امس ال  

Commercial Status:       :السمة التجارية للرشكة 

Authorized Signatory:       فوض/املفوضني ابلتوقيعامل:  

/Signatories        

        

Company Address:       :العنوان الرمسي للرشكة 

P.O. Box:       صندوق الربيد:  

Oper. Dept. Contacts:       :أ رقام اتصال قسم العمليات 

Documents attached to the application املستندات املرفقة مع الطلب 
- Licensing of the Ministry of Commerce and Industry (the 
purposes of the company, agents of ship companies)  - التجارة والصناعة )أ غراض الرشكة، والكء بواخر(خيص وزارة ر ت 

- A bank guarantee (60,000 .000 KD) valid for one year  - ( سارية ملدة س نة 60,000.000كفاةل بنكية ).د.ك 
-  Certificate from Kuwait Chamber of Commerce & 
Industry  - شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت 
- Signature of the authorized signatory from Ministry of 
Affairs & Ministry of Communications  -  واملواصالت وزاريت الش ئوناعامتد توقيع املفوض ابلتوقيع من 

- Contracts of limited shipping agencies approved 
between the Shipping Owner and the Agency  -  بني الوكيل واملاكلعقود التوكيالت املالحية احملدودة معمتدة 
- Certificate of registration for the Shipping Line from 
the Ministry of Commerce and Industry  -  وزارة التجارة والصناعةمن  للخط املاليحشهادة قيد 

- Names of ships that follow shipping lines  - أ سامء البواخر اليت تتبع اخلطوط املالحية 
- Letter “To whom it may Concerns” from The Public 
Institution For Social Security  - شهادة ملن هيمه ال مر من التأ مينات الاجامتعية 

- Clearance from the Ministry of Communications  -  املواصالتبراءة ذمة من وزارة 
-  Continuity of the shipping line with its vessels (for 
Renewal only)  -  للتجديد فقط(اس مترارية اخلط املاليح مع البواخر التابعة لها( 

 ACKNOWLEDGEMENT اقـــــــــــــــــرار

أقرأنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمعلومات المدونة مني في االستمارة 

وأكون مسئوال مدنيا  مني،وبصحة وقانونية كافة المستندات والوثائق المقدمة 

وجنائيا إذا ما ثبت عدم صحة كل أو بعض مما سبق دون أدنى مسئولية على 

 .ذلكمني ب وهذا إقرار .إدارة النقل البحري والعاملين به

I the undersigned hereby acknowledge that all the data and 
information herein above stated are valid and that all 
documents and instruments submitted are valid and legal. I 
declare full liability if any or part of the above-mentioned 
information is proved to be invalid with no liability whatsoever 
on part of the Marine Transport Dept. and staff thereof 

APP-MSSA/MTD/AGNCY.R 
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