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 إ صدإر شهادة طايه إلسفينة مسمى اخلدمة

 

 نبذة عن اخلدمة
دإرة إلنقل إلبحري بأ هلية طايه إلسفينة للعمل عىل منت إلسفن  شهادة صادرة عن إ 

 إلكويتية.
 

 السند التشريعي ألداء اخلدمة
إلالحئة إلتنظميية لالتفاقية إدلولية ملعايري ( بشأ ن 680/2019قرإر وزإري رمق ) -

 .إخلفارةو إلتدريب والاجازة 

صدإر شهادة طايه إلسفينة. STCW( 7إلتوجية رمق ) -  بشأ ن إ 
 

 .ال يوجد رمس - رسم اخلدمة
 

 .ال يوجد - 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

 .للوكيل إملساعد لقطاع إلنقل ابلطلب رمسي موجهتقدمي كتاب  -1

 :تعبئة منوذج إلطلب -2
  /APP-SCCMSSA/MTD "(1الملحق رقم )" 
إلطهيي إلعميل  يفتدريبية إل ورة ابدلشهادة لل نسخة خمتومة طبق إل صل  -3

معمتدة من تكون و وإلنظافة إلغذإئية وإلشخصية وختزين إملوإد إلغذإئية 

 سلطات إلبدل إملصدرة لها.

 .للمالح سارية شهادة إللياقة إلطبية -4

تقنيات إلبقاء عىل قيد إحلياة إلشخصية نسخة خمتومة طبق إل صل عن شهادة  -5

(STCW Code A-VI / 1-1). 

 (66رقم اخلدمة )



نسخة خمتومة طبق إل صل عن شهادة إلوقاية من إحلرإئق وماكحفة إحلرإئق  -6

(STCW Code A-VI / 1-2). 

إال سعافات إل ولية الابتدإئية نسخة خمتومة طبق إل صل عن شهادة  -7
(STCW Code A-VI / 1-3). 

إلسالمة إلشخصية وإملسؤولية  نسخة خمتومة طبق إل صل عن شهادة -8

 .(STCW Code A-VI / 1-4) الاجامتعية

 إلوعي إل مين. نسخة خمتومة طبق إل صل عن شهادة -9

 .إلسفرسخة خمتومة طبق إل صل عن جوإز ن  -10

  .نسخة خمتومة طبق إل صل عن جسل إخلدمة إلبحرية -11

 .( صور خشصية حبجم صور جوإز إلسفر4عدد ) -12

 )للقطاع إخلاص وإل فرإد(. إملوإصالتذمة من وزإرة  برإءة -13

 

 مالحظة: مجيع إملستندإت إملقدمة موقعة وخمتومة من قبل إملفوض ابلتوقيع
 

 اخلدمة إجراءات طلب

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

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

جرإءإت إملعامةل. -3  يمت مرإجعة إلبياانت ومتابعة إ 

 قرر.ملإ مسقوم مقدم إلطلب بتسديد إلري -4

ىل صاحب إلعالقة بعد إلتوقيع  -5 عىل نسخة ابس تالم تصدر إلشهادة وتسمل إ 

 إل صل.
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة إلكـــويـــت

 إملوإصالتوزإرة 

دإرة إلنقل إلبحري( قــطــاع إلــنــقــل  )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. (66) 

 

            

        

       

          

Service Name Issuing Ship’s Cook Certificate 
 

About the service 
A certificate issued by the Marine Transport Department 
qualifying the Ship’s Cook to work on Kuwaiti vessels. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

- Ministerial Resolution No. (680) 2019 on The Regulation for 
International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers> 
- Directive no. (7) STCW on issue of Ship's Cook Certificate. 

 

Service fee - No fee applicable. 
 

Legislative authority 
for Fees 

- Not applicable. 
 

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/SCC-APP 
3. An attested copy of the training course certificate in 
practical cookery, food and personal hygiene, food storage 
and approved by the authorities of the issuing country. 
4. Valid seafarer Medical Fitness Certificate. 
5. An attested copy of Personal Survival Techniques certificate 
(STCW Code A-VI/1-1). 
6. An attested copy of Fire Prevention and Fire Fighting 
certificate (STCW Code A-VI/1-2). 
7. An attested copy of Elementary First Aid certificate (STCW 
Code A-VI/1-3). 
8. An attested copy of Personal Safety and Social 
Responsibility certificate (STCW Code A-VI/1-4). 
9. An attested copy of Security Awareness. 



10. An attested copy of passport. 
11. Attested copy of Seafarer's Discharge book/Sea Service 
record book. 
12. (4) passport-sized photos. 
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 an 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 the 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) 

 

  /APP-SCCMSSA/MTD"(1الملحق رقم )"

 


