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 ترصحي دخول لسفينة أ جنبية املياه الإقلميية الكويتية مسمى اخلدمة

 

 نبذة عن اخلدمة
دارة النقل البحري  دخول بسامح بطلب من الوكيل املاليح لل ترصحي صادر عن اإ

قلميية   .الكويتية لغرض حمددالسفن ال جنبية املياه الإ
 

 السند التشريعي ألداء اخلدمة
صدار قانون  28/1980املرسوم بقانون رمق   36/1964القانون رمق و  البحرية التجارةبإ

 .بشأ ن تنظمي الواكلت التجارية
 

 رسوم. ل يوجد - رسم اخلدمة
 

 ل يوجد. - السند التشريعي للرسم

 

 اخلدمة جهة تقديم
دارة النقل البحري  تسجيل الواكلت مراقبة التسجيل وش ئون البحارة / قسم  –اإ

 البحرية.
 

 قطاع خاص اخلدمةمن املستفيدة  فئةال
 

لكرتوين )   ( ✓يدوي )  آلية تقديم اخلدمة  ( اإ
 

 املستندات املطلوبة

 لتقديم اخلدمة

للوكيل املساعد لقطاع النقل  موجهمن قبل الوكيل املاليح تقدمي كتاب رمسي  -1

 .بلطلب

 موقع من قبل الوكيل املاليح: الترصحي تعبئة منوذج طلب -2
 /REQ-PER.ETKWMSSA/MTD "(1الملحق رقم )" 
 املرفقة مع الطلب حسب المنوذج: شهاداتقامئة ال  اس تكامل -3
 /FRM-RFP.CHLTMSSA/MTD "(2الملحق رقم )"

 شهادات السفينة وتكون سارية.نسخ عن  -4

 نسخة عن تقرير أ خر تفتيش مت عىل السفينة من قبل سلطة دوةل امليناء. -5

صدارها للسفينة من قبل دوةل العمل أ و هيئة  -6 عفاء مت اإ نسخة عن أ ي شهادة اإ

 التصنيف بلنيابة عهنا.

 كتاب تعيني املاكل للوكيل املاليح. -7

 (53رقم اخلدمة )



 اليح.للوكيل امل اعامتد توقيع املفوض بلتوقيع -8

 قامئة طامق أ فراد السفينة موقعة وخمتومة من قبل ربن السفينة. -9

ويكون معمتد  نسخة عن عقد التفاق بني ماكل السفينة والرشكة املالحية -10

من قبل السلطة القضائية اخملتصة )وزارة العدل( يف ادلوةل حمل توقيع التفاق 

يف حال اكنت ) –ويمت تصديقه من قبل السفارة الكويتية يف تكل ادلوةل 

 (.السفينة مملوكة لفرد أ و مجموعة أ فراد ليست دلهيم صفة اعتبارية

ضافية لسالمة البدن وقاع السفينة والعنابر واحلواجز الانشائية  -11 شهادات اإ

 ( عاما مفا فوق(.٢٠)يف حال اكن معر السفينة عرشون ) –احلديدية 

 املواصالت.براءة ذمة من وزارة  -12

ترسل مجيع الشهادات واملستندات املطلوبة من املاكل أ و ربن السفينة : مالحظة

 mars@moc.gov.kwعىل الربيد الإلكرتوين التايل: 
 

 اخلدمة إجراءات طلب

بطلب اعامتد الوكيل املاليح  يقدم الكتاب الرمسي للوكيل املساعد لقطاع النقل -1

السفينة والغرض من دخولها )التحميل / التفريغ / الزتود بلوقود أ و املؤونة عن 

جراء الإصالحات / الصيانة ادلورية / استبدال الطامق / اخلدمة الطبية  / اإ

ل فراد الطامق( مع حتمل املسؤولية بلنيابة عن املاكل حسب قانون التجارة 

ول السفينة للمياه قبل وصوذكل  ١٩٨٠( لس نة ٢٨البحري الكوييت رمق )

قلميية   مرفق بملستندات ال قل ( ساعة عىل٧٢الكويتية بأ ثنان وس بعون )الإ

 .املطلوبة

 "قسم تسجيل الواكلت البحرية".حيول الكتاب لإدارة النقل البحري  -2

 .الوكيل املاليح وحتويل املعامةل ملراقبة الش ئون البحريةيمت مراجعة بياانت  -3

وحتول املعامةل لقسم تسجيل  لتدقيق عىل الشهادات واعامتد طلب الترصحييمت ا -4

 .الواكلت البحرية

برفع كتاب صادر عن قطاع النقل بلترصحي للسفينة يقوم املوظف اخملتص  -5

 دلخول امليناء موجه للجهة املعنية بعمليات املوائن.
 

 اخلدمةمقدم عنوان 

 دولــــة الكـــويـــت

 املواصالتوزارة 

دارة النقل البحري( قــطــاع الــنــقــل  )اإ
 

 سادس(مبىن مؤسسة املوائن الكويتية )ادلور ال :  العنوان

 عبد النارصشارع جامل    

 moc.gov.kw املوقع الإلكرتوين:
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State of Kuwait Service No. (53) 

 

            

        

       

          

Service Name 
Permission for foreign ship to enter Kuwaiti 

Territorial Waters 
 

About the service 

A permit issued by the Marine Transport Department (MTD) 
at the request of the shipping agent to allow foreign vessels 
to enter the Kuwaiti territorial waters for a specific purpose. 

 

Legislative authority 
to perform the 

service 

- Decree-Law No. 28/1980 promulgating the Maritime Trade 
Law. 
- Law No. 36/1964 on the regulation of Commercial Agencies. 

 

Service fee No fees applicable. 
 

Legislative authority 
for Fees 

Not applicable. 
 

Service Provider 
Marine Transport Department (MTD)- Control of Registration 
and Seafarers Affairs / Marine Agency Registration Section. 

 

Beneficiary of 
service 

Private Sector 
 

Service Request 
Mechanism Manual ( ✓ ) Electronic (   ) 

 

Documents required 
to provide the 

service 

  

 
   

 
  

 
 

  

  

 

 

1. Submission  of  an  official request  from Shipping  Agent
addressed to the Assistant Undersecretary of the Transport 
Sector.

2. Filling  the request form  for  the  permission signed  by  the
shipping agent:

"Appendix(1)" MSSA/MTD/PER.ETKW-REQ

3. A completed Certification Check List Form attached to the
request:

"Appendix(2)" MSSA/MTD/RFP.CHLT-FRM

4. Copies of ship's and shall be valid.
5. A  copy  of  the vessel  latest  Port  State  Control  (PSC)

Inspection report carried out.
6. A copy of  any  Exemption  Certificate  issued  to  the  ship  by

  the flag State or the Classification Society on their behalf. 
7. Owners agency appointment letter. 



8. Signature of the authorized signatory for the Shipping 
Agent. 

9. The Ship (Crew List), signed and stamped by the master of 
the ship. 

10. a copy of the agreement contract between the owner(s) 
of the ship and the formal shipping company shall be 
attached and shall be notarized by the competent judicial 
authority (the Ministry of Justice) of the State of which 
agreement signed in and authenticated by the Kuwaiti 
Embassy in that State – (In case of individual or a group of 
individuals owners who have no legal entity). 

11. additional certificates must be provided for the safety of 
hull, bottom, tanks and the steel structural barriers – (If the 
vessel age twenty (20) years & above). 

12. Clearance from the Ministry of Communications. 
Note: All certificates and documents required by 

Owner/master of the ship shall be sent to the 
following email address: mars@moc.gov.kw 

 

Procedures for a 
service requisition 

1. Submit a letter to the Assistant Undersecretary of the 
Transport Sector – (MOC) requesting the accreditation of 
the shipping agent for the vessel and the purpose of 
entering (loading / discharging / bunker replenishment or 
stores / carrying out repairs / periodic maintenance / crew 
changing / medical service for crew members) and 
undertaking to take responsibility on behalf of the Owner 
pursuant to Kuwait Maritime Commercial Law No. 28 of 
1980, such letter shall be submitted at least (72) hours 
prior vessel arrival date to Kuwait Territorial Waters shall 
be attached with required documents. 

2. The letter transfers to Marine Transport Department 
"Maritime Agency Registration Section ". 

3. The Shipping Agent data shall be reviewed and then 
transfer the documents to Control of Marine Affairs. 

4. The certificates shall be verified, approving the permission 
request and transfer back the documents to Maritime 
Agency Registration Section. 

5. The Registration Officer shall issue a letter on behalf of 
Transportation Sector giving permission for vessel entry 
the port addressed to the concerned port operations. 

 

Service provider 
Address 

STATE OF KUWAIT 
Ministry of Communications 

Transportation Sector, 
(Marine Transport Department) 
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Address : Kuwait Ports Authority Building (6th Floor) 
                         Jamal Abdul Nasser Street 
Website  : moc.gov.kw 

 

 /FRM-RFP.CHLTMSSA/MTD "(2الملحق رقم )"   /REQ-PER.ETKWMSSA/MTD "(1الملحق رقم )"

 

 

 

 

 

 




