
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 دليل خدمات قطاع النقل  

 إدارة النقل البحري  -
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 إعداد: 

 APRIL 2021     إدارة النقل البحري  –مراقبة املشاريع والتطوير 

        

 وزارة املواصالت

 قطاع النقل

  دولة الكويت 



 
 
 

 قطاع النقل –خدماتدليل 
 إدارة النقل البحريأوال: 

 
  الخدمة اسم م

 طن( 150 من )أقل الصغيرة السفن تخدما

 طن( 150 من )أقل الصغيرة السفن تسجيل 1

 طن( 150 من )أقل الصغيرة السفن ملكية تجديد 2

 طن( 150 من )أقل الصغيرة السفن ملكية تحويل 3

 الصغيرة لسفن سالمة ومعدات ملكية لشهادة تالف بدل / فاقد بدل إصدار 4

 )ملصق( التسلسل لرقم تالف بدل / فاقد بدل إصدار 5

 سفينة قياس إعادة 6

 صغيرة سفينة اسم تغيير 7

  (صيد إلى نزهة من سفينة) عمل طبيعة تغيير 8

  بحرية( رحالت إلى نزهة )من سفينة عمل طبيعة تغيير 9

 (نزهة إلى بحرية رحالت / صيد )من سفينة عمل طبيعة تغيير 10

 صغيرة سفينة ركاب/محركات( )لون/عدد تغيير 11

 الصغيرة السفن على رهونات وجود عدم شهادة اصدار 12

 قارب ملكية إثبات األمر يهمه ملن شهادة اصدار 13

 قارب ترخيص شطب/إلغاء األمر يهمه ملن شهادة اصدار 14

 مؤقت عمل تصريح إصدار 15

 طن 150 من أقل حمولتها تكون  والتي الدولية لألحكام خاضعة الغير السفن معدات سالمة شهادة إصدار 16

17 
 طن 150 من أقل حمولتها تكون  والتي الدولية لألحكام خاضعة الغير السفن معدات سالمة شهادة إصدار

 )للصيد( متر 12 من وأطول 

 بحرية دراجة تسجيل 18

 بحرية دراجة ملكية تجديد 19

 بحرية دراجة ملكية تحويل 20

 البحرية الدراجة ملكية لشهادة تالف بدل / فاقد بدل إصدار 21

 بحرية دراجة ملكية إثبات األمر يهمه ملن شهادة اصدار 22

23 
 بحرية دراجة ترخيص شطب/إلغاء األمر يهمه ملن شهادة اصدار

 
 



 طن( 150 من )أكثر  الكبيرة السفن خدمات

 )مؤقت( كبيرة سفينة تسجيل 24

 )دائم( كبيرة سفينة تسجيل 25

 كبيرة سفينة ملكية تحويل 26

 كبيرة( سفن ملكية لشهادة األصل( طبق )صورة تالف بدل / فاقد بدل إصدار 27

 حمولتها( )حسب كبيرة سفينة اسم تغيير 28

 التسجيل شهادة في سفينة ربان اسم تغيير / اعتماد 29

 الكبيرة للسفن الرهن قيد شهادة اصدار 30

 الكبيرة السفن على رهونات وجود عدم شهادة اصدار 31

 كبيرة سفينة ترخيص شطب/إلغاء األمر يهمه ملن شهادة اصدار 32

  السفينة على مطالبات أو رهونات وجود وعدم كبيرة سفينة ترخيص شطب/إلغاء األمر يهمه ملن شهادة اصدار 33

 األطنان( )حسب  الكبيرة للسفن مالحي ترخيص اصدار 34

 الكبيرة للسفن مالحة لترخيص تجديد إصدار 35

 الكبيرة للسفن مالحة لترخيص فاقد/تالف بدل إصدار 36

 املتواصل املوجز السجل وثيقة اصدار 37

 املتواصل املوجز السجل لوثيقة تحديث اصدار 38

 فقط النفط لناقالت املدنية( )املسئولية آخر مالي ضمان أو التأمين شهادة اصدار 39

 إعفاء شهادة إصدار 40

 مؤقت عمل تصريح إصدار 41

 مذكرة االحتجاج )البرتستو( 42

 الراديوإصدار شهادة أجهزة السالمة  43

 إصدار شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح في البحار 44

 التصديق الدوري على شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح في البحار 45

 حسب حمولة السفينة Load Lineإصدار شهادة خط الشحن  46

 Load Lineالكشف السنوي شهادة خط الشحن  47

 Load Lineالتصديق الدوري على شهادة خط الشحن  48

 تجديد صالحية أي من شهادات السفينة التي لها تجديد كل فترة 49

50 
م لغاية –طن  150إصدار شهادة سالمة معدات السفن الغير خاضعة لألحكام الدولية والتي تكون حمولتها من 

 طن( 500

 سجل بمعدات السالمة للسفينة 51

 شهادة قياس وحمولة وشهادة مسحإصدار  52

 اصدار شهادة سالمة البناء  53

 اصدار شهادة بدل فاقد ألي من شهادات السفينة 54

 اعتماد أي مستندات أو شهادات من اإلدارة طبق األصل 55

 

 



 البحارة شئون  خدمات

  ( نزهة ) للمعاهدات خاضعة الغير البحرية والدرجات للقوارب A بحري  نوخذة إجازة رخصة إصدار 56

  )صيد( للمعاهدات خاضعة الغير البحرية والدرجات للقوارب A بحري  نوخذة إجازة رخصة إصدار 57

 بحرية( رحالت ) للمعاهدات خاضعة الغير البحرية والدرجات للقوارب A بحري  نوخذة إجازة رخصة إصدار 58

 تجاري( / )حكومي للمعاهدات خاضعة الغير البحرية والدرجات للقوارب A بحري  نوخذة إجازة رخصة إصدار 59

  نزهة( )للمعاهدات خاضعة الغير البحرية والدرجات للقوارب B بحري  نوخذة إجازة رخصة إصدار 60

 ( صيد ) للمعاهدات خاضعة الغير البحرية والدرجات للقوارب B بحري  نوخذة إجازة رخصة إصدار 61

  )نزهة( A بحري  نوخذة إجازة رخصة تجديد إصدار 62

  )صيد(  A بحري  نوخذة إجازة رخصة تجديد إصدار 63

 بحرية( )رحالت  A بحري  نوخذة إجازة رخصة تجديد إصدار 64

 تجاري( )حكومي  A بحري  نوخذة إجازة رخصة تجديد إصدار 65

  )نزهة(B بحري  نوخذة إجازة رخصة تجديد إصدار 66

 )صيد( B بحري  نوخذة إجازة رخصة تجديد إصدار 67

 A النوخذة إجازة لرخصة فاقد/تالف بدل إصدار 68

 B النوخذة إجازة لرخصة فاقد/تالف بدل إصدار 69

 السفينة ظهر على أو اإلدارة بمكتب الخدمة من البحارة صرف أو استخدام عقود على التصديق 70

 األهلية الشهادة – البحريين للضباط الكفاءة شهادة على التصديق 71

 األهلية الشهادة – البحريين للضباط الكفاءة شهادة على التصديق تجديد 72

 األهلية الشهادة – البحريين للضباط الكفاءة شهادة على املصدقة تحديث 73

 األهلية الشهادة – البحريين للضباط الكفاءة شهادة على تالف بدل / فاقد بدل إصدار 74

 الكويتية السفن متن على العاملين للمالحين البحرية الخدمة سجل إصدار 75

 الكويتية السفن متن على العاملين للمالحين البحرية الخدمة لسجل تجديد إصدار 76

 الكويتية السفن متن على العاملين للمالحين البحرية الخدمة سجل فاقد/تالف بدل إصدار 77

 للتطقيم اآلمن الحد وثيقة إصدار 78

 للتطقيم اآلمن الحد لوثيقة تجديد إصدار 79

 للتطقيم اآلمن الحد لوثيقة فاقد/تالف بدل إصدار 80

 للتطقيم األدنى الحد وثيقة متطلبات من إعفاء شهادة اصدار 81

 مؤقت مندوب هوية إصدار 82

 مؤقت مندوب لهوية تجديد إصدار 83

 مؤقت مندوب هوية فاقد/تالف بدل إصدار 84

 البحرية الوكاالت خدمات

 بحرية وكالة قيد تسجيل 85

 بحرية وكالة قيد تجديد 86

 الوكيل قبل من بحرية وكالة شطب أو إلغاء 87

 بحرية وكالة شطب أو إلغاء 88

 بحرية وكالة قيد إعادة 89

 البحرية الوكالة قيد بانتهاء تذكير إخطار 90



 منتظم مالحي خط تسجيل 91

 منتظم مالحي خط إلغاء 92

 املالحي الخط اسم على تعديل 93

 منتظمة باخرة تسجيل 94

 منتظمة باخرة إلغاء 95

 املنتظمة الباخرة وجنسية اسم على تعديل 96

 األصلية للشهادة تالف /بدل فاقد بدل اصدار 97

 منتظمة أو مستأجرة باخرة دخول  تصريح اصدار 98

 األمر يهمه ملن  اصدار 99

 املواصالت بوزارة مقيدة غير لشركة مالحي لخط وكالة تسجيل 100

 أخرى  خدمات

 بيع الخرائط الخفيفة 101

 بيع الخرائط الثقيلة 102

 fairsheetبيع صورة عن خريطة  103

 بيع كتيب الرموز واملصطلحات لرواد البحر  104

 

 :مالحظات

 والتفتيش: واالنتقال املساحني أجور رسوم معادلة 
  (انتقال أجور  + التفتيش أجر  + املساحين أجور ) مجموع 

     للساعة د.ك 15 = املساحين أجور  ▪

 (ساعة تحتسب دقيقة 30 عن تزيد املساح لعمل زمنية فترة كل ,ساعة نصف تحتسب دقيقة 30 عن تقل املساح لعمل زمنية فترة كل)

 د.ك 10 = التفتيش أجر  ▪

 د.ك 4 أو 7 = انتقال أجور  ▪

 البحري: النقل إلدارة التابعة اخلارجية املراكز 
 الورش – املسيلة منطقة – اليخوت نادي مرس ى – الجيش ضباط نادي املناطق: )يغطي اليخوت نادي مركز -

 األرض( رأس نادي – البحري  الشعب نادي – الساملية بمنطقة املوجودة
 مرس ى – القار بنيد منطقة – الصيادين اتحاد ديوانية – الشمالن نقعة املناطق: )يغطي شرق  سوق  نادي مركز -

 شرق( منطقة – مول  مارينا
 الوطية( وديوانية شرق  سوق  مابين البحرية القطع – الوطية ديوانية املناطق: )يغطي الوطية ديوانية مركز -
 عشيرج( بمنطقة املتواجدة والورش عشيرج املناطق: )يغطي الدوحة: ميناء -
 – الخيران منتزه – البحري  الفحيحيل نادي – الصيادين ديوانية املناطق: )يغطي البحري  الفحيحيل نادي مركز -

 الكوت( – العمل ملركز املجاورة واملناطق

 

 

 

 


