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 الوثائق المطلوبة

 طن  01ترفيهية حمولتها تساوي أو تزيد على  سفينة تشطيب علىلل

 من أجل بيعها بالخارج

 

 طلب التشطيب يوضع لدى مصلحة المالحة التجارية لميناء التسجيل   -      

 ؛السفينة نسخة مصدقة من محضر المجلس اإلداري يجيز بيع  -

بالسفينة مسلمة من طرف القباضة التابع لدائرتها شهادة تحصيل الضرائب و الرسوم خاصة  -

يؤكدان أن الشركة مقر الشركة البائعة، و كذا وصل مسلم من قبل صندوق الضمان االجتماعي ؛

 في وضعية قانونية تجاه هذه المؤسسات

 (ان)األصلي جواز األمان أو جنسية السفينة عقد -

 حالة البيع للخارجشهادة التصدير موقعة من قبل السلطات المختصة في  -

 من قبل األطراف المعنية عقد البيع األصلي موقع و مصدق -

 شهادة أصلية بخلو السفينة من أي رهن بحري - -

 

 
 الوثائق المطلوبة

 للتشطيب على سفينة من السجل المغربي
 في حالة حادثة بحرية

 

 طلب التشطيب    -      

 (ان)األصلي جواز األمان أو جنسية السفينة عقد -

 محضر المعاينة البحرية موقع من طرف السلطات المعنية -

 شهادة أصلية بخلو السفينة من أي رهن بحري -

مسلمة من طرف القباضة التابع لدائرتها  الضرائب و الرسوم خاصة بالسفينة تحصيل شهادة -

وغيرها من  صندوق الضمان االجتماعي و كذا وصل مسلم من قبل، الشركة البائعة مقر

 ؛البحارة بأجور الخاصة التحمالت

 ؛من السجل المغربيالسفينة  التشطيب علىنسخة مصدقة من محضر المجلس اإلداري يجيز  -

 شهادة التخلي على السفينة لصالح المؤمن -

 (Fiche synoptique) ية للسفينة بطاقة إجمال -

 واجبات التشطيب -
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 الوثائق المطلوبة

 من السجل المغربي سفينة تشطيب علىلل

 

 

طلب التشطيب   -        

 (ان)األصلي جواز األمان أو جنسية السفينة عقد -

 شهادة أصلية بخلو السفينة من أي رهن بحري -

شهادة تحصيل الضرائب و الرسوم خاصة بالسفينة مسلمة من طرف القباضة التابع لدائرتها  -

وغيرها من مقر الشركة البائعة، و كذا وصل مسلم من قبل صندوق الضمان االجتماعي 

 التحمالت الخاصة بأجور البحارة؛

 شهادة التصدير موقعة من قبل السلطات المختصة في حالة البيع للخارج -

 (Fiche synoptique) ية للسفينة بطاقة إجمال -

فيما يتعلق ببيع السفن التجارية أو    (Bill of Sale +MOA)عقد البيع األصلي موقع و مصادق و مسجل- -

 سفن الخدمات

 واجبات التشطيب -

 الملف القانوني للشركة إدا كان األمر يتعلق بشخص معنوي  -


