
 تسجيل السفن

 

 

 33من القانون البحري من مكرر 3و  3تطبق مقتضيات الفصلين   من أجل أن تكون السفينة التجارية سفينة مغربية

 3131مارس 

 ن  المغربي .القانوإال إذا كانت مسجلة وفقا ألحكام  مغربي لعلم اللال يجوز ألية سفينة أن تسير رافعة 

تسجيل السفن ، ويعد  المالحة التجارية عن طريق مصالحها الخارجية الواقعة بموانئ مديريةويقوم بإجراء هذا التسجيل 

  .خاص يسمى سجل السفن سجل بالمصلحة المختصة بمديرية المالحة التجارية  

 هو رقم تسجيل السفينة يكون رقمالكل سفينة  خصصيو -

تسجيل السفن ، ويجب أن يشتمل الطلب على وجه مصلحة المالك إلى  بهقدم تتسجيل السفينة بناء على طلب ي تمي -1 .

  :الخصوص على البيانات اآلتية

 اسم السفينة الحالي ، وأسمائها السابقة -3

  .ميناء التسجيل -2

  .تاريخ ومكان بناء السفينة -3

  .سبب وتاريخ اكتساب ملكية السفينة -4

  .نوع السفينة  -5

  .إبعاد السفينة طوال وعرضا وعمقا  -6

  .اإلجمالية والصافيةحمولة السفينة   -7

  .اسم ، ولقب ، ومهنة ، وموطن ، وجنسية المالك ، او المالكين على الشيوع ، مع بيان حصة كل منهم  -8

  .اسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه  -1

  .الحقوق العينية المترتبة على السفينة  -31

 

وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق الالزمة إلثبات صحة البيانات المقدمة ، وعلى األخص 

وثائق ملكيته للسفينة وجنسيتها ، وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن األجنبي الذي كانت 

 .وروده طلب بتاريخ على ال مصلحة المالحة التجارية مقيدة فيه ، ويؤشر 

  



 

 الوثائق المطلوبة

 يةراجت سفينة لتسجيل

 

 

 طلب التسجيل -

   (Bill of Sale +MOA)عقد البيع االصلي موقع و مصادق و مسجل-

 سفينة دا كانت جديدةال بناء شهادة -

 المحكمة التجاريةمسلمة من طرف ملكية السفينة ب تصريح  -

 Soumissionتعهد  -

 أصلية الرهن البحري بخلو شهادة -

 األصلي من البلد التشطيب على السفينة شهادة -

 شهادة االستيراد -

 شواهد التقنية و شواهد السالمة الخاصة بالسفينةال -

 الوطنية والدولية الحمولة شهادة -

 المالحة التجاريةمديرية  الصادرة عن شهادة الموافقة المبدئية   - 

 محضر المعاينة -

 القانوني للشركةالملف  -

 

 

 ..إلى مصلحة المالحة البحرية بميناء القيد  طلب التسجيل يجب تقديم

 .قبل تقديم ملف التسجيل السفينة متضمنا ثالثة اقتراحات اسم طلب للموافقة على يجب تقديم

 

 

 
 

 الوثائق المطلوبة

 لتسجيل سفينة نزهة 

 

 

 

  لسفينةبدائرة ميناء اة التجارية مصلحة المالحطلب تسجيل موجهة إلى السيد رئيس 

  أو شهادة  البناء  األصليةفاتورة الشراء 

  شراء محرك األصليةفاتورة 

 والمحركات شهادة استيراد السفينة 

 صورة من البطاقة الشخصية للمالك إذا كان المالك شخصا طبيعيا 

 الجمركيةرسوم بأداء ال وصل 

  دارةاإلاقتراحات المرتبة في ترتيب األفضلية على النموذج المعد لذلك من قبل  لموافقة على االسم مع ثالثةاطلب 

  بالنسبة للوحدات المستعملة بحريالرهن الخلوها من وشهادة  التشطيب على السفينة من البلد االصليأصل شهادة 
  الحمولة شهادة -
 محضر المعاينة -
 واجبات التسجيل -
 و إذا كان مالك السفينة شركة فيتعين تقديم الملف القانوني للشركة مصادق عليه -
طن يتوجب اإلدالء بتصريح بملكيتها مسلم من طرف المحكمة التجارية إضافة الى تعهد موقع  01إدا كانت حمولة السفينة تفوق  -

 من طرف المالك و رئيس مصلحة المالحة التجارية
  
 



 

 الوثائق المطلوبة

  خدمات  لتسجيل سفينة

 

 

  لسفينةبدائرة ميناء اة التجارية مصلحة المالحطلب تسجيل موجهة إلى السيد رئيس 

  أو شهادة  البناء  األصليةفاتورة الشراء 

  شراء محرك األصليةفاتورة 

 والمحركات شهادة استيراد السفينة 

 صورة من البطاقة الشخصية للمالك إذا كان المالك شخصا طبيعيا 

 الجمركيةرسوم بأداء ال وصل 

  دارةاإللموافقة على االسم مع ثالثة اقتراحات المرتبة في ترتيب األفضلية على النموذج المعد لذلك من قبل اطلب 

  بالنسبة للوحدات المستعملة بحريالرهن الن خلوها موشهادة  التشطيب على السفينة من البلد االصليأصل شهادة 
  الحمولة شهادة -
 محضر المعاينة -
 واجبات التسجيل -
 و إذا كان مالك السفينة شركة فيتعين تقديم الملف القانوني للشركة مصادق عليه -

رية إضافة الى تعهد موقع من طن يتوجب اإلدالء بتصريح بملكيتها مسلم من طرف المحكمة التجا 01إدا كانت حمولة السفينة تفوق 

 طرف المالك و رئيس مصلحة المالحة التجارية
  
 
  

 الوثائق المطلوبة

المائية الدراجاتللتسجيل   

(SCOOTER de MER) 

 

  جواز األمان مكتوب على مطبوع إداري معد لهذا الغرضطلب  

  األصليةفاتورة الشراء  

  ستيراد االشهادة 

 و الملف القانوني للشركة إذا كان شخصا معنويا صورة من البطاقة الشخصية للمالك إذا كان المالك شخصا طبيعيا 

 الجمركيةرسوم بأداء ال وصل 

  سنة 81تصريح بموافقة االب إذا كان المالك ال يتعدى  

  من البلد االصلي التشطيب على الدراجة أصل شهادة  
 المقاييس شهادة -
 محضر المعاينة -
 واجبات التسجيل -

 

 

 


