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 الوثائق المطلوبة

 أو سفينة خدمات  تجارية سفينة ملكيةلتغيير 

 (LEASBACKعن طريق شراء مع تأجير )

 

 

 

 

 

 

 الملكية؛ تحويل طلب 

 LEASBACK) شركة التأجير تصريح  بملكية السفينة مسلمة من طرف المحكمة التجارية باسم  -

SOCIETE DE )  ؛ 

 ؛شركة التأجير قانون من نسخة مصدقة 

 ؛صالحيات تفويض التوقيع الخاص بشركة التأجير من نسخة مصدقة 

 ؛لالستئجار األصلي اتفاق االئتمان 

 األصلي فيما بعد لمديرية عقد اإليجار من قبله بتقديم أو التزام، معد من قبل موثق عقد البيع األصلي 

  البحرية التجارية

 شهادة أصلية بخلو السفينة من أي رهن بحري -

 مسلمة من طرف القباضة التابع لدائرتها مقر الضرائب و الرسوم خاصة بالسفينة تحصيل دةشها 

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

 ؛البحارة بأجور

 ؛)األصلي( جنسية السفينة عقد 

 عملية  الشخص المسؤول عن السفينة ويسمي بيع يجيز المجلس اإلداري من محضر نسخة مصدقة

 ؛البيع
 

المالحة  مديرية يجب تقديم طلب التسجيل إلى مصلحة المالحة البحرية بميناء القيد إلحالته إلى

 .التجارية

 

أنه يحق لمديرية المالحة التجارية أن تطلب إتمام الملق بأي وثيقة تراها  تجدر اإلشارة إلى ملحوظة :

 .الزمة 
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عملية  الشخص المسؤول عن السفينة ويسمي بيع يجيز المجلس اإلداري من محضر نسخة مصدقة -

 ؛البيع

 شهادة أصلية بخلو السفينة من أي رهن بحري -

 ؛)األصلي( جنسية السفينة عقد -

 و مصدق و محدد لتمن البيع عقد البيع األصلي موقع -

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

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

 (Soumissionتعهد موقع من قبل المشتري ) -

 المشتري  السفينة مسلمة من طرف المحكمة التجارية باسم  تصريح  بملكية -

 الشركة موقعة و مصدقة و مسجلة قوانين من نسخة مصدقة -

 المجلس التأسيسي  العام  محضر -

 (Fiche synoptique)بطاقة إجمالية للسفينة في حالة التشطيب عليها -

 واجبات تحويل الملكية -
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 لبيع سفينة أو وحدة  ترفيهية 

 

 األمانجواز  -

 عقد البيع األصلي موقع و مصدق و محدد لتمن البيع -

الشركة موقعة و مصدقة في حالة ماإذا كان االمر يتعلق بشخص  قوانين من نسخة مصدقة -

 معنوي

 محضر المعاينة -

 واجبات تحويل الملكية -
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 لتغيير ميناء الربط 

 

 

 تغيير ميناء الربططلب  -

 طلب اإلذن بتغيير ميناء الربط مسلم من طرف رئيس مصلحة المالحة التجارية -

 تعهد مسلم من طرف مصلحة المالحة التجارية -

 ؛)األصلي( جنسية السفينة عقد -

 وصل بأداء الواجبات -
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 محرك السفينة تغييرل

 

 

 

 طلب تغيير المحرك 

 اإلداري الذي يأذن بتغيير المحرك إذا كان المالك هو الشركة محضر المجلس 

  الشهادة السلبية من الرهن البحري أو إذن الدائن إذا بإتمام التغيير بالرغم من أنها تحت الرهن 

  فاتورة المحرك 

  شهادة استيراد محرك 

 ؛)األصلي( جنسية السفينة عقد 

 دا كان األمر يتعلق بسفينة تجارية أو سفينة خدماتتقرير من مكتب التصنيف في حالة ما إ 

  السفينة ربطميناء ية لرالتجمصلحة المالحة امحرك صادرة عن رئيس الشهادة تركيب. 


