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جـدول
 بتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات والشهادات والتقارير 

 
 أوال : رسـوم التسـجيل: 

التسجيل ألول  نـوع السفينة تسلسل
مـــــرة

 تجديد 
التسجيل

 تحويل الملكية  -
 شهادة شطب  -
شهادة بدل فاقد  -

قدم والسفن   21السفن حتى 1
دينار  5  دينار  3  دينار  7  التقليدية. 

قدم وحتى   21السفن أكثر من 2
دينار  10  دينار  6  دينار  14 قدم.  35

دينار  15  دينار  9  دينار  21  قدم.  35السفن أكثر من 3

دينار  20  دينار  20  دينار  50  السفن األخرى 4

 
 ثانيا : رسوم المعاينة التي تجريها اإلدارة المختصة إلصدار شهادة السالمة: 

قدم   21أكثر من قدم  21حتى نوع السفينة تسلسل
قدم  35أكثر من قدم   35وحتى 

دينار  5دينار  3دينار  1سفن صيد 1
دينار  7دينار  4دينار  2سفن النزهة 2

دينار  6دينار  4--السفن التقليدية  3

 
 ثالثا : رسوم تراخيص اإلبحار

 إصدار الترخيص نوع السفينة تسلسل
وتجديـــده 

 بدل فاقد   -
تغيير البيانات  -

وسفن  1 الزجاجي  القاع  ذات  والسفن  الركاب  سفن 
دينار  10دينار  50 راكب  12الغوص التي تحمل أكثر من 

وسفن  2 الزجاجي  القاع  ذات  والسفن  الركاب  سفن 
دينار  10دينار  25 راكب  12الغوص التي تحمل أقل من  

دينار  1     دينار  1 سفن النزهة وسفن الصيد والسفن التقليدية  3

دينار 10    دينار  50سفن القطر والخدمات ونقل البضائع 4
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 رابعا : رسوم إصدار ترخيص مالحي دولي وشهادة الحد األدنى للطاقم 
 

إصدار ترخيص  نوع السفينة تسلسل
مالحي وتجديده 

إصدار شهادة الحد  
األدنى للطاقم  
وتجديده 

    بدل فاقد -
تغيير البيانات  -

دينار  25 دينار  100 دينار  50سفن نقل الركاب 1

سفن ذات القاع  2
دينار  25دينار  100 دينار  50الزجاجي 

سفن الغوص ذات  3
دينار  25 دينار  100 دينار  50األغراض التجارية 

4
 سفن القطر  -
 سفن الخدمات  -
سفن نقل البضائع  -

دينار  25 دينار  100دينار  50

 


