
Requirements for New Navigational Permit متطلبات اصدار ترخيص مالحي لسفن النزهة والصيد

1. Filled and signed application form (with stamp for 
Companies) 

2. Original Valid CPR: 
- The applicant must be at least 18 years old.
- For Non-Bahraini nationalities the registered 
occupation must be (Boat Driver) along with the 
sponsor’s name.

3. Original valid boat registration certificate
4. Valid fishing license (for Fishing Boats)
5. Sign declaration form of safety requirements 

.ملئ وتوقيع االستمارة الخاصة1.

:البطاقة السكانية األصلية سارية المفعول2.

.سنة18يجب أن ال يقل عمر مقدم الترخيص عن -

ون المهنة يشترط للمستخدمين غير البحرينيين أن تك-

وأن ( نةسائق سفي)المسجلة في بطاقة السجل السكاني 
.يدرج فيها أسم الكفيل

.ملكية السفينة األصلية سارية المفعول3.

.التوقيع على إقرار الشروط المطلوبة4.

ة رخصة الصيد الصادرة من اإلدارة العامة لحماية الثرو5.
(.سفن الصيد)البحرية 

Requirements for Renewal of  Navigational Permit متطلبات تجديد ترخيص مالحي لسفن النزهة والصيد

1. Filled and signed application form (with stamp for 
Companies) 

2. Original boat’s ownership certificate and previous 
navigational permit

3. Original Valid CPR
4. Valid fishing license (for Fishing Boats)

.ملئ وتوقيع االستمارة الخاصة1.

:البطاقة السكانية األصلية سارية المفعول2.

.ملكية السفينة األصلية سارية المفعول3.

ة رخصة الصيد الصادرة من اإلدارة العامة لحماية الثرو4.
(.سفن الصيد)البحرية 

https://www.mtt.gov.bh/sites/default/files/navigation_form.pdf
https://www.mtt.gov.bh/sites/default/files/navigation_form.pdf
https://www.mtt.gov.bh/sites/default/files/navigation_form.pdf
https://www.mtt.gov.bh/sites/default/files/navigation_form.pdf


Fees                                                                                                                         رسوم الترخيص المالحي

Boat Type

إصدار الترخيص

وتجديـده
New License and 

Renewal (BD)

تغيير البياناتوبدل فاقد
Replacement and Changing 

Information (BD) 

نوع السفينة

Passenger ships, glass-bottomed 

ships and diving ships carrying 

more than 12 passengers

50 10

ي سفن الركاب والسفن ذات القاع الزجاج

12وسفن الغوص التي تحمل أكثر من 

راكب

Passenger ships, glass-bottomed 

ships and diving ships carrying less 

than 12 passengers

25 10

ي سفن الركاب والسفن ذات القاع الزجاج

12وسفن الغوص التي تحمل أقل من 

راكب

Fishing, pleasure, and 

conventional boats
1 1

شبية سفن النزهة وسفن الصيد والسفن الخ

التقليدية والتي على شاكلتها

رسوم إصدار ترخيص مالحي دولي وشهادة الحد األدنى للطاقم
Fees for issuing an international navigation license and minimum safe manning certificate

تغيير البياناتوبدل فاقد
Replacement and 

Changing Information 
(BD) 

م إصدار شهادة الحد األدنى للطاق

وتجديده

Issuance and renewal of 
minimum safe manning 

certificate (BD)

إصدار ترخيص مالحي 

وتجديده

New License and 
Renewal (BD)

نوع السفينة

Passenger Boats 25 100 50 سفن نقل الركاب

Glass-bottomed ships 25 100 50
سفن ذات القاع 

الزجاجي

Commercial Diving 
Boats

25 100 50
سفن الغوص ذات 

األغراض التجارية




