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 : رئيس جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية 
                                                                    

 د مـد ش ـ أح د  ـ السي 
 

 : ــــــــة ـــــ اللجنــ ــــرر  ــ قــــ ــ م                                               
 

 حممد مكنيف   لسيد ا 
 

 :املقرر حتت إشراف السيد الطاقم اإلداري الذي قام بإعداد التقارير      

 ؛ة(لجن)رئيس مصلحة ال  رضـوان ارقطـ السيد*   

 ؛تـوفيـق مطـيـع *السيد
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 ؛2021أبريل  20:على مشروع القانون تويالتصتاريخ  * 

            ؛2، املمتنعون: : ال أحد، املعارضون5املوافقون: :ون* نتيجة التصويت على املشروع قان 

 ؛تعاماث اجتثال االجتمـاعـات:عــدد *     
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 
                                                                                    

 السيد الرئيس املحترم، 

 املحترمون، الوزراءدة السيدات والسا

 ن،مو تر حالسيدات والسادة املستشارون امل

 

أع  يشرفني على  أن  املوقرض  أعدته  ر مجلسنا  الذي  التقرير  نص 

ا والبنيات  الترابية  والجماعات  الداخلية  دراستها  لجنة  بمناسبة  الساسية 

كما وافق عليه مجلس  )  يتعلق بشرطة املوانئ   71.18  القانون رقم ملشروع  

 النواب(. 

 23يخ  ار بتد  عق املن  اتهاقانون في اجتماع الجنة مشروع هذا  ست الل ار تد

، برئاسة السيد أحمد شد رئيس اللجنة، وبحضور 2021أبريل   20و  مارس29و

 ، واملاءوالنقل واللوجستيك هيز التجالقادر اعمارة وزير عبد  السيد 
ة أهمي ى  ل ع  فيهأكد    عرضا   الوزيرلقى السيد  أاألول  االجتماع  بداية    يف      

  دالت الخارجية اش املبا إنعمن  ا  ينائي في االقتصاد الوطني انطالق القطاع امل
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اب تنموية لالقتصاد الوطني واملساهمة في تهيئة التراب الوطني عبر خلق أقط 

ا  ذاوك املوانئ،حول   توفير  عبر  الجهوي  االقتصاد  التحتية  نيلبتنمية  ات 

 توجات املحلية. الالزمة لتثمين املن

الالتشريع  اإلطار   عندوتوقف   أن  وأبرز  املينائي،  والقانون    نون قا ي 

باملوا  02. 15م  رق ايتعلق  وبإحداث  وشركة نئ  للموانئ  الوطنية  لوكالة 

تويات حيث تم خلق ثالث مس  ،قطاع املوانئ باملغربيؤطر   استغالل املوانئ

 سؤوليات: ملوالتحديد املهام 

 وظيفة السيادة والتخطيط؛  ➢

 ة والتقنين؛ ائيوظيفة السلطة املين  ➢

 لوظيفة التجارية. ا ➢

  مة الرقابة والتقنين، ترتكز على مه  ينائيةامل ات  لطوأوضح أن مهام الس 

والفوقي و  التحتية  البنيات  وتنمية  صيانة  ومهمة  املينائية  السلطة  ة  مهمة 

املغربية اململكة  أن  وأبرز  فرف ع  املينائية،  مهما  تاريخيا  تطورا  القوانين  ت  ي 

امل  للشرطة  خالل:ئية  ينا املنظمة  ماي   18ظهير    ،1916مارس  7ظهير    من 
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الق1941وبر  أكت  24  يرظه  ،1934 ا،  بتاريخ  رار  ، 1950يونيو     12لوزاري 

 .  1961ابريل   28ظهير  

ال    التحديات  إلى  أشار  مراجعة  كما  تلزم  املنظم   اإلطارتي  القانوني 

نائي طاع امليالقعلى    ةواملتمثلة أساسا في حدوث تغيرات كبير   ة املوانئرطلش

ا املشروع ملتوخاة من هذف ااهدل ل  ق ، وتطر 1961 بريلأ   28دودية ظهيرومح

 التي جاء بها، ومراحل إعداده. قانون وإلى أهم املقتضيات

 السيد الرئيس املحترم، 

 املحترمون، السيدات والسادة الوزراء

 املستشارون املحترمون،ادة لسواالسيدات 

 

املن  أش خالل  العامة  إلى    تدخالتاملافة  ك   را اقشة   أنواملتدخلين 

ومو   انون ق وع  ر ش امل هذا    مقتضيات املجال،اكب  متكامل  الذي عرفه   للتطور 

يسمح   أحسن  بمما  على  بمهامها  االضطالع  وتسهيل  املينائية  البنية  تطوير 

 . وجه
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ثم أغلبكما  املستشارين  ن  أنشروع  امل  ذاه  السادة  مؤكدين  ه قانون 

الثغرا التي تعرفهسيعالج  ومالئمته مع   ا املجال،في هذ  نونيةالقا   ةترسان لاا  ت 

 دولية. لاات ي فاقتاال

أحد   املستشارينوأفاد  املتدخلين   هأن  السادة  أنشطة  سينظم مختلف 

الصي  املوانئفي   أو  النقل  في  الفاعلين  مشيد  سواء  هذا    راالبحري،  أن  إلى 

يواكب  ي  وعاملشر  أن  وأنجب  األمنية    التطور  التحديات  على  ئية يلبوايجيب 

السالمة  بيئة وعلى  ى ال لعظ  فا في الرفع من القدرة التنافسية والح  همسا ي  أنو 

 الصحية. 

في االستثمار    ةالحكومة املتمثل   اتاملتدخلين بمجهودالسادة  ونوه أحد  

مجال   بفعواألسطول    املوانئفي  تخصالبحري  استثما ل  مباشيص   رةرات 

الصلة  مل ذات  املشاريع  من  سواء  باملوانئجموعة  طنجةم  في  التجارية   يناء 

 .سفيا أو ة أو ميناء الناظور أو الداخل املتوسطي

أسفه حول سيطرة الشركات اإلسبانية   السادة املستشارينوأبدى أحد  

لها  ة  ي يجعلها رهينلذا  الش يء  ،واإليطالية على مجال املالحة البحرية املغربية
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مغربي  و ت  ةبضرور   مطالبا  مالحة  أسطول  إحداث  إلى  املغربية  الدولة  جه 

 جديدة. موانئث اة مع إحد ازاباملو 

أحد   املستشوطالب  فصل  ور ضر ب  ينار السادة  الوكالة   املرصدة  عن 

نفس املتدخل   وهكما ن وجعله مستقال لتفعيل أدواره الهامة، للموانئالوطنية 

ا الوكالة  باملجهودات  بها  قامت  مست وصخصلتي  على  الشباك    وى ا  إحداث 

لخ التجار الوحيد  الخارجية،ريطة  مس  ة  إل   توى وعلى  ر   ىسعيها  قمنة  تسريع 

املالعمل الطابع  ونزع  عاديات  عنيها  لي  أكبر  مرونة  تحقيق  أجل  املرور    دمن 

 .املينائي

ب حيث  باملغر   املينائيةإلى ارتفاع التكلفة    شارةإل اتمت  أخرى  من جهة  و 

بتدار م  ومال، الص  بعد  يأتي عاجب   كهطالبا  تل  شكل  هذه   خفيضومحاولة 

الالتكلف هذا  أن  وخصوصا  اإلصال   يضخفتة  أهداف  أهم  بين  من  ح  يعد 

 املينائي.

ا امل  خيرأل وفي  أغلب  الذتدخلثمن  القانون  مشروع  مضامين  جاء ين  ي 

التي حصلت على مستوى الواقع وتنظيم وتقنين مجموعة   ملواكبة التطورات 
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األنشط  في  من  تمارس  أصبحت  التي  مال  واقع،الة  إلى  الترس ءباإلضافة  ة  انمة 

 االتفاقيات الدولية.  ال معملج القانونية في هذا ا

 السيد الرئيس املحترم، 

 املحترمون، اءلسادة الوزر ات وادسيلا

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

واستفسارات مالحظات  على  جوابه  والسادة   خالل  السيدات 

الوز  السيد  أكد  من  ع   يراملستشارين،  للرفع  قانون  املشروع  هذا  أهمية  لى 

البن  املغربية مشيرا  انئاملو وى أداء  مست ب  غر ملبا   ةيية التحتية املينائإلى تطور 

م مكنته  مجموعةالتي  بين  الربط  العا   ن  االقتصادية  األقطاب  ملية  من 

   أوروبا وإفريقيا. كل منفي  وخصوصا 

املغرب  وتوقف   ربط  في  الداخلة  ميناء  أهمية  الغربية فر بإ عند  يقيا 

ه  أنه سيتم ربط  خصوصا ، و والرواج التجاري الدولي  املنافسةى  و مست  وسيرفع

لوج و مهمكية  تس يبمنطقة  األقالتجة سبري  قبطرية  الجنو عل  املغربية    بيةيم 

 وبالتالي من التنمية الشاملة.  مهما في عالقتها بإفريقيا تلعب دورا تجاريا 
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الوزي  تبينتو  السيد  حسب  امليناء  هذا  معبر   رأهمية  إغالق  عند 

غرب،  اديا باملول املرتبطة اقتصالدثر مجموعة من  الكركرات التي نتج عنها تأ 

إلى   هذا  مشيرا  سينياملأن  ما  عز اء  عند  وخصوصا  التجاري  الربط  سيتم ز 

و  وتوفير    ة كافوفير  تتشييد  ملاملرافق  التحتية  األنشطة جموعة  البنية    من 

 جيد. ل شكب قانونية تنظم هذا املجال  ةترسانوهذا يتطلب  وتنظيمها،

قطاع  أكد    ا كم منا   املوانئأن  رهيبفسيعرف  دولية  الذي الش يء    ة،ة 

ك عاملية  شركات  استقطاب  أر بيتطلب  من  تجاري، ر   قلخ  جلى  وقطب   واج 

حيوية   جميعومنطقة  والقطاعات  في  وخاصة    باملوانئاملرتبطة    املجاالت 

 حري. البالصيد 

املأشار  كما   أن هذا  الصيدإلى  ليواكب قطاع  دون  حري  لب ا  شروع جاء 

العام   باملستوى  امل اإلخالل  على ص صو وخ  ينائية،للشرطة  ضبط  مستوى    ا 

جال ورفع اللبس ائية بهذا امل ة املين طر لشا  ميد مها ة وتحددخول املواد الخطير 

 عن بعض مهامها. 

الفات يجب يات املتعلقة بالزجر عن املخ فاد السيد الوزير أن املقتضوأ

 ة. كبللمخالفات املرت  مةءأن تكون مال
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لهذا  لىع ووافق   تقييمي  لقاء  الوقو   عقد  أجل  من    ما  لىع  فاملجال 

املقب  واالنتظارات   تحقق، السنوات  الوكالة  نظر  ال  ويةاز   بريوتق  ،لةفي  بين 

العا  بخصوص  واالتحاد  املغرب  ملقاوالت  عملية  و   العبور،تكلفة  م  تسريع 

 . العبور 

ون من أجل ان ق  وتطرق السيد الوزير للمراحل التي مر منها هذا املشروع

حول الهدف  أي اختالف  ود  عدم وج  مؤكدا على  له،الوصول إلى التوافق حو 

علها قطبا وج  استدامة مردوديتها   قيقوتح  نئاو ملبا الرواج  املتمثل في الرفع من  

املتميز للمملكة  الجغرافي  املوقع  إلى  بالنظر  االختالف   ،مهما  أن  إلى  مشيرا 

 . حولها ق التفاصيل سيتم التوافموجود حول بعض 

 السيد الرئيس املحترم، 

 ون،حترم امل السيدات والسادة الوزراء

 رمون،السيدات والسادة املستشارون املحت

 

  17مجموعه  ما  ب  الفرق واملجموعات البرملانيةعديل تقدمت  اال لحق التموإع  

 : كالتاليتعديال توزعت حسب مصدرها 
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 ت؛ تعديال  10 قاوالت املغربفريق االتحاد العام مل •

 . تتعديال  7: قراطية للشغلميكونفدرالية الدموعة الجم •

تعديلين في استدراك هما    قاوالت املغرباالتحاد العام ملقد سحب فريق  و         

 . 22و 16املادتين 

االجتماع  و  بتار املنع في  فللبص  املخص و   2021أبريل    20يخ  قد   يت 

واديال التع على  ت  ال  القانون،هذا    مشروعمواد  لتصويت    على   نةلج وافقت 

رقم  مشروع  مواد   بشرط   71.18القانون  املوانئيتعلق  املشروع    ة  وعلى 

 وفق النتيجة التالية:  بدون تعديل برمته ن و قانال

افـــامل                                  ؛ 5ون: ــــــ ـــــــــــــــــقـــــــــــــ و

 ؛ أحدال  ون:ـ ـــــــــــــــــ رضاـــــــعــــــــــامل                                                                                       

 . 2 ون:ــــــ ـــــــــــــ ـعــــــ ــنــ ـــــــــتـــــــاملم                                                                                                       

 

 

 
 



 

 

 71.18رقم  ونن ر حول مشروع قاتقري  –ساسية األنيات والب  ترابيةالجماعات الو داخليةلجنة ال -ارين تشمجلس المس –البرلمان 

14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ز تجهي ال  وزير دي لس ا رض ع 
 واملاء   يك والنقل واللوجست 
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  71.18قم ع قانون رمشرو

 يتعلق بشرطة الموانئ 
 التقديم: 

 الباب األول 
 أحكام عامة  

 

 األولى المادة 

 : طلحات والعبارات التاليةمصاليراد في مفهوم هذا القانون ب

وا  الميناء: التشريعات  في  معرفة  هي  كما  والنهرية  والبحرية،  األرضية،  الفضاءات  بها  ألمجموع  الجاري  نظمة 
والسي االعمل  الماد ما  القانون  أل تين  من  والثانية  بالموانئ  15.02ولى  للموانئ    المتعلق  الوطنية  الوكالة  وبإحداث 

 ئ؛ وشركة استغالل الموان
السلطة  ئية المينا   لطةالس ال ة  كلفالم :  مهام  ممارسة  ذلك  في  بما  الموانئ  للتشريع    ئيةا ينمال  شرطةبتدبير  طبقا 

 العمل؛   ماوالتنظيم الجاري به

ال بال الحكو   السلطةة:  بحريالسلطة  المكلفة  الحكومية  السلطة  أو  التجارية  بالمالحة  المكلفة  كل  مية  البحري  صيد 
 ها؛ منهما حسب اختصاص

 ؛ عوان المخول لهم ممارسة الشرطة المينائيةأللطة المينائية والتي تتكون من السل ة : الهيئة التابعء المينا  قبطانية

قصد القيام برحلة بحرية، سواء كان مالكا أو غير مالك    سفينة هيز  بتج  : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقومالمجهز
 .  لها

أو  أو  بحرية  منشأةكل    : سفينة أ  مركب  قارب  أو  وحداتباخرة  القط الخدمة و  واإلنقاذ  ر  كوحدات  واإلرشاد 
 ية؛ البحر ارة التجالتي تمارس عادة المالحة البحرية، كما تم تعريفها في مدونة  أو كل أريبة عائمة  وصيانة الموانئ

العام أو الخاص يزاول نشاطا:  المستغل  للقانون  الميناء، إما في إط  كل شخص اعتباري خاضع  ار نظام  داخل 
 السالف الذكر؛  15.02 القانون رقموفق أحكام  أو نظام الرخصة  االمتياز

ها من  ق عليلمصادة وا لخطر االتفاقيات الدولية حول البضائع ا  و أ للتشريع الوطني الخاضعة  البضائع   بضائع خطرة: 
   ؛كة المغربية والمنشورة قانونا طرف الممل

البضائع خاصة إدارة  إلى  الموجهة  البضائع  الوطني، وكذ:  المتفجرات والذدفاع  االستعمال خائر واألسا  لحة ذات 
 المدني؛ 

 ميناء؛  الهو مجموع األحكام التي تحدد قواعد استغالل  نظام استغالل الميناء: 

البحر اأية  البحر طقة  المن:  عرض  منطقة  من  تتكون  والتي  للميناء  النهرية  الرسو  إلو  ومنطقة  اإلجباري  رشاد 
 ؛هما العملوالتنظيم الجاري بمحددة في التشريع المينائي، كما هي 
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   ؛ مناورة تأمر بها قبطانية الميناء ة،  يكون مؤهال وكافيا إلجراء أيسفينالطاقم األدنى لل :  طاقم الحراسة  

ألشخاص المكلفون بحراسة سفينة أو عدة سفن للصيد البحري والمعينون من طرف  أو ا   الشخص  : ةسحراال  خدمة
 ناء؛ ميال  قبطانية بها  تأمر مناورة  أي إلجراء مؤهلين يكونون  المجهز، 

تتطلب اتخاذ إجراءات  والتي  من المنشأة المينائية أو الميناء،    ا أو جزء  منطقة تغطي كال   منطقة الدخول المقيد: 
 ؛ حساسيتها ر إلى لنظبا  صةة خا أمني

للميناء  المحاذية  األمنية  ما  المنطقة  إلى  مباشرة  تمتد  التي  المنطقة  الم:  الميناء،  للتشريع   حددة وراء حدود  طبقا 
 ؛ ومنشآتهأمن الميناء الحوادث التي قد تقع فيها التأثير على    والتي من شأن الجاري بهما العمل  والتنظيم 

 

  2 المادة

الملكية  المناطق واألرصفة المخصصة للبحرية    باستثناءالمغربية    المملكة موانئ جميع في القانون   اهذ  م أحكا تطبق
 . هاآت المينائية المرتبطة بمنشوال العسكرية الموانئ اوكذ

 : املناقشة

املستشا   أبرز    السادة  أنأحد  املينائية    رين  شرطة صالشرطة  نفين 

و  العام  للقطاع  لتابعة  تو الخالقطاع  يمكن  اص  بعض  ، ألعوانظيف 

حو  و واستفسر  خاصة  املهام  تداخل  املالش  نأ ل  للقطاع  ي رطة  التابعة  نائية 

موظفين    العام ويتمتعون هم  من  مجب  محلفين  االختصاصات موعة 

بدورهمم  حياتوالصال  القيام  أجل  التابعة ن  أكما    ،ن  املينائية  الشرطة 

 . بنفس املهام تقوم الخاصللقطاع 
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 د الوزير جواب السي

أنجو معرض    في  أكد املقتضي  ابه  عليه  اتهذه    بالبا في    امنصوص 

األول تخص    املناقشةو الثاني   و الباب  ظه،  إلى   حق  يعطي  1961ير  بالعودة 

املينائية  امل الراقبة  امل ومهام  لرائد  شرطة  امليناء وأعوان    امليناءينائية  وضباط 

القانو القبطانية،   املراهذا  مقتضيات  يضع  ك ن  وضبط  يقل  قبة  ل اخد  عما 

اليدخل    امليناء مهام  السلطة  ضمن  مهام  تدخل ضمن  والتي  املينائية  شرطة 

 . انئاملو نظام تنظيم والوكالة هي التي تقيم  ،يةينائامل

معل  األنشطة أن    وأوضح ونظام   املوانئوى  ت سى  الترخيص  إلى  تنقسم 

بمقتضياتن  :االمتياز ينظم  الترخيص    ،سنة  20ز  يتجاو   وال  قانونية  ظام 

إلى   اال باإلضافة  ي  ذيلامتياز  نظام  أن  إلى  يمكن  هذا    ،سنة  30صل  ويمكن 

من   في   ة ممارسالنظام  مفصل  وهذا  امليناء  مستوى  على  األنشطة  كافة 

 ن.ختلف مقتضيات القانو م

من  أنه  وأبرز   عدد  وضع  الصيد    تاالستثناءا تم  مجال  في  وخصوصا 

ا  ذله  كبةام باملو تطلب القيا  ما م  مهماقتصادي    سوسيووهو قطاع    البحري،

 اإلخالل بنظام املراقبة املينائية.  املرونة دون بعض  عطائهإاع و القط
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أ والتيه  نوأضاف  االختصاصات  بخصوص  مشكل  هناك  تطبق    ليس 

 . ينائيةشراف السلطة املإ لقانون تحتودة بهذا احسب املقتضيات املوج

 الباب الثاني 
 الشرطة المينائية  

 

  3 المادة

، غير أنه يمكن أن تماَرس من  انيةقبطال  وأعوان رائد الميناء وضباط الميناء    ة من قبليينائمة الام الشرطتمارس مه
من  المكلفين  االمتياز  أعوان صاحب  الس   قبل  قبل  من  والمعتمدين  المينائية  قبله  رقم  لطة  للقانون    15.02وفقا 

 . السالف الذكر

أمام  عوان محرري المحاضر،  األ  ليفتح لق ب لمتعاللتشريع    بقا، طيؤدي األعوان المكلفون بشرطة الموانئ اليمين 
 تي يقع في دائرتها الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.االبتدائية ال المحكمة 

ر تكليفهم أو، عند االقتضاء، في قرار  انئ االختصاصات المحددة لهم في قران المكلفون بشرطة المو األعوايمارس  
 . كورلمذا  قراري ال فالمبينة  انئ لمو اعتمادهم، بالميناء أو با 

لون فيه  نائية في مقر قبطانية الميناء الذي يزاو حة األعوان المكلفين بالشرطة المي تقوم السلطة المينائية بتعليق الئ
 مهامهم.

   4المادة 

 

بحق   اختصاصاتهم،  ممارسة  إطار  في  الموانئ،  بشرطة  المكلفون  األعوان    المتواجدةالسفن    إلى  دخولال يتمتع 
 به.  وقات العمل أالميناء خالل  داخل ة المتواجدة  ت الخاصالمؤسسا ىلا إ ذ ، وكبالميناء

ومات  ول على المعلالحق في الحصبضباط الموانئ    مع مراعاة التشريع المتعلق بالحصول على المعلومة، يتمتع 
 . الخاصة المؤسسات و  ةمزاولة مهامهم من اإلدارات والمؤسسات العموميلوالوثائق التي يحتاجونها 

 
 5 ادةمال

 

أن يكونوا مرتدين زيا    وفقا لهذا القانون،  ممارسة اختصاصاتهم اء  أثن الموانئ،  بشرطة األعوان المكلفين  ىيجب عل
  مهنية مسلمة إليهم من قبل السلطة المينائية  وحاملين بطاقة  يمي، تنظ   ومواصفاته بنصدد خصائصه  نظاميا تح

لها التابعين  والمصلحة  يجب عليهكم،  تبين هويتهم  للعموم اإلسم    من تضة تشار   حمل  ما  بشكل واضح ومقروء 
 . ورقمه المهني التسلسلي وصورة له صي والعائلي للعون المكلف بشرطة الموانئ  الشخ
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 6المادة 

 

الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها    المكلفين بشرطة  يجب على األعوان
 . مهم بمها  ناسبة القيام أثناء أو بم 

 
 7 ادةالم

 

المينائية للسلطة  حالة  ،يمكن  ت وشيكخطر    في  أن  والحمالة  لمجهزين  ل   اأمر صدر  ،  والبحارة  السفن  وربابنة 
 ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر. تغلين المينائيين والمرشدين والمس

أو كتابة  الذكر  السالف  األمر  الرا   يصدر  ال بواسطة    وأ  يودبواسطة  الحديثةوسائل  الخدمات  تواصل  ويحدد   ،
 تقديمها متى أمكن تحديد هذه المدة. ة ومدة والوسائل المطلوب

ال الميبلغ األمر  إلى  باألمر بمذكور  المتاحة، غير  عنيين  الكتابية إلى ربابنة  أكل الطرق  األوامر  يمكن توجيه  نه 
 إليها. الدول التي تنتمي  و أمنائها أو قناصلة  يين أ لبحر ها ائعن طريق وكال السفن المعنية إما مباشرة، وإما 

األشخاص   على  لألمريجب  االمتثال  أعاله  األولى  الفقرة  في  لتعليمات  المذكورين  وكذا  إليهم  األعوان    الموجه 
 المكلفين بشرطة الموانئ. 

 : ةشدون مناقب

 الباب الثالث 
 تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء  

 

 8المادة 

قبطانية الميناء والمستغل بل وصولها لدى  و وكيلها، اإلعالم بها قأة يتوقع وقوفها بالميناء،  سفينمجهز  على    يجب 
ع طائلة  تحت  توقعات  المعني،  الئحة  في  إدراجها  نظام  دم  في  المحددة  الشروط  وفق  اإلعالم  ويتم  الوصول. 
 يناء.ة بالمالخاص نيةترو ك لإلالمعطيات ابر منصة تبادل المعلومات و استغالل الميناء، وذلك ع

 . لى قبطانية الميناء عبر الوكيل البحري للسفينة ائق المطلوبة إفي حالة حصول عطب في المنصة، توجه الوث

 الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي.  يها أعاله على سفنال تسري األحكام المشار إل 
 

 9المادة 
   

إلى   متجهة  سفينة  مجهز  على  مغربي  يجب  و انرب  وأميناء  أو  اها  األجل  كيلها  داخل  وصولها،  بساعة  إلعالم 
 استغالل الميناء.نظام المحدد في 

قبطانية الميناء بمجرد دخولها  لدى  ويتها  لتوقف بالميناء، أن تعّرف بهيجب على كل سفينة، رغم اعتزامها عدم ا 
 إلى عرض البحر. 

 غربي. الم  لعلم لحري الحاملة ال تسري أحكام هذه المادة على سفن الصيد الب
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 10المادة 
 

بمثابة مدونة  (  1919مارس    31)  1337ة  خر جمادى ال من    28  في  الشريف الصادر  ظهيرمع مراعاة أحكام ال
البحرية،  ال كل ستجارة  إيجب على  داخلة  اإلشارات  فينة  وأعالم  المغربي  والعلم  دولتها،  علم  ترفع  أن  الميناء  لى 

 ناء. الميخول دلة منعها من النظامية، وذلك تحت طائ 
 الميناء.  عند خروجها من يجب على كل سفينة أن ترفع علم دولتها

 

   11المادة 
 

ا  على  يحرص  أن  سفينة  ربان  كل  على  الب يجب  السمعي  االتصال  الرقمي  صري ستمرارية  الطرق    أو  بكل  أو 
عمليات  رقها  تستغلتي  اطيلة المدة    مع قبطانية الميناء عبر القنوات المحددة من طرف القبطانية، وذلك   المتاحة

 اورات داخله والرسو بعرض البحر. ه والقيام بمنالدخول إلى الميناء والخروج من 
 

 12المادة 

وف داخله دون ترخيص مسبق  نه أو القيام بمناورة داخله أو الوقأو الخروج منة دخول الميناء  ال يمكن ألية سفي 
 ام استغالل الميناء. ظيات المحددة في ن الكيفروط و الش وفق  ةدارات المعني، وعند االقتضاء، اإلمن قبطانية الميناء

بن تنظيمتحدد  وكيفياتص  شروط  تف ي  التي  البحري  الصيد  سفن  وحركات  ثالث  وقوف  اإلجمالية  حمولتها  وق 
 السفن ومواصفاتها التقنية. حدات لقياس السعة، حسب نوعية  و 
 

 13المادة 
 

ال لتقنية تفوق الحد األقصى المرخص به  ها ا خصائصحدى  نت إاميناء، إذا كيمنع على أي سفينة دخول مدخل 
 اء. طة المينائية، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى المينمن قبل السل

 

 14المادة 

دخول مدخل الميناء    طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل  اإلرشاد إلجبارية  سفينة خاضعة  ال يجوز ألي  
 ا. همرشد على متنإال بحضور 

 

 15المادة 

و  السفن  دخول  الموانئ  بشرطة  المكلفون  األعوان  األوامر ينظم  بإصدار  ويقومون  بالميناء،  وتواجدها    خروجها 
 السفن.   يع مناوراتوتوجيه جم 
أوام األعوان تصدر  إشارات   ر  عبر  أو  كتابة،  أو  الراديو،  بواسطة  الموانئ  بشرطة  الوسائل   المكلفين  بكل    أو 

   .المتاحة
ق وكالئها البحريين أو أمنائها أو  إما مباشرة إلى ربابنة السفن المعنية، أو عن طري  يةاب لكتمر ا ألواايصح توجيه  

 ليها. الدول التي تنتمي إ قناصلة  
 

 16المادة 

، إذا كان من شأنها المس بأمن  أو تأخيره  لى الميناءإشرطة الموانئ منع دخول كل سفينة  ن بان المكلفييمكن لألعو 
ثل للميناء أو المس بالمحافظة ته، أو إذا كان من شأنها عرقلة االستغالل األمبنظافه أو  بيئتأو ب  المة الميناءوس

 ئية. على التجهيزات والمنشآت المينا
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 ولى أعاله على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي. ألاال تسري أحكام الفقرة 
 

 17المادة 

الح البحري  الصيد  سفن  اباستثناء  للعلم  إيمغربلاملة  يمكن  الس،  المادة  خضاع  في  اليها  المشار  أعاله،    16فن 
 ء. الترخيص لها بدخول المينابل ، قة البحرية بناء على طلب من السلطة المينائية تقوم به السلطلفحص 

 

 18المادة 

يعملو  الموانئ، وأن  المكلفين بشرطة  لتعليمات األعوان  يمتثلوا  السفن أن    الل ، خم ه بمبادرة منا  يجب على ربابنة 
 من الحوادث.  للوقاية التدابير لتي يقومون بها، على اتخاذ جميع االحتياطات و ورات االمنا

 الميناء.  المناورات داخلجد بمركز قيادتها طيلة فترة يتعين على ربابنة السفن التوا
 

 19المادة 

أو  لدخول  ريح اع تص، وضرية بعرض البحلى الميناء، أو خارجة منه، أو راس إيجب على ربان كل سفينة داخلة  
 ام استغالل الموانئ. ظات المحددة في ن القبطانية طبقا للشروط والكيفي  لدىالخروج 

الب الصيد  لسفن  شبالنسبة  تنظيمي  بنص  تحدد  و حري،  لوحدات  كيفيات  روط  بالميناء  والرسو  والخروج  الدخول 
 لها. يعاد و ماعة أسلية لقياس ال الصيد التي تقل حمولتها اإلجمالية عن ثالث وحدات إجما

 

 20المادة 

المحددة في  ض تصريح الدخول بإشعار يتم القيام به وفق الكيفيات والشروط  و عي  ،بالنسبة لسفن الصيد أو الترفيه 
 يناء. نظام استغالل الم

 

 21المادة 

 لى الميناء والخروج منه وفق التشوير البحري الجاري به العمل. إيتم دخول السفن  
 

 22 ادةالم

لى الميناء  إ اء، يتم قبول دخول السفن  من حق األسبقية المحدد بنظام استغالل المين  تستفيد   فن التي لساء انباستث
ترتيب التعرف عليها إذا كانت أحوال الطقس ال  ولها إلى عرض البحر، أو حسب  ورسوها به حسب ترتيب وص

 ل إلى حدود الميناء. تسمح للسفن بالدخو 
للأ غير    يمكن  النه  المين  تثناًء،سا  ،ةيمينائسلطة  استغالل  بنظام  المحددة  األسبقية  قواعد  قرار  مخالفة  وكل  اء. 

 . ون معلالجب أن يكتتخذه السلطة المينائية في هذا الشأن ي 
 

 23المادة 

 أو بنقط الربط المخصصة لهذه الغاية.  السفن إال بمرابط ن ربط ال يمك
 

 24المادة 

ى أمر من قبطانية الميناء، إذا كان من شأن هذا  ء علبنا  ينة سف ال ط  بتغيير مر وم ب ن يقأيجب على كل ربان سفينة  
 .أو عملهااألخرى  التغيير تسهيل حركة السفن 
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 25المادة 

ربط  السفن أو إرخاء حبالها أو تحريكها إال من قبل األعوان المكلفين ب  كن ربطال يم  فن الصيد البحري،ناء س باستث
 ح من قبطانية الميناء. يمر صر وبأ  ائيةلمينالسلطة ا السفن المرخص لهم من طرف 

 

 26المادة 

تخذ جميع االحتياطات  وأن ي ذلك، إلى  الضرورة دعت زها أن يعزز ربطها كلما  ل سفينة أو مجهيجب على ربان ك 
 مكلفون بشرطة الموانئ. ضرورية التي يأمره بها األعوان الال 
 

 27المادة 

أ  مربوطة  كل سفينة  تتوفر  أن  بيجب  راسية  السفينة لتأمين سالم  ةومؤهل  يةكاف  سةالحرا خدمة  على  ناء  الميو    ة 
 ألخرى. بمنشآت الميناء أو بالسفن ا  رات المأمور بها لتفادي األضرار التي قد تلحق بها أوبالمناو   وللقيام 

ك  عينهم مالريطة توفرها على حارس أو حراس يال تخضع قوارب الصيد التقليدي لمقتضيات الفقرة األولى أعاله ش
 مذكورة. ب اللقوار غل امست أو

نائية أن  ز للسلطة الميجا بها،    ولم يوجد على ظهر السفينة طاقم للقيام  إذا أصبح من الضروري القيام بمناورة ما
مجه تلجأ  نفقة  على  هيآ،  إلى خدمات  الكاملة،  مسؤوليته  وتحت  وا زها  والربط  والقطر  اإلرشاد  وخدمات  لجرف  ت 

 القيام بالمناورة المذكورة.   انوذلك لضم  خرى،أئة هي أو أي  سفن الصيد والترفيه
 . لخدمات المذكورة لمقدميهادينا مباشرا بأجرة ايبقى مجهز السفينة م 

 

 28المــادة 

 

ومقتضيات نظام  وحمولتها وضرورات االستغالل    ة الموانئ، حسب خصائص السفنيقوم األعوان المكلفون بشرط
 استغالل الميناء: 

 ؛ حرلب ا رضالرسو بع بتحديد مكان -

 ؛ رفن حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحئحة السبوضع ال  -

 السفن؛ لحركات توقعي العام  مخطط البوضع ال -

 بتعيين أمكنة ربط السفن؛  -

 بالميناء. قامة السفن  حماية البيئة الضرورية خالل إرض تدابير األمن والسالمة و فب
 

 29المادة 

بيئة أو  السالمة أو  ال من أواألب لمساس  نها ان شأعة مبضا  إفراغ كل  يمكن للسلطة المينائية أن ترفض شحن أو 
 الجاري بهما العمل.  نظيمأو ال تحترم المقتضيات المنصوص عليها في التشريع والت  ميناءلاداخل   الصحة 

 سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي. ي األحكام المشار إليها أعاله على تسر ال 
 

 30المادة 

االنتهاء الفعلي من  يجب على كل سفينة مغادرة الميناء مباشرة بعد  دناه،  أ  91و  88  دتينالماس بأحكام  دون المسا
 ها بالميناء. العمليات التي استدعت رسو 
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 السالمة، تأخير أو تعجيل مغادرة سفينة. و أ، ألسباب تتعلق باألمن أنه يمكن لقبطانية الميناءر غي
 علم المغربي. املة للي الحلبحر يد ا الص ه على سفنال تسري األحكام المشار إليها أعال

 

 31المادة 

أحكام  ال الوطني  الباب هذا    تطبق  للدفاع  التابعة  السفن  اإلنقاذ  على  أن وسفن  السفن    قبول  ، غير    ها ورسو هذه 
ت اتوحرك يها  خاصة  لمقتضيات  مع  خضع  الميناء،  استغالل  نظام  الجيد    أخذحددها  واالستغالل  السالمة  قواعد 
 بار. العت ء بعين االلمين

 

 :ةاملناقش

الصيد سفن  املتعلقة ب  تاالستثناءا  أحد السادة املستشارين أن  أشار

املغربيالحا   البحري  للعلم  تسري   ملة  ال  ا   والتي  أحكام   خاصة  ،9ملادة  عليها 

املغربية  و  املوانئ  من  الكبير  العدد  البحري،أن  للصيد    ها لهيتأ و   مخصصة 

انية امك ول  وتساءل ح  ،ون نالقا هم هذا  مليشيتطلب أن  هذا القطاع  وتأهيل  

قانون  ل  اصدار  الب لمنظم  للصيد  املخصصة  كل    حري موانئ  لتجاوز 

 ره بشكل جيد. التي يطرحها هذا القطاع ولتطوي اإلشكاليات

امل  اإلشارةت  تمو  ب  29ادة  إلى  داخل    ظحفاملتعلقة  والسالمة  الصحة 

التأكيد  حيث  ،املوانئ لم لعل  ةملحا الري  سفن الصيد البحيفهم منها أن    تم 

بشحنوص وخص  29املادة    تضياتقممن    نىتث تسي  لوطنا يتعلق  فيما  أو    ا 

في   الخطيرة  املواد  بجعل  املوانئتفرغ  تحترم   ايضا السفن    هذه  مطالبا 

 .املوانئمن داخل السلم واال  حفاظ علىقة باللعضيات املتاملقت
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البيئة   على  الحفاظ  عنبخصوص  داخل   ا تنظيمهكيفية    استفسر 

 . سانحة االن اسة بص املرة و طيلخ والوثة ملا املواد غومنع تفري املوانئ

 جواب السيد الوزير 

منها مفتوحة   14ميناء    43ضح السيد الوزير أن املغرب يتوفر على  أو 

فقط بمنهي الصيد لن نحتاج   األمرإذا تعلق  أكد أنه  و   ،ارجيةعلى التجارة الخ 

 ئية. إلى الشرطة املينا 

اقتصادية    املوانئ عالقات  في  مهمو دخلت  مال  ةتجارية  ة مءتطلب 

طلق منذ  تنظيمها ان بداية  وخصوصا أن  ،  القانون الدوليام  أحك مع  مها  ظينت

القر   الستينيات املاض يمن  ال  ،ن  يتطلب  الش يء  القانون ذي  هذا  عصرنة 

أكد أن مناقشة هذا القانون اإلشكاالت، و ن  مجموعة م  جيب علىي  الذي ال

  مضيفا أن   ،كة كافة املتدخلينمشار ب،  2012  سنة  منذ  قطال انله  عداد  واإل 

مشكل  درستها الفرق التقنية ولم تجد فيها أي    ع قانون هذا املشرو   تا يتضقم

عن  التي    29املادة    بخصوص وسفنتتحدث  البحري   بضائع    هاألن  الصيد 

مجالها    فنس با ومسجلمعروف  و ة  كبتحمملغرب  السمك  الل  هدد  ت  ضاعة 

 .بيئة واملواطنينالصحية لل األمن والسالمة
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ة ويتم ر الخطيض البضائع  عبب  انئاملو إلى    لخوهناك بعض السفن تد

و  أخرى  سفن  على  جهتحميلها  إلى  أخرى نقلها  املراقبة    ة  يستوجب  مما 

أنه  ،  الصارمة إعطاء  وأفاد  للسلطة  لسلطة  اتم  ملنع   نائيةياملالتقديرية 

 هذه األنشطة.  ممارسة

الحامل أما   البحري  الصيد  الوطني  للع  ةسفن  أ  اللم  مشكل، تطرح  ي 

 . التنظيم  ىلع ار تصقمبشأنها األمر  ظلحيث ي

مشكال  أي  يطرح    ال  نهلك  ،ي يتطرق له القانون داملؤ   امللوثخصوص  بو 

 البحري. بالنسبة لسفن الصيد 

 الباب الرابع 
 الخاصة البضائع و الخطرة   ضائعالب 

 

 32المادة 

و  الخاصة  أو  الخطرة  البضائع  عبور  و يتم  ونق  اوإيداعهمسافنتها  مناولتها  حرم  وحراستها  في  ق  فو ء،  المينالها، 
 اري بهما العمل مع مراعاة االتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. لتنظيم الجالتشريع وا

 

 33المادة 

وإلى مستغل    قبطانية الميناءلى  إوكيلها أن يقدم  اصة، أو  طرة أو خل سفينة تحمل بضائع خربان ك  ىعل  يجب 
 لميناء، وذلك داخل الجال المحددة. استغالل ا ها في نظام علي صوص التصاريح المنعنية المينائية الم  المنشأة 

 

 34المادة 

جراءات  ومسافنتها إال بعد استكمال اإل  فراغهاة وإالخاصال يمكن الشروع في عمليات شحن البضائع الخطرة أو  
التش في  عليها  به والتنظيم   ريعالمنصوص  و   ماالجاري  الحصعبالعمل  علىد  قبطا  ترخيص  ول  طرف    نية من 

 يناء. الم
 

 35 ادةالم
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الميناء الرام قبطانية  لتعليمات  السفينة أن يمتثل، أثناء معالجة البضائع الخطرة أو الخاصة،  ية  يجب على ربان 
 ة الميناء. سفن وسالموباقي ال سفينته لى الحفاظ على سالمة إ
 

 36المادة 

مدعمة للبضائع  دائمة و حراسة    فيرتو   اثلهو ممأها  نة أو مجهز ربان السفيى  لعتفرض  يمكن للسلطة المينائية أن  
أو  بذلك  الخطرة  المينائية  المنشأة  ُتلزم مستغل  أن  أو  التي توجد على ظهرها،  كاإ  ، الخاصة  تذا  البضائنت  ع  لك 

 توجد بالميناء. 
السفينة أو مجهزها  تفرض على  ئية أن  طة المينا يمكن للسل مات  ددة أو عالإشارات مح   المعاست  و ممثلهاأربان 

أو الخاصة إلثارة انتباه مستعملي الميناء لخطورتها، وذلك طبقا لنظام استغالل الميناء    طرة الخئع  لبضا ا  لو ة حبارز 
 المعني. 

 

 37المادة 

الب  نعيم الخاصة  قاء  والبضائع  الخطرة  المينائبضائع  للسلطة  يمكن  أنه  غير  الميناء.  بشكل  داخل  الترخيص  ية 
ئع الخاصة داخل الميناء الذي يتوفر على أماكن  بضاوالرة  الخطع  ئالبضوتخزين ا ده، بولوج  ، ألجل تحد ئيا ناستث

 معدة خصيصا لهذه الغاية. 
الذك السالفة  األماكن  ي ر  يجب على مستغل  بانتظام عن حالةبلغ  أن  الميناء  والبضائع    قبطانية  الخطرة  البضائع 

 طقة التي يستغلها.الخاصة في المن
التر   على   ويجب  االستث صاحب  المخيص  األجل  خر إ   ، أعاله ه  ليإ  شارنائي  انصرام  قبل  الميناء  من  البضاعة  اج 

المينائية على   السلطة  تتخذ  تقاعسه،  الترخيص. وفي حالة  هذا  في  التي  نفقتالمحدد  التدابير  مسؤوليته  ه وتحت 
 ضرورية.   تراها

 

 38المادة 

،  طحةلمسي اراضاأل  ىعل   حواض أوة أو في األ على األرصفة  ر ط الخ  انسكاب أو تسرب المواد   في حالة تشتت أو
الضرورية  التدابير  جميع  واتخاذ  فورا،  المعنية  المنطقة  تطويق  المستغل  على  يجب  اإليداع،  أو  المناولة  أثناء 

 ك. ق الخطر وإخبار السلطة المينائية بذلتطويل
اس  أس على   يئةحة والسالمة والبلصدون المس با  فيواالنتشال والتنظكما يجب عليه أيضا، القيام بعمليات اإلزالة 

 . وفي آجال محددة تقنية  خبرة

 سؤوليته الكاملة. حت مفي حالة تقاعسه، تتخذ السلطة المينائية التدابير التي تراها ضرورية، وذلك على نفقته وت و 

 

 39المادة 

تدخله، اتخاذ    ال ل، كل حسب مجغتالربان وعلى المس البضائع السائبة أو المسحوقة، يجب على    مناولة   في حالة 
 .نع انتشار هذه المواد أو انبعاث غبار كثيف أو بمنع أي شكل من أشكال التلوث لة بمالكفي  ابيرتدلا يع جم

ا بعمليات إزالة المواد وتنظيف  م خصوصبالقياوذلك  الحالة التي كانت عليها،  إلى  كما يجب عليهما إعادة األماكن  
ق األحواض إلى حالته  دة عم ء، إعاقتضااال  عندليات المناولة، و عماتسخت نتيجة    ي ائي والمنشآت التالحوض الم

 .  على أساس خبرة تقنية وفي آجال محددة   األصلية، دون المس بالصحة والسالمة أو البيئة
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المينائية  الة  في حو  السلطة  تتخذ  نفالتقاعس،  تراها ضرورية، وذلك على  التي  باألمر وتحت  قة  التدابير  المعني 
 .لةؤوليته الكامسم

 
 

 دون مناقشة ب

 خامس لا  باالب 
 التشوير البحري المينائي ية  حما 

 

 40المادة 

 ربان سفينة:  كل يمنع على
 عائم غير معد لهذا الغرض؛    ي جسم بأ وأ أن يباشر الربط بضوء عائم أو بأرمة أو بعوامة -

 ة. أو عوام ةمعائم أو أر رة التجنب الموجود فيها ضوء مخطاف في دائيقوم برمي الأن  -

 . السلطة المينائية المعنية   ن يخبر ربانهاعلى أ  ياع أو الجنوح بالض مهددة ينة فس  لك لىع  المنعا يسري هذ ال

 
 41المادة 

عوامة، ولو  أو أرمة أو  أو تحويل أو تعطيل أو إتالف ضوء عائم  راق  يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغ
الجنوح أو نتيجة تصا  أو  الضياع  آأأو    م دبسبب خطر  قبطانيخر، أن  ي سبب  البحرية    السلطةاء و ينمل ة ايخبر 

  24تصريحا بالواقعة على أبعد تقدير في ظرف  بالواقعة عبر الوسائل األكثر سرعة التي يتوفر عليها، وأن يودع  
 . توصلكنة المثبتة لل بالوسائل المم اعة الموالية لوصوله إلى أول ميناءس

الممثل القنصلي    نبية لدى دول األج ال ي  فو ة،  حريالبناء والسلطة  قبطانية المي  ى يودع هذا التصريح في المغرب لد
 للمغرب األقرب من ميناء الوصول. 

 42المادة 

ي  خلل فختفاء أو انحراف العوامات أو األرمات أو أي  ين ا على كل ربان سفينة أو مرشد أو أي شخص عايجب  
ة، عبر  طة البحريلالس أو لميناءرا قبطانية ا، أن يخبر فو اهاشتغال أضواء التشوير، وبشكل عام أي خلل ظاهر علي

 . والمثبتة للتوصل  وسائل األكثر سرعة التي يتوفر عليهاال

 

 43المادة 

خرى للتشوير  منشأة أ  نارة أو ضوء عائم أو عوامة أو أرمة أو أيف مكل من تسبب في تدمير أو تعطيل أو إتال
 ها. التي تسبب في إصالح األضرار  لمساعدة على المالحة، يتحمل تكاليف لأو 

ن، تتخذ  ، ودون اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانو داخل أجل محدد   ذلكتقاعسه عن  ة  لاح  يف
 . حصاللل  ةسؤوليته الكاملة، التدابير التي تراها ضروريحت مالسلطة المينائية، على نفقته وت 
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 قشةن منا بدو 

 الباب السادس 
 األمن المينائي  

 
 44مادة لا

التي تقوم برحالت دولية حسب درجة حساسية  دم  ناء يقل ميبك  ينائطات لألمن الميمخط  توضع للسفن  خدمات 
 : المناطق التالية

 المنشآت المينائية؛  -

 يد؛  مناطق الدخول المق -

 ؛ جاري بهما العملالمحددة طبقا للتشريع والتنظيم ال  المناطق المينائية الحساسة -

 ية للميناء.ذا المنطقة األمنية المح -

 غير تلك المشار إليها أعاله.  ئلموان مينائين المألل ات  ويمكن أن توضع مخطط
 

 45المادة 

ء بالنسبة لكل مستوى من مستويات األمن  مينانائي التدابير واإلجراءات المطبقة في الالميتحدد مخططات األمن  
 وقوعه.  ل، حسب خطورة أي حادث أمن متوقع أو محتمدة من قبل اإلدارةالمحد

 

 46دة الما

  لخاص على إعداد مخطط األمن المينائي ا   ، يخصه  ما فيكل    ،المنشآت المينائية  مستغلوية و ائنيالمتسهر السلطة  
   .بالميناء وبالمنشأة المينائية

يها بما فيها الولوج البري أو  وكيفيات إعداد مخططات األمن المينائي والمصادقة عل   نظيمي شروط نص ت تحدد ب
 .الميناء  ىلالبحري إ

 

 47مادة لا

السل فينائيمي لاطة  تعين  تقدم  ل ا  ة  التي  عون  التي  لسفن  لخدمات  موانئ  دولية،  برحالت  الميناتقوم  ئي  األمن 
 ومساعديه على صعيد كل ميناء.

 لمستغل، عون األمن ومساعديه في كل منشأة مينائية. اقتراح من ان، بكما تعي
صوص عليها في  منالنية  األمت  اءجراابير واإلطبيق التديخصه، بت  فيما  ، كلمايكلف العونان المذكوران ومساعدوه

 مطبقة. يات األمن المخطط أمن الميناء والمنشأة األمنية حسب مستو 

 

 48المادة 

 لمكلفة بالموانئ. المينائية من قبل السلطة الحكومية ا  األمنية للموانئ والمنشأة بقة  يتم اإلعالن عن المطا

 



 

 

 71.18رقم  ونن ر حول مشروع قاتقري  –ساسية األنيات والب  ترابيةالجماعات الو داخليةلجنة ال -ارين تشمجلس المس –البرلمان 

67 

  

 49المادة 

 اء، لترخيص مسبق للسلطة المينائيةالمين  ات إلىقطار وال  باتالمركت المتحركة و األشخاص والال  دخوليخضع  

 . أعاله 46في المادة ليه طبقا لمخطط األمن المينائي المشار إ جهاالميناء المسموح ولو يحدد مناطق 
 

 قشةن منا بدو 

 السابع لباب  ا
 لتحتية  حماية المنشآت والبنيات ا  

 المينائية  ةوالبنيات الفوقي
 

 50مادة لا

اس  ، على أسبالتعويض ن  ييكون مالكو السفن أو مجهزوها أو مؤجروها ملزم  لفة، لمخاات ا قتضيمال  لبالرغم من ك
تقنية، والخسائر  كامل  عن    خبرة  بالالاألضرار  سفنهم  تلحقها  للميناءتي  والفوقية  التحتية  والبنيات  جراء  منشآت   ،
 . ة السفينة وجد في خدمي  ر خآ صمرشد وعن كل شخين والالمالح ربان و لاتصدر عن  واألخطاء التي   التصرفات

 

 51المادة 

والقطارات المركبات  مالكو  الع  يكون  ذات  تل والالت  التي  والخسائر  األضرار  بالبنيات  حقجالت مسؤولين عن  ها 
 . ن بالتعويض عنهاوملزمي  اء التحتية والبنيات الفوقية للمين

 

 52دة الما

بأحكام المساس  ا  56الفصل    دون  الصادر    ظهيرلمن  ال من    28ي  فالشريف  مارس   31)   1337خرة  جمادى 
بمنشأة    ررلحاق ضإيجب على كل ربان سفينة تسببت في  ،  بمثابة مدونة التجارة البحرية المذكور أعاله  (1919

كما    .ثبتة للتوصل ملا   واسطة الوسائل الممكنةقبطانيه الميناء ب أو ببنية تحتية مينائية أو تدميرها، أن يشعر فورا
يرف أن  عليه  في يرا  ر تق  عيجب  اشأن    مفصال  قبطانية  إلى  البحريةالحادث  السلطة  إلى  االقتضاء،  وعند    ، لميناء 

 وذلك قبل مغادرة السفينة للميناء.

 

 53 المادة

آلته في   آلة متحركة تسببت مركبته أو    نوعها،أضرار، كيفما كان  يجب على كل مالك أو سائق مركبة أو أي 
قبطانيه الميناء بواسطة أسرع الوسائل الممكنة.   ن يشعر فورا ألميناء،  ئة اي بب  ت و الفوقية، أو مسأية  للبنيات التحت 
 وذلك قبل مغادرة الميناء. ،  الميناء يةان ليه أن يقدم تصريحا في شأن الحادث إلى قبطكما يجب ع 

 

 54المادة 

انيه  طقب فورا  يبلغ  أن  ،أو فوقية للميناءتية  أو ببنية تح  ةيضرارا بمنشأة مينائ أ أو    يجب على كل من عاين تدميرا
 الميناء بذلك. 
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 55المادة 

اق ضرر بالبنية  لحإ  عمليات شحن أو تفريغ بضائع من شأنها  مسبق  ئية أن تخضع لترخيصيمكن للسلطة المينا
 التحتية والفوقية للميناء. 

 يزات خاصة. طلب تجهي ال تتي التر ح تفريغ منتوجات الصيد الب ال تطبق هذه المادة على عمليات 

 

 56 ةد ماال

 لذلك.  غير المخصصة األماكنو أشياء أو معدات كيفما كانت طبيعتها على بضائع أ يمنع وضع

طة المينائية بشكل توافقي مع صاحب الطلب إمكانية وضع  تدرس السل،  المخصصةفي حالة تعذر وجود األماكن  
 ى. أخر  نكفي أمامعدات الشياء أو األ  أو  البضائع

 

 57دة الما

ت يتحمل   من  فسبكل  الضررإ  يب  المي  لحاق  الفوقية  بسطح  أو  التحتية  بالبنيات  أو  باألرصفة  أو  بعمقها  أو  اه 
 وضوعا لها. قد يكون مي عات التصاريف إصالحها دون اإلخالل بالمتابم

 

 قشةن منا بدو 

 
 الباب الثامن 

 والحفاظ على الصحة حماية البيئة  
 

 58دة الما

 .  الميناءالبيئة داخل الصحة و بساس مليمنع ا 
 لي: يا  بمعلى الخصوص  حسب نوع النفايات أو المواد، القيام  ،لذلك كن المعدة ارج األماع خنيم

 المسطحة؛  راضيفوق األ  أو الميناء ومرافقه مياه في  يصحال  الصرف مياه أو ملوثة، إلقاء مياه -

 ة؛ المسطح راضيأل اق فو  الميناء ومرافقه أو مياه  يئة فيبلبا  أو  بالصحة ضارة  أو خطرة أو  قذرة مواد  إلقاء -

الطرق  الميناء أو في ملحقاته أو على   ياهم في كيفما كان نوعها مواد  أو  أو األزبال األنقاض  أو األتربة رمي  -
 المسطحة؛ باألراضي و أ

أو األدخنة بعث  - الكريهة، الكثيفة الغازات  الروائح  ا أو  التر بنسب تتجاوز  المسموح بهكلقدر أو  ما حسب  يز 
 ؛ا العملمة والتنظيمية الجاري بهالتشريعيالنصوص   موجببدة  حدير المالمعاي

 اد مشعة أو سامة. إلقاء مخلفات تحتوي على مو  -
المينائية،  تقوم   وسي   عنالسلطة  وبكل  اللصق  متاحة،طريق  المخصصة الستقبال  بإشهار    لة  األماكن  الئحة 

 ئبة. ا سوالسائلة والالنفايات الصلبة 
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 59 المادة

 : القيام بما يلي ،الميناء  ةيقبطان  قبلمن  بق سميص دون ترخ،  يمنع
 شحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة؛  -1

  الدخان أو الغاز.قنوات صرف  و المراجل تنقية   -2

 

 60دة ماال

 تأخير.المينائية إخبار قبطانية الميناء بذلك دون أي  يجب على كل شخص ألحق تلوثا بالبيئة
، وفق المعايير التقنية المعتمدة  ا كانت عليهلى ملة إالحاادة  عوإ   فيه  لذي تسببالتلوث ا  يه معالجةعل   بجكما ي

 . املةعلى نفقته وتحت مسؤوليته الكتقوم السلطة المينائية بذلك حالة تقاعسه،  وفي  . وفي آجال محددة

 
 61المادة 

التصريحي يمثلهم،  من  أو  السفن  ربابنة  على  قبطانيه  جب  بم  لدى  و فخلّ الميناء،  االستغالل  ائع  ضب ال  اياقبات 
  لى الميناء. إ ها وذلك قبل وصولمة أو الملوثة، فنهم، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادة على ظهر س الموجود 

 طبقا لمقتضيات نظام استغالل الميناء. ح المذكور يتم التصري
 غير أنه تستثنى من هذا التصريح: 

 ؛ ري فة بالصيد البح مكل ال  ة للدارة عبوالسفن التا سفن الصيد -1

 فيه؛ التر   سفن -2

بين هذه السفن    ثبات وجود عقدمتواترة ومنتظمة، شريطة إن التي ُتَؤمن عمليات نقل منتظمة مع توقفات فس لا -3
ستغالل وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهم بميناء يوجد  يكون موضوعه إيداع مخلفات اال والمتعهدين،  

 ي خط سيرها. ف

 62المادة 

السفن  عل  يجب  ربابنة  فيتوقفالمى  مغ  ة  ا ر ميناء  بقايا  الميناء،  مغادرة  قبل  يودعوا،  أن  ومخلفات  بي  لبضائع 
سفنهم، في محطات اإليداع  و الملوثة، الموجودة على ظهر  المستعملة والمياه العادمة أ  ، خاصة الزيوت االستغالل

 . همل يين المرخصئا تعهدين المينالمخصصة لهذا الغرض أو تسليمها للم
لقبطانية   بهذا  السفينة    منع   يناءالميمكن  القيام  حين  إلى  الميناء  مغادرة  االقت من  عند  تقوم،  كما  ضاء،  اإليداع. 

 ضور السلطة البحرية المعنية. ح ب لمراقبة الضرورية على ظهرهابإجراء ا 
 

 63المادة 

لى  ها ع توفر بت  ، السفن التي تث الهأع  62  لمادة ا  يا فمصوص عليهيمكن أن تعفى من إلزامية اإليداع والتسليم المن 
ت  ت خقدرة  التي  االستغالل  ومخلفات  البضائع  بقايا  كل  لتخزين  وكافية  مخصصة  ستتر زين  أو  خالل  راكمت  اكم 

 . حين الوصول إلى ميناء اإليداعالمسار المتوقع إلى 
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 64المادة 

من أو خليط  الهيدروكاربورية  المواد  تفريغ  ا يمنع  كالزيوت  المواغس  ياه ستعملة وممل ها  الل خزانات  بورية  وكار در هيد 
ل أو الخزانات  طات االستقباج األماكن ومحالمياه العادمة أو الملوثة وبقايا العنابر وكل النفايات الصلبة خار   كذاو 

 .المعدة لذلك عة للمتعهدين المرخص لهمالمتنقلة التاب
 

 65المادة 

الدو  االتفاقيات  مراعاة  المصادق  مع  طر ل علية  من  ايها  المغربية،لممف  بعملياتلق ا  يمنع  لكة  مياه   يام    تفريغ 
 .طانية الميناءأو رواسبها بالميناء، دون ترخيص مكتوب صادر عن قب الصابورة 

أن  الميناء  لقبطانية  أي وقت من ربان    يمكن  في  تتطلب  التي  بالوثائق  مدها  الصابورة ال  السفينة  مياه  أن  شهد 
 ئية. المينا ةلى البيئرة ع خطو  تشكل أي 

تمنعمك أن  يمكنها  تفر عمل  قف تو أو    ا  مييات  الصابورةيغ  كان من شأنها اه  مائية    إذا  كائنات  أو  نقل عضويات 
أو أو   ضارة  الميناء  ا  ُمْمرضة  مياه  بجودة  المإلضرار  بالسفينة  أو  بمنشآته  المتواجدة  أو  السفن  بباقي  أو  عنية 
 بالميناء. 

 . دة لذلكالمعت شآالمنورة إال في الصاب  ب مياه غ رواسير حوال، تفاأل   ل منال يمكن، في أي حا
 

 66المادة 

ال تلك  أو  التحلل  طور  في  أو  المتحللة  البضائع  ترك  يمكن  منهاال  تنبعث  أ  تي  األرصفة  على  كريهة  و  روائح 
  إخضاعها  ائلةحت ط، وذلك تاإلركابالشحن أو التفريغ، أو قبل وبعد اإلنزال أو    األراضي المسطحة قبل وبعد 

 . ع المهملةالبضائ على قةطبالم والتنظيمية شريعيةات الت للمقتضي
 

 67المادة 

أو من شأ  منيجب على كل   الميناء أن يشعنه أن يتسبب فعاين حادثا نتج عنه تلوث  ر بذلك  ي تلوث داخل 
 ا وبكل الوسائل المتاحة. قبطانية الميناء فور 

 
 68المادة 

ميناء  لكل  بالنسبة  المينائية  السلطة  للطوارئ   تضع  الطوا"يسمى    مخططا  ب مخطط  التلوث    ةلمكافحناء  ميالرئ 
((PUP "  ،في هذا المجالصالح المعنية  المجميع  ق مع  من أجل مواجهة كافة أنواع التلوث بالميناء، وذلك بتنسي  .

   أجل مكافحة التلوث البحري.   للطوارئ منويجب أن يكون هذا المخطط متالئما مع المخطط الوطني  
مس  كل  مخططاغتيضع  فللطو   ل  تدخلارئ  منطقة  يسي  التلوث.  (POI)الداخلي  م التنظي   مخطط"  مىه  لمكافحة   "

ا عليه من قبل السلطة  يناء لمكافحة التلوث ومصادق خطط طوارئ المويجب أن يكون هذا المخطط متالئما مع م
 . ذا المجالالمعنية بهالمصالح ائية بعد استشارة المين
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 69المادة 

د استراتيجية حماية البيئة والحفاظ  بتحديإليها  عهد  ي  ةح ى الص يئة والحفاظ عللب لجنة لحماية ا   تحدث في كل ميناء 
 يفها. اختصاصات هذه اللجنة وتأل دد بنص تنظيميعلى الصحة بالميناء المعني، وتح 

 
 70المادة 

 ماكن غير المخصصة لذلك. ضائع في األ مواد أو ب  البيع بالتقسيط ألي  في كل ميناء يمنع
 أماكن غير تلك المخصصة لذلك. في انئ المو ل داخ هاتلومناو البحري ات الصيد بيع منتج كذلك يمنع

 :ملناقشة ا

املستشا   أوضح السادة  الأن  رين  أحد  أو  إدراج  في   غراماتال جزاءات 

ال يجب أن    التصريح بحمولة السفن  أنعلى  أكد  كما  ،  غير كافية   58دة  املا 

ا نصت على مك  إلدارة الصيد البحري   صيد أو السفن التابعةال  يستثني سفن

املذل عمستف  61ادة  ك  ذلكسبب  ال  نسرا  أنه  في  وأضاف  كل  ،  على  يجب 

قبطانة   لدى  بحموالتها  أن تصرح  استث  املوانئالسفن  مء  نا بدون  نوع  ن  أي 

 السفن.

با   67دة  املا وبخصوص   أحداث  لالخاصة  وقوع  عن  باملوانئ،  تبليغ 

عنتسا  التبليغ    ءل  ااملصاحبة  واإلجراءات مسطرة  صيغة  ألن  غير ادة  مل، 

 على التبليغ.  تحفيزلل سللبمجاال يدع ال  بشكل ترحا توضيحها ة مقواضح 
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 جواب السيد الوزير: 

أن الوزير  السيد  والجال  أشار  املخالفات غراما زاءات  بكل  الخاصة  ت 

 .عباب الرابنصوص عليها في الم

املادة  أن  ،61  بخصوص  املقتض ى  أبرز  حيثياراخت  هذا  وضع   ،  تم 

  حكام اال   هذهرسة  ما بم  ليخ  ما ن  إذا تبيه  زا أن، مبرونية بدقةناملقتضيات القا 

قبول يتم  علها فلن  تعمل  الوزارة  أن  وأكد  جدي،  قانون  اعداد    خاص   دى 

 . لتشجيع السياحة لترفيهسفن اب

املمارسين  تلزم    67املادة    أن  ضح،أو تبليغ  البخصوص   لنشطة  لكل 

 ، ألن ال مقاضاتهمسيتم    غالء على عدم التبليلكن إذا اتفق كل هؤ   بالتبليغ،

 . جريمة عدم التبليغ عن حادثوسيتابع ب التبليغم عد  نم ثنىت سمأحد 

 الباب التاسع 
 انئ السالمة في المو  

 

 71المادة 

 المينائية. من السلطة  و تخفيف للسفينة بدون ترخيص يمنع إجراء أي عملية تثقيل أ
 

 72المادة 

يه  قبطان من طرفسلم  م  ص ية ترخال، ما عدا في حءفي المينا  سفنلا ع إيقاد النار واستعمال الشعل على ظهر  يمن
  ل الميناء.في نظام استغالجراءات السالمة المنصوص عليها إ الميناء وشريطة اتخاذ كافة 
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 73المادة 

 
  الترخيص بصفة استثنائية بهذه   المينائيةغير أنه يمكن للسلطة    .المائية بالميناءباحة والرياضة  ة الس ممارستمنع  

 . لمية شافية عأو استك يةافقث  وأة  رياضياهرات بة تظبمناس الممارسة 
 74المادة 

لميناء  داخل ا   اتهومناول  هاشحن البضائع وتفريغ  ومعدات وأدواتيخضع سير ووقوف المركبات والقطارات وآالت  
الم السالمة  وقواعد  است ن لشروط  نظام  في  عليها  والتنصوص  بالتشريع  مساس  دون  الميناء،  المتعلق  م  ظيغالل 

 . صةخال ا  ضائعوالب  ضائع الخطرة بالب 
للسلطة المينائية نقلها    ة الذكر، يمكنممنوع للمركبات والقطارات والالت والمعدات واألدوات السالف  ة وقوففي حال
 وذلك على نفقة أصحابها أو مستغليها وتحت مسؤوليتهم. اكن أخرى،  إلى أم

 
 75المادة 

ا ومعلال مع تحديد  را كتابييصدر أم  أن ،  كلناء ذ المي مة  ستدعت سال، كلما ا قامهم  وملرائد الميناء أو من يقيمكن  
ل التنفيذ  ال أجل  الوسائل  ربان  عبر  اسفينة  سرعة  عليها  األكثر  يتوفر  رسلتي  مكان  و و  بتغيير  اقتضى  سفينته  إن 

اميناء آخر أو  إلى    مؤقتا  إخراجهاالحال   الال  لبحر عرض  اتخاذ اإلجراءات  العمل على    لضمان سالمة  مةز مع 
البو   ةحلمال امة  السفينة وسال فالبيئة  بما  تواجدهاحرية  بمكان  والتشوير  إرساؤها  ذلك  نفقة مجي  على  وذلك  هز  ، 

 . سفينةال
اتخاذ  لرائد الميناء    أمكنأو إذا لم يستطع تنفيذها،  أو من يقوم مقامه    الميناء  رائد  رألوام   سفينةذا لم يمتثل ربان ال إ

ال التدابير  بذلها ضرورية  ا ر ي   تيكافة  ا  ك للقيام  السفينة  راءااإلجذ  اتخا ى  ل علعمل  مع  سالمة  لضمان  الالزمة  ت 
البحرية والبيئة  المالحة  إ  وسالمة  ذلك  في  تواجدها  بما  بمكان  والتشوير  المجهز  ذلك و رساؤها  نفقة  وتحت    على 

 . مسؤوليته
 

 76المادة 

 . خطاراأل از دراسة حولاالمتياز إنجة قيولة تزاول نشاطا بالميناء في إطار اتفايجب على كل مقا
حول    ، إنجاز دراسةية أن تفرض على كل مقاولة تزاول نشاطا في إطار رخصة استغاللالمينائللسلطة  كن  ويم

 . األخطار حسب طبيعة كل نشاط
 

 77المادة 

لمو  مخططا  ميناء  لكل  بالنسبة  المينائية  السلطة  لمكافحتضع  الطوارئ  "مخطط  يسمى  الحريق  حريق  الة  اجهة 
 . لمعنية صالح االم  يعمج شارة است  ، وذلك بعد " ءبالمينا
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الت "مخطط  يسمى  تدخله  منطقة  في  للطوارئ  مخططا  مستغل  كل  الداخلييضع  الحريق.  (POI)نظيم  لمكافحة   "
اء ومصادقا عليه من قبل السلطة  يكون هذا المخطط متالئما مع مخطط الطوارئ لمكافحة الحريق بالمينويجب أن 

 . يةالمينائ
 

 78المادة 

في منطقة من مناطق الميناء أو على ظهر إحدى السفن أن    ة حريق و بداييق أحر   د جو ن و عاي  من ب على كل  جي
 يناء أو مصالح الوقاية المدنية أو المستغل. ل الوسائل المتاحة، قبطانية المذلك، فورا وبكيشعر ب 

 
 79المادة 

حال تتخذ في  الميناء،  في  بسفينة  حريق  اندالع  الالسل  ة  استشا مينائية،  طة  كافة  المدنية،    ةياقالو لح  صا م  رةبعد 
ة  وتجهيزاته وسالمة الميناء ومنشآته  سالمو   بالحريقسالمة السفينة المعنية    ابير التي تراها ضرورية من أجل التد

 كامل مسؤوليته.  متواجدة به، وذلك على نفقة مجهز السفينة وتحتباقي السفن ال
 

 80المادة 

بالميناء أو المتوقع حدوثها به سواًء كان    قعت   التي ادث  حو لا واجهة  م  اتليوتنظيم عمية تنسيق  مينائطة التتولى السل
دارات العمومية والمستغلين والمجهزين  اإلب  ، الخطر الوشيكفي حالة    ،الستعانة لها ا . ويجوزمصدرها برا أو بحرا 

 هم. اتهم وسفن عدلبشرية ومدهم اموار  كما يجوز لها استعمال ،لعاملة بالميناءوالشركات ا  والهيئات
 

 81 ةالماد 

للتشغيل  ث جاهزة  مواجهة الحواد كل سفينة متواجدة بالميناء على وسائل لو   وكل مستغل  كل ميناءفر  و تي يجب أن  
 التنظيم الجاري بهما العمل. تشريع و وفقا لل في أي وقت

 
 82المادة 

اتخاذهاالواجابير  المكلفين بالشرطة المينائية تقدير التديمكن لألعوان   ،  انتشارها  نم  د حال   أو  دث وا لحلتفادي ا  ب 
 بضائع. إبعاد الالمجاورة، أو ذلك القيام بتغيير مكان رسو السفينة المصابة أو السفن بما في 

بأمر   إال  بالشرطة  أو بعد موافقة األعال يمكن،  المكلفين  اتخاذوان  إلى    أي  المينائية،  يؤدي  أن  إجراء من شأنه 
كن أن يكون لها تأثير على سالمة  ل التي يمكل األعما  ةماعفة  وبص ،  هازنانها لتواها أو فقدتحريثة أو  غرق السفين

 ته. منشآت الميناء وتجهيزا
اتخاذ    المكلفين بالشرطة المينائية عن   السلطة المينائية أو األعوان   حال من األحوال إثارة مسؤوليةي أي  ال يمكن ف

 . لحلمصاب إلى هذه اوت خطإ منسو ثب حالة  ، إال في التدابير السالفة الذكر
 83ة ماد لا

ع  كليجب  ك  لى  مواجهة  أو  لتفادي  الرامية  التدابير  واحترام  تطبيق  شأنمستغل  من  حادث  المل  بسالمة  ه  س 
عل يجب  كما  بذالميناء،  المينائية  السلطة  إشعار  الحايه  اقتضى  إذا  يمكنها  والتي  الطوارئ  لك  مخطط  تفعيل  ل 

 المينائية. 
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 84دة الما

عليمات لمنع أي دخول للميناء أو أي مغادرة له أو هما  صدار ت مة، إ السالب  ةقمتعلب  با سلمينائية، أل يمكن للسلطة ا
 معا.

 ةدون مناقشب

 العاشر الباب  
 رميمها وتحطيمهابناء السفن بالموانئ وصيانتها وإصالحها وت 

 85المادة 

 ذلك. ة ل المخصص السفن وصيانتها وإصالحها وترميمها وتحطيمها خارج األماكنيمنع بالميناء بناء 
أنه،غي ل  ر  ا يمكن  الترخيصلسلطة  بصفةلمينائية  وتر   ة،استثنائي  ،  وإصالح  خار بصيانة  السفن  األماكن  ميم  ج 

يام بهذه  ة لذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. يحدد هذا الترخيص الشروط الواجب احترامها للقالمخصص
 األشغال. 

الل الموانئ وتحت مسؤولية  لشروط المحددة في نظام استغا  يتم القيام بالعمليات المشار إليها في هذه المادة وفق 
الشريف الصادر في    ظهيرالمن    69الفصل  راعاة أحكام  لية المالك، مع مضاء، تحت مسؤو مجهز أو، عند االقت ال

 جارة البحرية. بمثابة مدونة الت   (1919مارس  31) 1337من جمادى الخرة  28
الصيد   لسفن  بالنسبة  تتعدى  الفي حالة خطر وشيك،  المستعجل ال  مدة اإلصالح  كانت  وإذا  ساعة،    24بحري 

المش الترخيص  ال يعوض  في  إليه  من  ار  الثانية  وفق  فقرة  السفينة  مالك  أو  المجهز  به  يقوم  بتصريح  المادة  هذه 
 . ام استغالل الميناءالشكليات والكيفيات المحددة في نظ

 
 86المادة 

الراسيخضع   السفن  قبطانيلبالميناء    يةاختبار واشتغال مروحات  القيام    ةترخيص من طرف  الميناء يحدد شروط 
 بهذا االختبار. 
 لعلم المغربي، يعوض الترخيص بإشعار قبطانية الميناء. الصيد الحاملة ل بالنسبة لسفن

 دون مناقشةب

 ر الباب الحادي عش
 موانئ لن في ايث وغرق السف تحر  

 

 87المادة 

أو بكل   السفينة أو مجهزها أمرا كتابياإلى ربان  الميناء    ةقبطاني ، توجهاءريث سفينة بالمينفي حالة غرق أو تح
التو وس الميناء ومستعمليه. وفي  إأو تحويلها    ةة السفينصل بإزاليلة تثبت  لى مكان ال تشكل فيه أي خطر على 

 اإلدارات المعنية. ر ذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة، وذلك بعد إشعاب نائية السلطة المي حالة تقاعسه، تقوم
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 دون مناقشةب

 عشر الباب الثاني  
 ى عنها بالموانئ والسفن المتخل السفن غير المجهزة  

 
 88دة الما

 .لستغال تعتبر سفينة غير مجهزة كل سفينة صالحة للمالحة البحرية غير أنها متوقفة عن اال 
سفينة بالميناء دون الحصول  ي ت الموكولة للسلطة البحرية، ال يمكن نزع تجهيز أصاصات مع مراعاة االخ 

مة المنشآت المينائية واستغاللها،  االعتبار متطلبات سال  ئية تأخذ بعين على موافقة قبلية مكتوبة من السلطة المينا
 وذلك تحت طائلة اعتبارها متخلى عنها.   

ة، ال تقل  مها بالبقاء في الميناء، أن تتوفر على شواهد السالوح لمر المجهزة المسة غيلسفينيجب على ا
 مدة صالحيتها عن ستة أشهر ابتداء من تاريخ الموافقة أعاله. 

دارة،  هيزها داخل الميناء طيلة فترات الراحة البيولوجية المحددة من قبل اإلنزع تجي صيد البحري أن  يمكن لسفن ال
 الحراسة وصالحية شواهد السالمة.  أو خدمة ة بطاقم تعلقممتطلبات السالمة ال ةاعاشريطة مر 
جل الطاقم  لصيد وإيداع سفيما يخص سفينة الصيد البحري نزع تجهيزات ومعدات ا  زيقصد بنزع التجهيو 

 . البحريةلدى السلطة  
 

 89المادة 

س  و يمأل العادي للميناء  الستغإذا كان احتالل الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على اال
لميناء أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان ا   لقبطانية  أمكنبأمن الميناء وسالمته أو بيئته،  

 عرض البحر وذلك تحت نفقة المجهز ومسؤوليته. راجها إلى أو بإخ  تحدده له و آخرا إلى مركز رستواجده
السفينة أو لم يمتثل ربان  تنفيذها،  قبط   رها أو وكيلها ألوامز مجه  إذا  لم يستطع  الميناء أو إذا    جاز انية 

اء كما هو منصوص  خر داخل المينلى مكان آإ  السفينة  بتغيير مكان تواجد  أمرها القاضي  تنفيذ  المينائية  طةللسل
رقم  عليه   القانون  من  والثانية  األولى  المادتين  الذكر،  15.02في  الم   السالف  نفقة  على  تحت  و جهز  وذلك 

 مسؤوليته. 

البحري بة ل سبالن  الصيد  المجهزة   سفن  المل الحاملة    غير  إذا كان  غر لعلم  الرصيف من طرف  بي،  احتالل 
السفينة أو مجهزها أو    ربان  أن تأمر   ، ميناءلقبطانية ال  أمكنئته،  وسالمته أو بي السفينة يؤثر أو يمس بأمن الميناء  

من هذا    15كام الفقرة الثانية من المادة  ألح  االميناء، وذلك وفق  داخل  تواجدها إلى مكان آخرمكان    ربتغييوكيلها  
 . القانون 

على  يؤثر    ربيلة للعلم المغالحام  غير المجهزة الصيد البحري  إذا كان احتالل الرصيف من طرف سفينة  و 
واجدها إلى مكان  تان كأو مجهزها أو وكيلها بتغيير م تأمر قبطانية الميناء ربان السفينة  ل العادي للميناء، االستغال
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ة قرار كتابي معلل تحدد فيه المكان الجديد ومدة  سط، وذلك بوا ومسؤوليتهة المجهز  تحت نفقل الميناء،  داخ  رآخ
 بقائها فيه.  

نية أو مجهزها ألمر قبطانية الميناء بتغيير مكان تواجدها، أو  ينة الصيد البحري المعيمتثل ربان سفإذا لم  
غير    . تهوذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤولي  مرها المذكور،أ  يذفلسلطة المينائية تن از ل جإذا لم يستطع تنفيذه،  

مة البيئة  اس بسالمة السفينة وسالأدى إلى المس  أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها لخطإ
 والمالحة البحرية خالل عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر. 

 
 90المادة 

ظل بالميناء غير مجهزة لمدة تفوق  ت  ال يمكن ألي سفينة أنأعاله،    88خيرة من المادة  ة األر مراعاة أحكام الفق  مع
 :حال من األحوالاوز هذه المدة في أي  ة، دون أن تتجتلك المحددة من طرف السلطة المينائي

 بالنسبة للسفن التجارية وسفن الخدمة وسفن نقل المسافرين؛  ستة أشهر -

 لسفن الصيد البحري.  نسبةل ( شهرا با24عشرون )ربع و أ -
 91المادة 

متخ سفينة  الماء  ى لتعتبر  على  طافية  كل سفينة  تتوفر    بالميناء  عنها  أو خدمةال  طاقم  بغض  ا  على  لحراسة، 
 مالحية. النظر عن صالحيتها ال

الم  كل سفينة  عنها  المتخلىالسفن  تدخل في حكم  كما     ، أعاله   90في المادة  حددة  غير مجهزة لمدة تفوق المدد 
 العمل.  يع والتنظيم الجاري بهمار ششطب عليها من سجل ربط السفن طبقا للتمال  ا السفنوكذ

 تشطيب يلحق بأي سفينة.  المينائية كتابة بأي بإخبار السلطةتلزم اإلدارات المكلفة بتسجيل السفن 
 

 92المادة 

ي داخل أجل ال يتجاوز  تخلالنذارا إلنهاء حالة  إ وجه  عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها، ت 
 ( أشهر.  3ثالثة )

 اة ما يلي: ار وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع مراعذن يبلغ اإل
 مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها؛ ة، يبلغ اإلنذار إلى ا كانت السفينة مغربيإذ •

موطنه بالمغرب أو خارجه، يبلغ اإلنذار إلى كل  ان  ك  معروف الموطن، سواءلكها  إذا كانت السفينة أجنبية وما •
   ا؛ تهجنسيالتي تحمل السفينة  دولة ال بان السفينة، إن وجد، ومالكها وقنصل ر  من

التي  دولة  المعروف الموطن، يبلغ اإلنذار إلى قنصل  ها غير معروف أو غير  السفينة أجنبية ومالك ذا كانت  إ •
ومقار السلطة    ةاللصق بمقار قبطانية الميناء المتواجد به السفينيق  طر ويتم إشهاره عن  ها  تجنسي تحمل السفينة  

ا على  توزع  جرائد  ثالث  في  والنشر  الميناء،  بذات  الوطني  البحرية  إحداها صادرة لصعيد  باللغة   وبا وج  تكون 
 العربية. 

 . تواجد السفينةمكان وإلى السلطة البحرية ب وكيل الملكإلى توجه نسخة من هذا اإلنذار  
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 93دة الما

 

للسلطة المينائية رفع دعوى    أمكن  أعاله،  92في المادة    هيإذا لم تتم االستجابة إلى اإلنذار المنصوص عل
 خلى عنها. للسفينة المت  بالبيع القضائي

 94المادة 

لتقدير    ء خبرةحالة التخلي، وذلك بعد إجراثبوت    ببيع السفينة المتخلى عنها بعد يصدر األمر القضائي  
 متخلى عنها. ال  سفينةثمن ال 

القضائي داخل أجل خمسة عشر  مينائية أن تستأنف األمر  لا في حالة رفض طلب البيع، يمكن للسلطة  
 ا.ريخ تبليغه له( يوما من تا15)

ببيع األمر  حالة  كاتب    في  ويقوم  للبيع  االفتتاحي  الثمن  القضائي  األمر  يحدد  عنها  المتخلى  السفينة 
دارية( وتعليقه باللوحة  إلا القضائية و و ة الرسمية )نشرة اإلعالنات القانونية  ريدبالج  عبر نشر منطوقهبشهره  الضبط  

 لطة البحرية. وبمقر الس  شهرالمخصصة للعالنات القضائية بالمحكمة لمدة 
البي يعلق يتم  الذي  القضائي  بالبيع  اإلعالن  في  المبينين  والمكان  التاريخ  في  العلني  بالمزاد  الميناء  بقبطا  ع  نية 

ة للعالنات بالمحكمة الميناء وباللوحة المخصص  سفبه السفينة المتخلى عنها وبمقر السلطة البحرية بن دة  متواجال
 عنها، وينشر، في جريدة يومية وطنية.ة به السفينة المتخلى لميناء الراسيالتي يوجد بدائرتها ا 

 
 95المادة 

م من وقوعه وفي حالة نكوله يتم  أياالثة  الثمن خالل ث  ى ى ويؤدعليرسو المزاد على من قدم العرض األ
أن  ثاني دون  وثمن البيع ال وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد    ، ة إجراء مزايدة جديد 

 لحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة. له ا يكون 
بمزاي  القاضي  يأمر  عرض  أي  تقديم  عدم  حالة  جدي في  أددة  أجل  داخل  المزايدة  شهر قصاه  ة،  من  ان 

 تاحي الذي اعتمد في المزايدة التي سبقتها. تفاألولى، وذلك بعد تخفيض الثمن اال

 المزايدة التي سبقتها. إلشهار التي خضعت لها نفس إجراءات اتخضع المزايدة الجديدة ل 
  في   عليهاشروط المنصوص  لنفس ا   تنحصر إجراءات المزايدة الجديدة في إشهار يتم خالل شهرين وفق

المادة   من  الثالثة  بيان  94الفقرة  وتتضمن  الجديدة  ت  أعاله،  المزايدة  الذياريخ  األولى،    والثمن  المزايدة  به  رست 
 ض.  حالة عدم تقديم أي عر   بعد تخفيضه فيوالثمن  

اإل  نفس  الثانية تطبق  المزايدة  كفايته برسم  أو عدم  أي عرض  تقديم  الجرا في حالة عدم  نصوص  م ءات 
لى أن  إلى النصف،  إبها    ردة االو   ض الجاليفثانية من هذه المادة برسم كل مزايدة جديدة، مع تخال   لفقرةعليها با

 ها. يتم بيع السفينة المتخلى عن
السفينة، في حالة وجودهم،   مة، ويتم توزيعه بالمحاصة على دائنيول البيع بصندوق المحكيودع محص 

 له الحق فيه. رة من ويوضع الباقي رهن إشا 
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 96ادة الم

 

ضائيا ولم تتم المطالبة بها، تفرغ هذه الحمولة من  ق   إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها
يتم تسليمها إلى إدارة الجمارك لتباشر بيعها بالمزاد العلني  ه السلطة المينائية، و ائي الذي تعينقبل المستغل المين

 مل. ها العوفقا للقوانين الجاري ب
 : ةاقش نملا

املستشار   ادأف السادة  أن  أحد    إن   خاصةجدال    تخلق  89املادة  ين 

الرابعة  ا بعضلفقرة  ستطرح  و ا  منها  املضادة  والنزاعات  خصوصا  لنزاعات 

ان الجديد ومدة بقاء  يحدد فيه املك الذي  لل  املع  ابيالكت  قرارالب  لقفيما يتع

 نائية. والسلطة املي فنستحدث نزاعات بين مالكي الس، مما فيه ةالسفين 

لكن    ،املوانئمدة الوقوف في  على    93  ةدا امل  يص فيالتنص تم    أنه  شارأو 

امل  ال  93  ةداملا  السلطة  لتدخل  املحددة  املدة  وضع  ين تحدد  أجل  من  ائية 

 ن في املزاد العلني. طرة لبيع السف املس

وجدود  استفس و     مدى  عن  للمهنيين  ر  لمطلب  غير بالنسبة  لسفن 

 شهر. أ  6عوض إلى سنة  املوانئ في ها املجهزة بتمديد مدة رسو 
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 : زيرجواب السيد الو 

أن بتغيي  مجهزة  سفن غيرجود  و   ةفي حال   بطانيةالق  أكد  انذار  ر توجه 

و  السفينة  فإنها إذا  مكان  يمتثل  محله،  لم  أي   تتدخل  إحداث  تم  إذا  لكن 

 ينائية. السلطة املتتحمله  للسفينة عند التدخل  ضرر 

من   تمديد  إلى سنة  أشه6بخصوص  النال  مننه  أأكد  ر  تاحية  م تقنية 

 ناء. امليو  نسفسالمة ال هذا االجراء يتوخىاملدة و  ى هذهاق علاالتف

يتعلق لامل  93  املادة ب  وفيما  أشهر  لجل حددة  ثالثة    اآلجال حيث    ،في 

بامل عليها  القضائي،البيع  مسطرة  إلى    املرورنصوص  اإلحال  باألمر  على يتم  ة 

 ونية. القان تتضيا املق ذهملدنية التي تنظم هقانون املسطرة ا

 لباب الثالث عشر ا
 السفن المحجوزة بالموانئ  

 

 97المادة 

أو  اب الميناء  أحد ضباط  تعيين  يجوز  ال  المخالفة،  المقتضيات  كل  من  المكاأللرغم  بشرطة  عوان  لفين 
 سا للسفينة موضوع أمر بالحجز التحفظي. الميناء، حار 

ادرة الميناء، ما لم  لحجز التحفظي بمغموضوع ا لسفينة  خيص  التر   ال يمكن أن تثار مسؤولية قبطانية الميناء عن 
 قبل أن تكون السفينة قد أرخت حبالها للقالع.  زحجيتم تبليغها بال

 
 98المادة 

 ذي ستوضع فيه السفينة موضوع الحجز التحفظي. وحدها بتعيين المكان ال تختص السلطة المينائية
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 99المادة 

 

أمر ربان السفينة المحجوزة أو  ل المينائي ذلك، أن تالستغالة اضرور دعت    يمكن للسلطة المينائية، إذا 
 لى مركز آخر أو إلى عرض البحر، وذلك على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته.  إحويلها ت ب مجهزها

بذلك على نفقة المجهز وتحت  لطة المينائية كافة التدابير التي تراها ضرورية للقيام  ي حالة تقاعسه، تتخذ السوف
 يته. مسؤول

ل با الحلنسبة  البحري  الصيد  ربسفن  يمتثل  لم  إذا  المغربي،  للعلم  وكيلها    اناملة  أو  مجهزها  أو  السفينة 
لم  إذا  أو  أعاله،  المذكورة  الميناء،  قبطانية  للس  ألوامر  جاز  تنفيذها،  التدابير  يستطع  كافة  اتخاذ  المينائية  لطة 

مسؤوليته. غير  لى نفقة المجهز وتحت  وذلك ع  بحرض اللى عر ن رسو السفينة أو إخراجها إالضرورية لتغيير مكا
ئة  ئية تبقى قائمة في حالة ارتكابها خطأ أدى إلى المساس بسالمة السفينة وسالمة البي اينأن مسؤولية السلطة الم

 ل عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر آمن. والمالحة البحرية خال
 

 100المادة 

ن السلطة المينائية، أن يأمر ببيع  ، بطلب مللقاضي يمكن    ،لقانون ا ا ن هذم   91  مع مراعاة أحكام المادة 
المحجوزةي سفال العقل   نة  بص  مع  الحقوق  ذوي  إشارة  رهن  البيع  محصول  وبوضع  العلني  المحكمة،  بالمزاد  ندوق 

 كانت السفينة المذكورة: وذلك إذا 
 تواجدة بالميناء؛ سفن المال  باقية أو  أمن وبيئة المنشآت المينائيتمثل خطرا حقيقيا على سالمة و  -
 . ةيائ عرقل االستغالل العادي للمنشآت المينت -

 من هذا القانون.  95و 94يتم البيع وفقا للجراءات المنصوص عليها في المادتين  
 

 101المادة 

الحمولة واسترجاعها من طرف المالك    أمكنجز غير قائم على حمولة السفينة،  إذا كان الح تفريغ هذه 
 به العمل. الجاري يع لتشر وفق ا

 

 ملناقشة:ا

إلى مطا  بين الحجز    املهنيين  ةلب أشار أحد السادة املستشارين  بالتمييز 

والسماح   الالتحفظي  الحجز  موضوع  بالخر لسفن  عرض  لتحفظي  الى  وج 

 البحر. 
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 : السيد الوزيرجواب 

أن   وال أبرز  البحري  الصيد  بخصوص  املهنيين  مع  اتفاق  مكن ي  هناك 

  توافق حول خاصة مع وجود الصفر   قطةإلى ن  شقا دة النإعا يجب  الو  تغييره

 . هذه النقطة

 عشر  ع ابر الباب ال 
 عقوباتالمساطر و وال مخالفاتال 

 

 102المادة 

ألحكا المخالفات  عن  بالبحث  ا يعهد  والنصوص  القانون  هذا  لتطبيقهم  ضباط    معاينتها،و   ، لصادرة  على  عالوة 
الموانئ وضب  القضائية،الشرطة   الإلى رواد  الوأ موانئ  اط  السلطة  عوان  قبل  معتمد من  وإلى كل شخص  قبطانية 

 باألعوان محرري المحاضر.    ه السالف الذكر، والمشار إليهم بعد  15.02قانون رقم لل  االمينائية وفق

 مهامهم، أن يطلبوا بشكل مباشر تدخل القوة العمومية. في إطار ممارسة  ، المحاضرن لألعوان محرري  يمك
 

 103المادة 

ما    ، على الخصوص، هيق ب اينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطمحضر معن  ن يتضميجب أ
 يلي:  
 اسم وصفة العون محرر المحضر؛  •

 اسم وصفة مرتكب المخالفة ؛  •

 تكابها ؛  طبيعة المخالفة ومكان ار  •

 تاريخ وساعة ارتكاب المخالفة ؛  •

 تحديد هوية السفينة المعنية بالمخالفة؛  •

 حضر؛ رير المتحوساعة  اريخ ت •

شياء ناتجة  أو في حالة حجز  أب المخالفة  اتكر دوات استعملت في اأو  أو آليات  أفي حالة حجز عربات   •
 راء الحجز ومكانه. جإ حجوزات ووصفها وتاريخ عن ارتكاب المخالفة، اإلشارة إلى نوع الم

مخالفة التوقيع  رتكب الم  لة رفض في حايتضمن المحضر توقيع العون محرر المحضر وتوقيع مرتكب المخالفة. و 
 يشار إلى ذلك في المحضر. 

 ر إلى المخالف. ضمحلسلم نسخة من ا ت
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 104المادة 

المخالفة   معاينة  المخت إيوجه محضر  العامة  النيابة  )أ صة داخل  لى  الموالية  أام من  يأ(  10جل عشرة  العمل  يام 
 . لتاريخ تحريره

 
 105المادة 

 ت ما يخالفها. ن يثب أ  ىلإفات  المخال يوثق بمضمون محاضر معاينة 
 

 106المادة 

من هذا القانون، بغرامة إدارية تحدد كما   24و  19و  18و  14و  13و  12واد  مالم  يعاقب المجهز عن مخالفة أحكا
 يلي: 

 طن حجمي ؛  500ال يفوق وزنها درهم بالنسبة للسفن التي  1000 -

 ي ؛ مطن حج 1000و 501درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين  5.000 -

 ن حجمي ؛ ط 5.000و  1001ي يتراوح وزنها بين درهم بالنسبة للسفن الت 25.000 -

 مي ؛ طن حج 10.000و  5.001درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين  50.000 -

 طن حجمي ؛  50.000و 10.001للسفن التي يتراوح وزنها بين   درهم بالنسبة 90.000 -

 طن حجمي.  50.000وزنها  ي يفوق فن التدرهم بالنسبة للس 100.000 -

 . زء من الطن الحجمي طنا حجمياويعتبر كل ج
 

 107مادة لا

، دون  ( درهم 1000ية قدرها ألف )من هذا القانون، بغرامة إدار   27و  26و  25يعاقب عن مخالفة أحكام المواد  
 مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة الميناء. 

 
 108لمادة ا

 درهم.   5000ا رهإدارية قد من هذا القانون بغرامة 35خالفة أحكام المادة قب عن مايع
 

 109المادة 

 درهم.  5000ها قدر إدارية بغرامة أعاله،  37والفقرة األولى من المادة  34يعاقب عن مخالفة المادة 
 

 110المادة 

 درهم.  50.000دارية قدرها غرامة إ بقانون  هذا المن   39و 38من المادتين   ولىاأليعاقب عن مخالفة الفقرة  
 



 

 

 71.18رقم  ونن ر حول مشروع قاتقري  –ساسية األنيات والب  ترابيةالجماعات الو داخليةلجنة ال -ارين تشمجلس المس –البرلمان 

84 

  

 

 111المادة 

 

 من هذا القانون.   40درهم كل ربان سفينة خالف مقتضيات المادة  20.000 درهاق ة ريإدايعاقب بغرامة 
أو هما    أشهرلى ثالثة  إأو بالحبس من شهر    50.000إلى    30.000بغرامة من  الة العود يعاقب المخالف  وفي ح

 معا.
في الفقرة  يها  لع   وصمن ارتكب نفس المخالفة داخل أجل سنة من فرض الغرامة المنصد، كل  و ة العفي حاليعتبر  
 عاله. أ األولى 

 112المادة 

 درهم.  5000بغرامة قدرها  41ه بالمادة طانية الميناء المنصوص عليكل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبيعاقب 
 

 113المادة 

  41فينة لم يقم بإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة  ربان س  م، كلدره  5.000يعاقب بغرامة إدارية قدرها  
 القانون.   ذان هم
 

 114المادة 

 . من هذا القانون  49 المادة   درهم كل مخالف لمقتضيات 10.000إلى   2000يعاقب بغرامة من 
 لى ثالثة أشهر. إبالحبس من شهر  المخالف  يعاقب  ،وفي حالة العود 

 
 

 115المادة 

، وفق الشكليات والشروط  يةنائ درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المي  5.000درها  رية قدامة إ قب بغرايعا
 من هذا القانون.   52المنصوص عليها بالمادة 

 
 116المادة 

  أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة  يعاقب مالك أو سائق مركبة
 . درهم  5000ها ة قدر ريإدا بغرامة 53
 

 117المادة 

 من هذا القانون.  56المادة   الفقرة األولى من  م كل شخص خالف مقتضياترهد  2000يعاقب بغرامة إدارية قدرها 
 

 118المادة 

ي  ا فو األنقاض أو األزبال أو مواد كيفما كان نوعهأاألتربة    ىدرهم كل من رم  2000ها  يعاقب بغرامة إدارية قدر 
 في ملحقاته أو على الطرق أو باألراضي المسطحة. ء أو ناالميمياه 
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 119 المادة

 

قدرها  عاي إدارية  بغرامة  ميا  50.000قب  ألقى  الصح  هادرهم كل من  الصرف  مياه  أو  الميناء  ملوثة  مياه  في  ي 
 ه أو فوق األراضي المسطحة. ومرافق

 
 120 المادة

ذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه  د قموا   قىل من ألدرهم ك  200.000يعاقب بغرامة إدارية قدرها  
 أو فوق األراضي المسطحة. ه افقالميناء ومر 

 
 121المادة 

إد  بغرامة  قدرها  يعاقب  كل  30.000ارية  تسببت عربته    درهم  انبعاث    نتهسفيو  أمالك  في  الصناعية  منشأته  أو 
أدخنة   أو  كريهة  كثيفةغازات  روائح  تتجا  أو  القد بنسب  ار  وز  المحددة  لتر أو  المعايير  بهما حسب  المسموح  كيز 

 . ا العملمالتنظيمية الجاري بهو  عيةبموجب النصوص التشري
 

 122المادة 

شحن أو تفريغ أو عبور  السلطة المينائية، ب   من قام، دون ترخيص من  كل  درهم   2000مة إدارية قدرها  يعاقب بغرا
 غاز.ال ن أو خاصرف الد قنوات و قية المراجل  ، أو بتنمواد سائبة

 
 123المادة 

قدرها   إدارية  بغرامة  األولى من    غفلأ   من  درهم كل  10.000يعاقب  الفقرة  في  المنصوص عليه  التصريح  تقديم 
 من هذا القانون.  61المادة 

 
 124المادة 

 قصى، عن كلأدرهم كحد    200.000عن كل طن حجمي وفي    درهما  20  في  قدرهاة إدارية يحدد  يعاقب بغرام

 من هذا القانون.   62المادة   يات مقتضل مخالفة
 

 125المادة 

  10.000  عن كل طن حجمي دون أن تقل عن درهما  20 قدرهاوبغرامة  أشهرثالثة   لىإ ر يعاقب بالحبس من شه
تتجاوزأدرهم   الهيدروك  درهم   1.000.000  و  المواد  بإفراغ  قام  ربان  كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  و  أربورية  اأو 

 اعاله.  64ادمة أو الملوثة، خرقا ألحكام المادة العياه  لما  ها أوخليط من
 

 126المادة 

إدارية قدرهااقيع تقل عن در   10  ب بغرامة  أن  تفو درهم    6.000  اهم عن كل طن حجمي دون    200.000  ق أو 
 . عالهأ  64خرقا ألحكام المادة أو السائلة  بقايا العنابر وكل النفايات الصلبة  سفينتهفرغت  أكل مجهز   درهم،
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 127دة االم

 

درهم،    400.000  أو تفوق   20.000  قل عنت  أن  اهم عن كل طن حجمي دون در   10  يعاقب بغرامة إدارية قدرها
 .من هذا القانون 65  المادة   خرقا ألحكام ها بالميناء،  فرغ مياه الصابورة أو رواسبأكل ربان سفينة  

 

 128المادة 

بغر  يعاقب  األشد،  بالعقوبات  اإلخالل  مندون  الى  د  1000  امة  النار    50.000رهم  بإيقاد  قام  من  كل  درهم، 
 عاله. أ  72على ظهر السفن، خرقا ألحكام المادة  وأاء  ينالمواستعمال الشعل ب

 

 129المادة 

المادة  يعاقب عن مخالف أحكام  هذا   74ة  قدرها    من  إدارية  بغرامة  إذا   500القانون  المخالف شخصا    درهم  كان 
 اعتباريا.  ن شخصاا ك إذا درهم 10.000وطبيعيا 

 

 130المادة 

  ذاتيا إذا كان المخالف شخصا    1000إدارية قدرها    قانون بغرامةالذا  من ه  73يعاقب على مخالفة أحكام المادة  
 ن شخصا اعتباريا. كا درهم إذا   5.000و

 

 131 المادة

التي   لألوامر  االمتثال  عدم  عن  مقامهصدرها  ييعاقب  يقوم  من  أو  الميناء  تلك  أ  رائد  تص او  السلطة  لتي  درها 
 بغرامة إدارية تحدد كما يلي:   القانون،  ذان ه م 99و 89و 75المينائية، والمنصوص عليها في المواد 

 طن حجمي؛ 100زنها يفوق و درهم بالنسبة للسفن التي ال  1000 -

 ؛ طن حجمي 500و 101نها بين رهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وز د 2000 -

 ؛ طن حجمي 1000و 501اوح وزنها بين تي يتر ل لسفن ادرهم بالنسبة ل 5.000 -

 ؛ طن حجمي 5.000و  1001ح وزنها بين تراو ي  لتيدرهم بالنسبة للسفن ا  25.000 -

 ؛ ن حجميط 10.000و  5.001زنها بين و راوح درهم بالنسبة للسفن التي يت 50.000 -

 ؛ طن حجمي 50.000و 10.001زنها بين درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح و  90.000 -

 طن حجمي.  50.000م بالنسبة للسفن التي يفوق وزنها دره  100.000 -

 الطن الحجمي طنا حجميا. ن ء مويعتبر كل جز 

 وتضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير. 
 

 132المادة 

 ، كل من قام بجمع البلح بالموانئ. م دره  500إدارية قدرها رامة بغيعاقب 
 درهم.  1000ئ، بغرامة إدارية قدرها الموانبلسنارة يعاقب األشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد با 
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 درهم.  5000ولة الصيد بالشباك بالموانئ بغرامة إدارية قدرها زا ن بميعاقب األشخاص الذين يقومو 
 واألدوات التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفة. محرري المحاضر حجز المواد كما يمكن لألعوان 

 

 133المادة 

 ها حطيمدرهم، كل من قام ببناء السفن وصيانتها وإصالحها وترميمها وت  100.000  ة قدرهايعاقب بغرامة إداري

 . من هذا القانون 85بالموانئ خرقا ألحكام المادة  
 

 134ادة الم

إد  بغرامة  قدرها  يعاقب  كدرهم  20.000ارية  قام ،  من  اشتغال  ل  خرقا    باختبار  بالميناء  الراسية  السفن  مروحات 
 . عالهأ  86ألحكام المادة 

 

 135لمادة ا

سلطة المينائية بناء على أوامر باألداء تصدرها  ال ئدة  تؤدى الغرامات اإلدارية المنصوص عليها في هذا القانون لفا 
 لهذا الغرض. 

 يوما من تاريخ إصدار األمر باألداء. داخل أجل ال يتعدى ثالثين  يجب أن يتم األداء 

أداء الغرامة، يتم تحص   حالة رفضوفي   الجاري بها    ا لمسطرة تحصيل الديون العموميةمة طبقايل الغر المخالف 
 العمل. 

 

 136المادة 

 خالفة مرتكبة. الغرامات المقررة بالنسبة إلى كل ما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم دمعن
 

 137المادة 

المينائية   السلطة  بها  قامت  التي  األشغال  مصاريف  أو  غرامة  بأداء  أمر  يصدر  نفقعندما  لف  المخا   ةعلى 
يف  درة الميناء إلى حين أداء الغرامة أو المصار غامن ممنع السفينة المعنية  أن تالمتقاعس، يمكن للسلطة المينائية  

 ذا األداء. ه تضمنكفالة  تكوين المذكورة أو 
 

 :ملناقشةا

ب املتدخلين  أحد  املعاينة  تنظيمطالب  يكون   محضر  تطبيقي  بنص 

 . 103( املادةعبارة عن نموذج ) 

طبيعة  ساراالستف  مت  104ة  املاد  بخصوصو    املخالفات   محضر  حول 

 . عدا مخالفات سفن الصيد البحري ما  عامة،إلى النيابة ال توجه  ذيال
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أن  كما   بالغرا  135املادة  أفاد  تاملتعلقة  التي   ، املوانئلسلطة  ى  ؤدمات 

عامة على اعتبار أنها أموال عمومية بدل  ن تحول مباشرة إلى خزينة اليجب أ

 . يةائن املي  طةف السلاستخالصها من طر 

تمنح  نية  نو ضمانات قا   علىة  تاميواد الخ امل  ضرورة تنصيص  أولى  وأشار

 تحفيزات،  بعض  وتخصيص لهم  من أجل حمايتهمشرطة املينائية  ال  عوانأل 

من   بشكل  وتمكينهم  بدورهم  االهتمام  أن    أضافو   ،أفضلالقيام  غياب 

و  املينائية  القتمعدم  بالشرطة  هذا  لتزيل  ضمانات  من  وتكينهم  ية قو انون 

 القانون. هذا ، سيعيق عملية تطبيق ز الشرطة املينائيةا جه

مع طبيعة املخالفات  تتمش ى    ها وجعلرامات  الرفع من قيمة الغ  اقتراحو 

 . املحدثة

 : السيد الوزير وابج

ات ستساهم في تطوير إيجابيضمن عدة  تقانون ي  شروع هذا املأكد أن  

ه  نأ  رغم  نئوااملسيشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع  و   ،عمل املوانئ املغربية 

طويعر  مسارا  والتي  ف  النقاشات  من  السنوات    9إلى    وصلتال  ة  اسدر من 

 الدقيقة. 
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هذا أن  أنشط   القانون   املشروع  مضيفا  الكبيسينظم  السفن  كما    ةر ة 

أنشطةس حس  ينظم  البحري  الصيد  مع  فن  نقاش  فتح  املطلوب  كان  يث 

 الوزارات املعنية. قطاع الصيد البحري ومع 

علىتحديده   تم  ماتغراالص  بخصو و  بناء  و   حجم  ا  طبيعة  السفن 

وحجمها  متال   جعلو   ، املخالفات  الحاصل،ئاملخالفات  الضرر  حجم  مع    مة 

بعض   في  ترك  تم  لخا املكما  التقديرية  السلطة  ، القضائية  سلطةللفات 

أن  موض املنظومة الغحا  حماية  وإنما  املخالفات  تطبيق  هو  ليس  رض 

 . توقعي ضرر مأمن  ئيةينا امل  البحرية والبنية التحتية

نهي  م  ة املهنيين بما فيهمفتح نقاش بخصوص هذا األمر مع كاف  كما أنه

 فقط.وهذه املخالفات موجهة للمخالفين  الصيد البحري،

أن  و  املخاأبرز  ظهير  ف  ال بخ   وعها وق  هو منع ت  ا الف لغاية من رفع قيمة 

على    1962 ينص  كان  على  غرامات  الذي  تشجع  كانت  احداث ضعيفة 

 . ا هيتتأدو  خالفاتامل



 

 

 71.18رقم  ونن ر حول مشروع قاتقري  –ساسية األنيات والب  ترابيةالجماعات الو داخليةلجنة ال -ارين تشمجلس المس –البرلمان 

90 

  

م أنه  الوأكد  ع   ضروري ن  املخالفالتنصيص  معاينة  وتحرير لى    ات 

وتحصين عملها ا  وتحصينه  ،املوانئ  شرطة دور    خصوصها وهذا هوب  محضر

 . املوانئنظم لقطاع قانون املتم بالي

جهة   أنه  أخرى  ومن  هناكأفاد  من    ليس  لشرطة  مانع  تحفيزات  وضع 

في الوقت  نه  مضيفا أ  ،حوالاأل   أحسنعلى تأدية مهامه في    وتشجيعهم  املوانئ

ربما سيتم التفكير    لكن    اعقط ال  اذناك نظام خاص لتنظيم هالحالي ليس ه

 . مستقبال في ذلك

 عشر الخامس  الباب  
 مقتضيات ختامية 

 

 138ادة الم

 نشره في الجريدة الرسمية. بعد ثالثة أشهر من تاريخ ا القانون حيز التنفيذ  يدخل هذ
من ابتداء  ال ن  تنسخ  ااأل   جميعاريخ  تفس  لحكام  القانون لمخالفة  الشريف  هذا  الظهير  والسيما    1.59.043م  رق ، 

النصوص  حرية التجارية و مراقبة الموانئ البشأن  ( في  1961أبريل    28)  1380من ذي القعدة    12الصادر في  
 لتطبيقه.   ة الصادر 

ا رقم  إل تعوض  الشريف  الظهير  إلى  الذكر  1.59.043حاالت  فواالو   السالف  التشر   ي ردة  يعية  النصوص 
 . لقانون ا  باإلحالة إلى هذا  ، العمل التنظيمية الجاري بهاو 

 .بدون مناقشة                                     
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 نون  ى مشروع القا حة عل التعديالت املقرت 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ام ملقاوالت املغرب حول تحاد العتعديالت فريق اال

 يتعلق بشرطة املوانئ   1.187رقم مشروع قانون 
 

 

 

 اململكة املغربية 

 ن الربملا

 ن تشاري املس  جملس 
------- 

 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب
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 التعليل  ح لتعديل املقتر ا املادة األصلية

 3املادة 

املي  الشرطة  مهام  منتمارس  امليناء    نائية  رائد  قبل 

أن   يمكن  أنه  غير  القبطانية،  وأعوان  امليناء  وضباط 

االمتياز   صاحب  أعوان  قبل  من  من  املكلفين  تماَرس 

ا السلطة  قبل  من  واملعتمدين  وفقا مليناقبله  ئية 

 السالف الذكر.  15.02للقانون رقم 

  .....................األعوان .... يؤدي 

 ...... ..............يمارس األعوان

 .................... تقوم السلطة املينائية 

 

 3املادة 

ضباط  امليناء و تمارس مهام الشرطة املينائية من قبل رائد  

القبطانية   وأعوان  ضباط  تمون  املنامليناء  لصفوف 

تكوي يستجيب  الذين  التجارية  للمعايير املالحة  نهم 

ان صاحب  غير أنه يمكن أن تماَرس من قبل أعو   الدولية،

قبله من  املكلفين  تكوينهم    االمتياز  يستجيب  الذين 

الدولية املينائية    للمعايير  السلطة  قبل  من  واملعتمدين 

 السالف الذكر.  15.02ون رقم فقا للقانو 

األ  طبقا    عوان يؤدي  اليمين،  املوانئ  بشرطة  املكلفون 

 للتشريع 

 

 

 

 

 

 

أنا  يهدف هذ التنصيص على  إلى  ضباط    التعديل 

املينائية  املسؤولياملوانئ   الشرطة  مهام  عن  ن  أن 

التجارية   املالحة  ضباط  صفوف  من  لزاما  يكونوا 

للمعاي تكوينهم  يستجيب  الدوليالذين  خاصة  ير  ة 

 رجال البحر   تكوينحول    STCWاملعاهدة الدولية 

 

ى  عل والتكوينة  تطبق نفس معايير الكفاءوالبد أن 

 أعوان صاحب االمتياز 
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 5املادة 

على املاأل  يجب  أثناء   املوانئ، بشرطة كلفينعوان 

يكونوا   أن  القانون،  لهذا  وفقا  اختصاصاتهم  ممارسة 

خص تحدد  نظاميا  زيا  وموامرتدين  بنص  ائصه  صفاته 

مهتنظيمي بطاقة  وحاملين  م ،  إليهمنية  قبل    سلمة  من 

هويته  تبين  املينائية  الالسلطة  واملصلحة  لها،  م  تابعين 

ب  تتضمن  شارة  حمل  عليهم  يجب  واضح كما    شكل 

للعون  والعائلي  الشخص ي  اإلسم  للعموم  ومقروء 

وصورة   التسلسلي  املنهي  ورقمه  املوانئ  بشرطة  املكلف 

 له.

 5دة املا

املكلفين علىيجب   ممارسة  أثن ،املوانئ بشرطة األعوان  اء 

يك أن  القانون،  لهذا  وفقا  ز اختصاصاتهم  مرتدين  يا  ونوا 

تنظيمي  بنص  ومواصفاته  خصائصه  تحدد  ،  نظاميا 

السلطة وحاملي قبل  من  إليهم  مسلمة  مهنية  بطاقة  ن 

يجب   كما  لها،  التابعين  واملصلحة  هويتهم  تبين  املينائية 

ح تعليهم  شارة  للعموم مل  ومقروء  واضح  بشكل  تضمن 

والعائلالشخ  اإلسم املوانئ ص ي  بشرطة  املكلف  للعون  ي 

 لي وصورة له.املنهي التسلس ورقمه 

تنظيمي   بنص  اتحدد  الولوج  مهنة  شروط  األعوان  لى 

الضروري  والتكوين  املينائية  بالشرطة  لولوج    املكلفين 

 وشروط ممارسة مهامهم.  املهنة

التعد هذا  تحيهدف  إلى  ممارسة  يل  شروط  ديد 

ملينائية بنص تنظيمي من  رطة ااملكلفين بالش   مهام

امل الحكومية  السلطة  باملوانطرف  وكذا  ئ  كلفة 

ال الولوج  و شروط  املهنة  الضى    روري التكوين 

 وط املمارسة. وشر 

 16املادة 

كل   دخول  منع  املوانئ  بشرطة  املكلفين  للعوان  يمكن 

تأخيره، أو  امليناء  إلى  كان    سفينة  املس  إذا  شأنها  من 

امليناء   وسالمة  بببأمن  كان  أو  إذا  أو  بنظافته،  أو  يئته 

اال  عرقلة  شأنها  األمثمن  املس  ستغالل  أو  للميناء  ل 

 املينائية.  واملنشآتباملحافظة على التجهيزات  

الصيد   سفن  على  أعاله  األولى  الفقرة  أحكام  تسري  ال 

 البحري الحاملة للعلم املغربي.

 16املادة 

للع ب يمكن  املكلفين  دخو وان  منع  املوانئ  كل شرطة  ل 

من شأنها  كان  إذا  تأخيره،  أو  امليناء  إلى  بأمن   سفينة  املس 

بنظافته، أو إذا  وس ببيئته أو  أو  امليناء  أنها  كان من ش المة 

على  باملحافظة  املس  أو  للميناء  األمثل  االستغالل  عرقلة 

 التجهيزات واملنشآت املينائية.

أحكا تسري  الفقرة  ال  عم  أعاله  الصيد  األولى  سفن  لى 

 لة للعلم املغربي.الحامالبحري  

ال حذف  إلى  التعديل  هذا  األخيرة  يهدف  من  فقرة 

بحيث   ال املادة  من  نوع  أي  استثناء  يجب  سفن  ال 

 طبيق مقتضيات هذه املادة. تمن 
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 22املادة 

باستثناء السفن التي تستفيد من حق األسبقية املحدد  

ا استغالل  يبنظام  قبول  مليناء،  إلى  تم  السفن  دخول 

ورس ب امليناء  عرض  وها  إلى  وصولها  ترتيب  حسب  ه 

التعرف عليهالبحر، أو حسب ترتي ا إذا كانت أحوال  ب 

 دود امليناء. ول إلى حالطقس ال تسمح للسفن بالدخ

 غير أنه يمكن للسلطة ...... 

 22املادة 

املحدد  األسبقية  حق  من  تستفيد  التي  السفن  باستثناء 

مليناء  إلى ايناء، يتم قبول دخول السفن  غالل املبنظام است

 . مواعيد مسبقةورسوها به حسب 

 .....مكن للسلطة ..غير أنه ي 

 

 

و  نظام  اعتماد  إلى  التعديل  هذا  املييهدف  ناء  لوج 

مسبقة جميع     Fenêtrage بمواعيد  في  املعتمد 

الدولية املتوسط عوض     املوانئ  مثل ميناء طنجة 

القد املعتمالنظام  على  يم  يعتمد  الذي  حاليا  د 

 Premier arrivé premier serviقاعدة 

 80املادة 

وتنظيم عمليات مواجهة    ينائية تنسيقتتولى السلطة امل

بامل تقع  التي  أوالحوادث  سواًء    يناء  به  حدوثها  املتوقع 

االستعانة، في حالة  لها   كان مصدرها برا أو بحرا. ويجوز 

باإلدارا  الوشيك،  العموميالخطر  واملستغلين  ت  ة 

والهيئات كما  لشركاوا واملجهزين  بامليناء،  العاملة  ت 

موار  استعمال  لها  و يجوز  البشرية  معداتهم  دهم 

 وسفنهم.

 

 80املادة 

امل السلطة  مواجهة ينائية  تتولى  عمليات  وتنظيم  تنسيق 

امل أو  بامليناء  تقع  التي  كان  الحوادث  به سواًء  توقع حدوثها 

لها االستعانة، في حالة الخطر   را. ويجوز مصدرها برا أو بح

بالوش واملجهزين يك،  واملستغلين  العمومية  اإلدارات 

ا ات والهيئ  لها  والشركات  يجوز  كما  بامليناء،  لعاملة 

 رية ومعداتهم وسفنهم. دهم البش استعمال موار 

تت التدخالت،  أثناء  املعدات  تلف  حالة  هيئة في  عهد 

 . خاصةامليناء باستعادتها على نفقتها ال

 

 

 

حالة   نه فيعلى أصيص  يهدف هذا التعديل إلى التن 

هيئة   تتعهد  التدخالت،  أثناء  املعدات  امليناء  تلف 

 .ادتها على نفقتها الخاصةباستع
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 88املادة 

 …………………سفينة  تعتبر 

البحرية،   للسلطة  املوكولة  االختصاصات  مراعاة  مع 

……………   . 

لها السفينة غير املجهزة املسموح  في  بالبقاء    يجب على 

الس  شواهد  على  تتوفر  أن  مدة    المة،امليناء،  تقل  ال 

تا  من  ابتداء  أشهر  ستة  عن  املوافقة  صالحيتها  ريخ 

 أعاله.

 ..………………يمكن لسفن  

 .………………ويقصد بنزع 

 

 88دة املا

 …………………تعتبر سفينة  

البحرية،  للسلطة  املوكولة  االختصاصات  مراعاة  مع 

……………   . 

غير السفينة  على  في املجهزة    يجب  بالبقاء  لها  املسموح 

أن مدة تتوف   امليناء،  تقل  ال  السالمة،  شواهد  على  ر 

 تاريخ املوافقة أعاله. ابتداء من  نةس صالحيتها عن 

 ..………………يمكن لسفن  

 .………………ع بنز  يقصدو 

 

  6يهدف هذا التعديل إلى تغيير مدة الصالحية من  

  من مدونة  34أشهر الى السنة استنادا الى الفصل  

لسنة  املالحة   يحدد  1919التجارية    تاريخ الذي 

بمنح الصال  ملدة    حية  السالمة صالحة   سنةوثائق 

هموهذا   به  و ا  ملراكب    معمول  بالنسبة  سواء 

 .اريةالتج الصيد ومراكب املالحة 

 

 99املادة 

 وتحت مسؤوليته.  ...........يمكن للسلطة املينائية، 

 . ........وفي حالة تقاعسه،

لس  الصيد  بالنسبة  املغربي،  فن  للعلم  الحاملة  البحري 

تثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها ألوامر  لم يمإذا  

امليناق يستطع  بطانية  لم  إذا  أو  أعاله،  املذكورة  ء، 

للتنفيذها جاز  التدابير  ،  كافة  اتخاذ  املينائية  سلطة 

إلى   إخراجها  أو  السفينة  رسو  مكان  لتغيير  الضرورية 

جهز وتحت مسؤوليته.  ى نفقة املحر وذلك علعرض الب

 99ملادة ا

 يته.  وتحت مسؤول...........يمكن للسلطة املينائية، 

 . ........ي حالة تقاعسه،وف

الصبالنسبة لسف  إذا ن  املغربي،  للعلم  الحاملة  البحري  يد 

يمتثل السفينة   لم  ألوامر    ربان  وكيلها  أو  مجهزها  أو 

ورة أعاله، أو إذا لم يستطع تنفيذها،  ء، املذكقبطانية املينا

اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتغيير   جاز للسلطة املينائية

رس السفينمكان  البحرة  و  عرض  إلى  إخراجها  وذلك    أو 

مسؤولية    نفقة  على أن  غير  مسؤوليته.  وتحت  املجهز 

الت إلىيهدف هذا  اإلبقاء على مراكب الصيد    عديل 

تحمالت بحري ال فقطي  املغربي  العلم  داخل   ل 

م يشكله  ملا  س املوانئ،  على  خطورة  املركب  ن  المة 

 ين.واملالحة البحرية وحقوق املتقاض
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طة املينائية تبقى قائمة في حالة  السل  غير أن مسؤولية

س بسالمة السفينة وسالمة أدى إلى املسا ارتكابها خطأ  

ال واملالحة  خالالبيئة  مكان  بحرية  تغيير  عملية  ل 

 السفينة إلى مكان آخر آمن.

ى قائمة في حالة ارتكابها خطأ أدى إلى املينائية تبقالسلطة  

بسالمةاملسا البحرية   س  واملالحة  البيئة  وسالمة  السفينة 

 خالل عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر آمن. 

 111ادة امل

قدرها   إدارية  بغرامة  ربان    20.000يعاقب  كل  درهم 

 من هذا القانون.   40سفينة خالف مقتضيات املادة 

لى  إ  30.000ة العود يعاقب املخالف بغرامة من  وفي حال

أو    50.000 أشهر  ثالثة  إلى  شهر  من  بالحبس  هما  أو 

 معا. 

املخالفة  يعتب نفس  ارتكب  من  كل  العود،  حالة  في  ر 

في سنة من    داخل أجل الغرامة املنصوص عليها  فرض 

 الفقرة األولى أعاله. 

 111ملادة ا

كل ربان سفينة  درهم    20.000يعاقب بغرامة إدارية قدرها  

 ذا القانون.  من ه  40خالف مقتضيات املادة 

بغر  املخالف  يعاقب  العود  حالة  من  وفي  إلى   30.000امة 

 معا.  ر أو هماأو بالحبس من شهر إلى ثالثة أشه 50.000

داخل ي املخالفة  نفس  ارتكب  من  كل  العود،  في حالة  عتبر 

الف  في  عليها  املنصوص  الغرامة  فرض  من  سنة  قرة  أجل 

 ولى أعاله. األ 

التعديل هذا  حذف    يهدف  الحبسية  العقو إلى  بة 

 . بالغرامات املالية واالكتفاء 

 114دة املا

درهم كل مخالف    10.000إلى    2000بغرامة من  يعاقب  

 من هذا القانون.  49 ملادةاقتضيات مل

إلى  وفي حالة العود، يعاقب املخالف بالحبس من شهر 

 ثالثة أشهر. 

 

 

 114ملادة ا

بغرايع من  اقب  مخالف   10.000إلى    2000مة  كل   درهم 

 من هذا القانون.  49 ضيات املادةملقت

العود حالة  يعاقب وفي  إلى لف  املخا ،  شهر  من  بالحبس 

 50.000إلى  20.000 بغرامة من. ثالثة أشهر

التعديل هذا  الحبسية    يهدف  العقوبة  حذف  إلى 

 واإلكتفاء بالغرامات املالية 
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 125المادة 

  20 قدرهاوبغرامة  أشهرلى ثالثة إشهر  لحبس من يعاقب با
درهم    10.000  عن كل طن حجمي دون أن تقل عن  ادرهم
العقوبتين،  أو بإحدى هاتين    درهم  1.000.000  تتجاوزأو  

  و خليط منها أوأربورية  اراغ المواد الهيدروكقام بإف  كل ربان
 اعاله.   64المياه العادمة أو الملوثة، خرقا ألحكام المادة 

 

 125المادة 

 20قدرها  بغرامة    و   هرأشلى ثالثة  إبالحبس من شهر  يعاقب  
أو  رهم  د   10.000ل عن  عن كل طن حجمي دون أن تقدرهما  
هاتي  هم در   1.000.000  تتجاوز بإحدى  العقوب أو  كل تينن   ،

الهيدروك المواد  بإفراغ  قام  المياه    و خليط منها أوأربورية  اربان 
 اعاله.  64 م المادة العادمة أو الملوثة، خرقا ألحكا 

 

التعديل هذا  حذ   يهدف  العإلى  الحبسية  ف  قوبة 

 واإلكتفاء بالغرامات املالية 
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 ديلات ــتع

  71.18ع قانون رقم مشرو حول الديمقراطية للشغل  فدرالية ن ومجموعة الك

 . يتعلق بشرطة الموانئ

 
 

 ـــغربيةالمملــــكة المـ
 ــــــــان البرلمـــــــ

 ن ــشاريتمجلـــــــس المس
 

 فدرالية الديمقراطية للشغلمجموعة الكون
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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 التعديل االول 

 

 املادة األصلية  املقترح  التعديل التبرير 

 
 

املقتضيا هده  على حذف   ت 
مر  املوانئ  أغلب  أن  تبطة  إعتبار 

البحري الصيد  وابلتايل   بقطاع 
املادة   هذه  أحكام  سراين  جيب 

سفن  الحاملة البحري    الصيد   على 
 للعلم المغربي. 

. 
 
 
. 
 

 8المادة 

مجهز   على  بالميناء،  سفينيجب  وقوفها  يتوقع  اإلعالم  أة  وكيلها،  بها  و 
وصو  قبطان قبل  لدى  والمستغل  يةلها  عدم  المع  الميناء  طائلة  تحت  ني، 
المحددة  إدراجها   الشروط  في الئحة توقعات الوصول. ويتم اإلعالم وفق 

ات والمعطيات  ذلك عبر منصة تبادل المعلومميناء، و في نظام استغالل ال
 لكترونية الخاصة بالميناء. إلا

نية  طا مطلوبة إلى قبالوثائق ال  في حالة حصول عطب في المنصة، توجه 
 البحري للسفينة.  لوكيل الميناء عبر ا

ا تسري  سفنال  على  أعاله  إليها  المشار  الحاملة    ألحكام  البحري  الصيد 
 للعلم المغربي. 

 

 8ادة الم

و وكيلها، اإلعالم بها  أفها بالميناء،  ة يتوقع وقو سفينب على مجهز  يج
قبطانية لدى  والمست  قبل وصولها  المعني،  الميناء  عدم غل  طائلة    تحت 

الشروط المحددة  الوصول. ويتم اإلعالم وفق    وقعاتإدراجها في الئحة ت
المعلومات   تبادل  منصة  عبر  وذلك  الميناء،  استغالل  نظام  في 

 لكترونية الخاصة بالميناء. إلعطيات اوالم
إلى   المطلوبة  الوثائق  توجه  المنصة،  في  عطب  حصول  حالة  في 

 حري للسفينة. الوكيل الب  نية الميناء عبرقبطا

الم ا  ليها أعاله على سفنشار إ ال تسري األحكام  الحاملة  الصيد  لبحري 
 للعلم المغربي. 
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 الثاني التعديل 
 

 املادة ا ألصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 
 
 

امل مع  نقرتح  للمالئمة  السابقة  املقتضيات ادة  حذف هده 
بقط مرتبطة  املوانئ  أغلب  أن  إعتبار  الصيد على  اع 

 بحري. ال
 
 
 

 

 

 9مادة ال
   

ربانها أو    وأ  فينة متجهة إلى ميناء مغربيجهز سيجب على م
وكيلها اإلعالم بساعة وصولها، داخل األجل المحدد في نظام  

 اء. ل الميناستغال
بالميناء، أن  يجب على كل سفينة، رغم   التوقف  اعتزامها عدم 

بهويتها   د لدى  تعّرف  الميناء بمجرد  إلى عقبطانية  رض خولها 
 البحر. 

الماال   هذه  أحكام  علتسري  الحاملةدة  البحري  الصيد  سفن   ى 
 للعلم المغربي. 

 9المادة 
   

انها أو  رب  وأيجب على مجهز سفينة متجهة إلى ميناء مغربي  
ا، داخل األجل المحدد في نظام  وكيلها اإلعالم بساعة وصوله

 استغالل الميناء. 
التو يجب على كل سفينة، رغم اعتزام بالميناء،  ها عدم  أن  قف 

بهويتها   الميناء بمجرد دخولها  قبطى  لدتعّرف  إلى عرض انية 
 البحر. 

أحكام  تسري  الحاملة   ال  البحري  الصيد  سفن  على  المادة  هذه 
 . المغربي للعلم 
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 3التعديل 

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  ير التبر 

 
 تصويب لغوي 

 
 
 

حبيث  املقتضيات  هذه  حذف 
إستثنال الصيد ميكن  سفن  اء 

من شأهنا اليت  من التدابري  البحري  
وسالمة   بأمن  أو  المس  الميناء 

 . ببيئته أو بنظافته،
 

 

 

 

 

 16المادة 

  ناء لى الميإمنع دخول كل سفينة  الموانئ  شرطة  يمكن لألعوان المكلفين ب
ببيئته أو  ها أو تأخير  الميناء أو  إذا كان من شأنها المس بأمن وسالمة   ،

للميناء أو المس    ألمثلا عرقلة االستغالل اا كان من شأنهافته، أو إذ بنظ
 على التجهيزات والمنشآت المينائية.  بالمحافظة

البحري الحاملة للعلم    فن الصيدال تسري أحكام الفقرة األولى أعاله على س 
 ربي. المغ

 

 

 16المادة 

  الميناء  لىإشرطة الموانئ منع دخول كل سفينة  يمكن لألعوان المكلفين ب
  سالمة الميناء أو ببيئته أو أمن و كان من شأنها المس ب، إذا  تأخيره  أو

بنظافته، أو إذا كان من شأنها عرقلة االستغالل األمثل للميناء أو المس  
 ئية. التجهيزات والمنشآت المينا  افظة علىبالمح

الحاملة   البحري  الصيد  سفن  على  أعاله  األولى  الفقرة  أحكام  تسري  ال 
 المغربي. للعلم 
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 4التعديل 

 املادة األصلية  قترح التعديل امل التبرير 

 
 املقتضيات . حذف هذه  -
التمييز بني وحدات الصيد - عدم 

الساحلي  الصيد  ليشمل   البحري 
 ايل البحار. يد يف أع و الص

 
 
 
. 
 

 

 

 

 19ة الماد 

الميناء، أو خارجة منه، أو راسية  إيجب على ربان كل سفينة داخلة   لى 
وضع  بعرض   الدخول  البحر،  الخروج  تصريح  طبقا  انية  القبط  لدى أو 

 ام استغالل الموانئ. ظددة في نللشروط والكيفيات المح
ات الدخول  وط وكيفيبالنسبة لسفن الصيد البحري، تحدد بنص تنظيمي شر 

لتها اإلجمالية عن  التي تقل حمو   . الميناء لوحدات الصيدوالخروج والرسو ب
 ما يعادلها.  اس السعة أوثالث وحدات إجمالية لقي

 

 19المادة 

، أو خارجة منه، أو راسية  لى الميناءإ كل سفينة داخلة  ربان  يجب على  
الخروج   أو  الدخول  تصريح  وضع  البحر،    طبقا   نيةالقبطا  لدىبعرض 

 ام استغالل الموانئ. ظفي نللشروط والكيفيات المحددة 
و  شروط  تنظيمي  بنص  تحدد  البحري،  الصيد  لسفن  كيفيات  بالنسبة 

وا الدخ والخروج  لوحدا ول  بالميناء  الصلرسو  حمولتها  ت  تقل  التي  يد 
 لية عن ثالث وحدات إجمالية لقياس السعة أو ما يعادلها.اإلجما
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 5التعديل 

 املادة األصلية  ديل املقترح التع رير التب

 
 

على  املقتضيات  هده  حذف 
مرتبطة   املوانئ  أغلب  أن  إعتبار 

البحري الصيد  على  وجيب    بقطاع 
البح س الصيد  للعلم  فن  الحاملة  ري 
أحكام     مغربيال من  التستثنى  أن 

 . المادة    هذه 

. 
 

 

 29المادة 

المينائية للسلطة  كل بضاع  يمكن  إفراغ  أو  ترفض شحن  شأنأن  من  ها ة 
أواألبالمساس   أو  سالمال من  الصحةالة  أو  ال    الميناءداخل    بيئة  أو 

ا في  عليها  المنصوص  المقتضيات  والتتحترم  ب نظيم لتشريع  هما  الجاري 
 العمل. 

تسري   على  األحكال  أعاله  إليها  المشار  الحاملة  ام  البحري  الصيد  سفن 
 المغربي. للعلم 

 

 29المادة 

نها  حن أو إفراغ كل بضاعة من شأن ترفض شيمكن للسلطة المينائية أ
أواألبالمساس   أو  ال من  الصحة السالمة  أو  أو ال    الميناء داخل    بيئة 
ا التحترم  فلمقتضيات  عليها  والتنظيم منصوص  التشريع  بهما  الجار  ي  ي 
 العمل. 

إليها أعاله على  ال تسري األح المشار  الحاملة  كام  البحري  سفن الصيد 
 للعلم المغربي. 
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 6لتعديل ا

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 
 

على  املقتضيات  هده  حذف 
مرتبطة   املوانئ  أغلب  أن  إعتبار 

البقط الصيد   وابلتايل    بحرياع 
الصي  التسنثنى الب سفن  حري  د 

المغربي للعلم  أحكام    الحاملة  من 
 . هذه المادة  

 
 
 
 

 30المادة 

المادتين   بأحكام  المساس  ع ه،  أدنا  91و  88دون  سفينة  يجب  كل  لى 
الميناء استدعت    مغادرة  التي  العمليات  من  الفعلي  االنتهاء  بعد  مباشرة 

 رسوها بالميناء. 

السالمة، تأخير  و  أن  ألسباب تتعلق باألم  الميناء،  انية ه يمكن لقبطغير أن
 ادرة سفينة. أو تعجيل مغ

الحامل البحري  الصيد  سفن  على  أعاله  إليها  المشار  األحكام  تسري  ة  ال 
 المغربي. للعلم 

 

 30المادة 

ال المادتين  دون  بأحكام  سفينة  أدناه،    91و  88مساس  كل  على  يجب 
مباشرة   الميناء  ااالنتهابعد  مغادرة  من  الفعلي  استدعت ء  التي    لعمليات 

 ا بالميناء. رسوه

ل يمكن  أنه  باألمن  غير  تتعلق  ألسباب  الميناء،  السالمة،  أ قبطانية  و 
 نة. تأخير أو تعجيل مغادرة سفي 

إليها أ ال ت المشار  الحاملة  سري األحكام  البحري  عاله على سفن الصيد 
 للعلم المغربي. 
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 7 التعديل

 املادة األصلية  ديل املقترح التع التبرير 

 
 
 
 

إستثناء والسفن  الصيد  سفن    عدم 
للدا  بالصيد  التابعة  المكلفة  رة 

التصريح لدى قبطانيه    من  البحري 
  ل وبقايا الميناء، بمخّلفات االستغال

ظهر  على  الموجودة  البضائع 
المستعملة  الزيوت  خاصة  سفنهم، 

العاد وذلك  والمياه  الملوثة،  أو  مة 
  لى الميناء.إ قبل وصولها 

 
. 
 

 61المادة 

ا  ربابنة  على  لدى  لسفن  يجب  التصريح  يمثلهم،  من  الميناء،  أو  قبطانيه 
سفنهم،  على ظهر  الموجودة  البضائع  وبقايا  االستغالل  خاصة    بمخّلفات 

العال والمياه  المستعملة  وصولها  ادزيوت  قبل  وذلك  الملوثة،  أو  لى  إ مة 
  الميناء.

 ناء. استغالل المي  قتضيات نظام يتم التصريح المذكور طبقا لم
 ذا التصريح: من ه غير أنه تستثنى

 ؛ فن التابعة للدارة المكلفة بالصيد البحري والسسفن الصيد  -1

 سفن الترفيه؛  -2

ومنتظمة،    متواترةل منتظمة مع توقفات  مليات نقسفن التي ُتَؤمن عال -3
يكون   والمتعهدين،  السفن  هذه  بين  عقد  وجود  إثبات  شريطة 

إيداع  اال   موضوعه  وبقايا مخلفات  ع  ستغالل  الموجودة  لى  البضائع 
 سيرها. ر سفنهم بميناء يوجد في خط ظه

 

 61المادة 

التصريح لدى قبطانيه ا  لميناء،  يجب على ربابنة السفن أو من يمثلهم، 
البضائع الموجودة على ظهر سفنهم، خاصة  وبقايا  بمخّلفات االستغالل  

العاد والمياه  المستعملة  االزيوت  أو  وذلمة  وصولها  لملوثة،  قبل  لى  إ ك 
  الميناء.

 ام استغالل الميناء. ح المذكور طبقا لمقتضيات نظلتصرييتم ا 
 غير أنه تستثنى من هذا التصريح: 

 ؛ بالصيد البحري ة المكلفة ة للدار والسفن التابعسفن الصيد  -4

 فن الترفيه؛ س -5

متواترة  ال -6 توقفات  مع  منتظمة  نقل  عمليات  ُتَؤمن  التي  سفن 
إثبا  ومنتظمة، بيشريطة  عقد  وجود  والمتعهت  السفن  هذه  دين،  ن 

الستغالل وبقايا البضائع الموجودة  يكون موضوعه إيداع مخلفات ا
 على ظهر سفنهم بميناء يوجد في خط سيرها. 
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ى التعديالت ومواد  عل  ويت ول التص جد
 ن  مشروع القانو 

 



 

   المغربية    ملكة الم                                  
لمان                                            البر

   ستشارين مجلس الم                            
ابية والبنيات األساسية لية والجما ة الداخ لجن  عات البر  

 

 
 

املوانئيتعلق بشرطة  71.18م قر القانون شروع د مت ومواالتصويت على التعديال جدول   

ة اد مل ا   التصويت على تيجة  ن تعديل على ال   نتيجة التصويت       موقف  

اب  أصح   
تعديل ال   

موقف  
 احلكومة 

التعديل   مقدم  دة املا    

متنعون امل  ملوافقون ا  املعارضون   ن املمتنعو   ون املعارض    املوافقون  

مجاع ال  ل هما أي تعدي لم يرد بشأن   األول  المادة    

2لمادة  وا   

االتحاد العام    ورد بشأنها تعديل فريق:  غري مقبول  السحب  - - - المجاع 

المغرب مقاوالت  ل   
   3المادة 

لمجاع ا  ل ا أي تعدي ه أن لم يرد بش   4المادة    

االتحاد العام    ورد بشأنها تعديل فريق:  غري مقبول  السحب  - - - المجاع 

ت المغرب قاوال مل   

5المادة   

ل أي تعدي   ا هم لم يرد بشأن  المجاع     7و 6دة لما ا  
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ة اد مل ا   التصويت على تيجة  ن تعديل على ال   نتيجة التصويت       موقف  

اب  أصح   
تعديل ال   

موقف  
 احلكومة 

التعديل   مقدم  دة املا    

متنعون امل  ملوافقون ا  املعارضون   ن املمتنعو   ون املعارض    املوافقون  

ة  وع مجم   عديل: نها ت ورد بشأ  غري مقبول  السحب  - - - المجاع 

لشغل طية ل لية الديمقرا الكونفدرا   

8  ة الماد   

ة  وع مجم   تعديل:   نها ورد بشأ  غري مقبول  السحب  - - - المجاع 

الديمقراطية للشغل الكونفدرالية    

9المادة    

-14-13-12-11-10المواد   لم يرد بشأنهم أي تعديل  المجاع 

15 

 
1 

 
1 

 
4 

 

أحد   ل   

 
4 

 
2 

ث التشب  ة  وع مجم :  ورد بشأنها تعديل  غري مقبول  

ل للشغ   راطية الكونفدرالية الديمق   

61ة  الماد   

أي تعديل   ا لم يرد بشأنهم  المجاع  18والمادة    17ادة  الم    

ث التشب  1 5 1 5 1 1 ة  وع مجم   نها تعديل: ورد بشأ  غري مقبول  

ة للشغل كونفدرالية الديمقراطيال  

19المادة    
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ة اد مل ا   التصويت على تيجة  ن تعديل على ال   نتيجة التصويت       موقف  

اب  أصح   
تعديل ال   

موقف  
 احلكومة 

التعديل   مقدم  دة املا    

متنعون امل  ملوافقون ا  املعارضون   ن املمتنعو   ون املعارض    املوافقون  

23-22-21   -  20  واد الم    أي تعديل   م لم يرد بشأنه                   المجاع   

-24-25-26-27-  82  

ث التشب  1 5 1 5 1 1 ة  وع مجم   نها تعديل: ورد بشأ  غري مقبول  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

29  ة الماد   

ث التشب  1 5 1 5 1 1 ة  وع جم م   يل: نها تعد ورد بشأ  غري مقبول  

يمقراطية للشغل ونفدرالية الد الك   

 

03  المادة   

 

 لم يرد بشأنهم أي تعديل  المجاع 

 

 

 

-35-34-33-32-  31المواد

63-37-38-39-40-41-42-

43-44-45-46-74-48-49-

50-51-52-53-54-55-56-

57-58-59-  60  
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ة اد مل ا   التصويت على تيجة  ن تعديل على ال   نتيجة التصويت       موقف  

اب  أصح   
تعديل ال   

موقف  
 احلكومة 

التعديل   مقدم  دة املا    

متنعون امل  ملوافقون ا  املعارضون   ن املمتنعو   ون املعارض    املوافقون  

بث التش  1 5 1 5 1 1 ة  وع مجم   ها تعديل: ن ورد بشأ  غري مقبول  

طية للشغل الكونفدرالية الديمقرا   

61المادة    

عديل ي ت أنهم أ لم يرد بش  المجاع  -66-65-64-63-  26واد  الم  

67-68-69-70-71-72-73-

74-75-76-77-78-  79  

االتحاد    ورد بشأنها تعديل فريق:  غري مقبول  السحب  - - - المجاع 

مقاوالت المغرب العام ل   

80ة  الماد   

-85-84-83-82-  81  المواد  لم يرد بشأنهم أي تعديل  المجاع 

86-87  

االتحاد    ورد بشأنها تعديل فريق:  غري مقبول  السحب  - - - المجاع 

رب مغ ت ال مقاوال ام ل الع   

88المادة    

لمجاع ا  م يرد بشأنهم أي تعديل ل   -93-92-91-90-89المواد   

94-95-96-97-98  
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ة اد مل ا   التصويت على تيجة  ن تعديل على ال   نتيجة التصويت       موقف  

اب  أصح   
تعديل ال   

موقف  
 احلكومة 

التعديل   مقدم  دة املا    

متنعون امل  ملوافقون ا  املعارضون   ن املمتنعو   ون املعارض    املوافقون  

اع المج  االتحاد    تعديل فريق:   ورد بشأنها  غري مقبول  السحب  - - - 

مقاوالت المغرب العام ل   

99المادة    

أي تعديل   ا لم يرد بشأنهم  المجاع  -102-101-  100المواد   

103-104-105-106-107-

108-109-  110  

مجاع ال  االتحاد    ورد بشأنها تعديل فريق:  غري مقبول  السحب  - - - 

المغرب مقاوالت  ل   العام   

111  مادة ال   

أي تعديل   ا بشأنهم   لم يرد  المجاع  113و 112  ة الماد    

االتحاد    ورد بشأنها تعديل فريق:  غري مقبول  السحب  -- - - المجاع 

مقاوالت المغرب العام ل   

114المادة    

عديل أي ت   لم يرد بشأنهم  المجاع  -117-116-115المواد   

118-119-120-121-122-

123-124  
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ة اد مل ا   التصويت على تيجة  ن تعديل على ال   نتيجة التصويت       موقف  

اب  أصح   
تعديل ال   

موقف  
 احلكومة 

التعديل   مقدم  دة املا    

متنعون امل  ملوافقون ا  املعارضون   ن املمتنعو   ون املعارض    املوافقون  

حاد  ت اال   ورد بشأنها تعديل فريق:  غري مقبول  السحب  - - - المجاع 

رب المغ ت  مقاوال ل العام    

512المادة    

-128-127-126المواد   لم يرد بشأنهم أي تعديل  المجاع 

291-130-131-132-133-

134-135-136-137-  138  

 :   بدون تعديل   برمته   املوانئيتعلق بشرطة    71.18م ق القانون رع  مشرو ت علىالتصوي

 5ون  : وافقامل                                                                                        

 أحد ال :  املعارضون                                                                         

2ون : ـنـعتاملمـ                                                                                                            
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ت                       إثبات حضور السيدا  ق ا ر و أ امللحق:  
 ادة املستشارين والس 
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 : ل و أل االجتماع ا 
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 : االجتماع الثاني 
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 : لث االجتماع الثا 
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