
قة د يتعلق بالمصا2004  جانفي30  مؤرخ في المائية الفالحة والبيئة والمواردوزير من قرار
 .الصيد البحري موانئل يوذجم النالنظام على

 

 ية ،ئالما دإن وزير الفالحة والبيئة والموا

 1992 نة لس32 عدد القانون ىلعالع طد االعب
 وآالة حداث المتعلق بإ1992ريل فأ 7 فى خالمؤر
 يد البحري،صيزات الجهانئ وتمو

 14 فى خالمؤر 2002لسنة  47 ن عدد القانوعلىو 
يد البحري صالمتعلق بموانئ ال 2002 ماي 
 منه، 2ل صة الفصوخا

 في خ المؤر1992نة س ل2110عدد  ر األمعلىو
يم اإلداري ظنالت ضبط المتعلق ب1992مبرف نو30

 صيدهيزات الجوت ير وآالة موانئسرق ط ويوالمال
 1999لسنة  660عدد  باألمرمنقح و هي آما حرلبا

 ،1999 سمار 22 في خالمؤر

 13 فى خالمؤر 2001لسنة  419عدد  األمر علىو
 مشموالت وزارة ضبطالمتعلق ب 2001يفري ف

 الفالحة،

 10 في خالمؤر 2001نة سل 823 عدد األمرىلعو
الموّظفة  المعاليم بضبط قائمةالمتعلق  2001ل يرفأ

عمال إست علىو البحرييد الص نتجاتمل ا إنزعلى
ات والتجهيزات العمومية التابعة لموانئ ءالفضا

 لسنة 1706 عدد باألمر حالبحري والمنق يدصال
 ،2001جويلية  24 في خ المؤر2001

 في خ المؤر2002 لسنة  2129 عدد  األمرعلىو
ل تابعة آحاق هيالالمتعلق بإ 2002برسبتم 23

بوزارة الفالحة  ترابية سابقاة الئيهة والتئلوزارة البي
 ية،ئوالبيئة والموارد الما

 3 في خلمؤر ا2003نة سل 481عدد  األمرعلىو
صيد ال  موانئضبط قائمةالمتعلق ب 2003 سمار

 .البحري

  :ي ما يأتقرر

ام ظ الّندقة علىاصت الم تّم :ولل األصالف
ق بهذا حالمل ريحالب يدص لموانئ اليموذجالّن

 .القرار

العام لوآالة موانئ  يرلمدس ائي الر :2ل صالف
رار قذا اله بتنفيذ لفالبحري مّك يدصوتجهيزات ال
  .سيةنالتو وريةهمج للي الرسمئداالذي ينشر بالّر

 .2004  جانفي30س في نتو

 

 يةئة والموارد المائر الفالحة والبيوزي

 محمد الحبيب الحداد 
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 ام نموذجي لموانئ الصيد البحرينظ
 الباب األول

 حكام عامةأ

يشتمل آل ميناء للصيد البحري على  : الفصل األول
قنال للعبور وممر وأحواض ومراسي ومنشآت 

ة وأرصفة وأراضي يللحماية وعالمات بحر
 .ومنشآت مختلفة 

 :  في ءرض من الميناغيتمثل ال : 2صل فال

 توفير مأوى لسفن الصيد البحري، . 

نزال تأمين مختلف الخدمات للمتدخلين مثل إ. 
 ءالمنتجات وإصالح السفن وصيانتها ونظافة المينا

 وصيانته،

توفير المعدات الالزمة لرفع الفضالت والزيوت . 
المستعملة في حدود ما تسمح به اإلمكانيات 

 المتوفرة 

 :تستعمل األرصفة آما يلي  : 3الفصل 

 نزال ،إلل . 

 للتزود بالوقود وبالماء،. 

 ر الزيوت والصيانة ،غييلت. 

 .سورلل. 

  . هذه األرصفة مباشرة بعد آل عمليةءويجب إخال

يقع تخصيص األرصفة من طرف اإلدارة المينائية 
 .بعد أخذ رأي لجنة الميناء

ق مثال فة باألرصفة ويعّلّرترآز العالمات المع 
 .الميناء في مكان بارز به

يتولى رنيس الميناء تسيير الميناء في  : 4الفصل 
ع ي التشرى بمقتضهمسندة إليحدود المشموالت ال

وتساعده في القيام . والتراتيب الجاري بها العمل 
 من 7بمهامه اللجنة المنصوص عليها بالفصل 

 30 المؤرخ في 1992لسنة  2110 األمر عدد
متعلق بضبط ل المشار إليه أعاله وا1992نوفمبر 

التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير وآالة موانئ 
 .لبحريوتجهيزات الصيد ا

 
 

 الباب الثاني
 في الدخول إلى الميناء ورسو السفن

 رصفةاألوطريقة استعمال  

 

يتم قبول السفن بالميناء في حدود  : 5الفصل 
وتمنح األولوية لمراآب الصيد . األماآن المتوفرة

 .البحري ووحدات المراقبة

يجوز  في حالة اآتظاظ الميناء،  : 6 الفصل 
ن اشتراط ذلك من قبل رئيس ويمك. اإلرساء المتعدد

 .الميناء

ال يسمح برسو المراآب على الرصيف أو على 
اليابسة داخل الميناء إال في األماآن المخصصة 

سو على اليابسة روخارج ذلك، يخضع ال. رضغلل
 .إلى إذن مسبق من رئيس الميناء

يمكن لإلدارة المينائية أن تطلب من  : 7الفصل 
بوثائق السفينة بالنسبة ل السفينة االستظهار غمست

 .رتفاق أخرىإإلى السفن القادمة من موانئ 

ل آل سفينة، باستثناء السفن غتعين على مستيو
التونسية المعدة للصيد البحري أو للمراقبة أو للبحث 
العلمي أو للتكوين التي تدخل الميناء للرسو، تقديم 
وثائقها إلى اإلدارة المينائية حال وصولهم وعليهم 

تجابة لتعليمات رئيس الميناء والقيام االس
باإلجراءات الالزمة لدى مصالح الديوانة وشرطة 

آما يتعين عليهم القيام بتصريح . الحدود بالميناء
 :بالدخول يتضمن البيانات التالية 

 ربانها أو ممثلهما في أوسم وعنوان مالك السفينة إ. 
 الميناء،

 تها،يمواصفات السفينة وهو. 

ان الشخص المكلف بحراسة السفينة في اسم وعنو. 
 غياب الطاقم ،
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يف مهما آان نوعها وتحمل المصاريف والتكال
الحريق على ظهر السفينة أو  الناجمة عن مكافحة

 . ل السفينةغعلى اليابسة على آاهل مست
وتكون هذه المصاريف والتكاليف موضوع بيان 

الميناء ويقع تسديده طبقا  يسئحساب يضبطه ر
 .لللتراتيب الجاري بها العم

يتم إصالح األضرار الحاصلة  : 29الفصل 
أو المكشوفة أو معدات  طاةغيأة الملألراضي المه

الميناء  الل بمختلف أنواعها من طرف إدارةغاالست
على نفقة المتسبب في تلك األضرار وذلك بعد 

آما . بالطريقة اإلدارية ولم يأت بنتيجةه  تنبيهتوجي
طاة من غالمهيأة الم يتم تنظيف وآنس األراضي

 .طرف مستعمليها

وبعد آل عملية ل السفينة غعلى مست : 30الفصل 
المساحة المستعملة من الرصيف  إنزال، آنس

تفي  وجمع بقايا األسماك في أآياس فضالت
بالحاجة وتنظيف نفس المساحة من الرصيف برش 

 .الماء

 يمنع على العموم دخول البناءات  :31الفصل 
طبيعة وجودهم بها من شأنها  ية متى آانتئالمينا

الخزن  عرقلة حسن سير التجهيزات وعمليات
 . والتكييف والتسويق

تحمل على آاهل المودعين أو  : 32الفصل 
ع المودعة ئالمعدات والبضا المالكين حراسة وحفظ

 . طاةغبالفضاءات المهيأة المكشوفة أو الم

وال يمكن تحميل إدارة الميناء مسؤولية فقدان تلك 
ع أو تعرضها للتلف أو أية مخاطر ئوالبضا المعدات

 .ىأخر

ويخضع . ع ئارة الميناء أمكنة إيداع البضاوتحدد إد
مكن ألعوان الميناء أن يمنها و اإليداع لترخيص

ينقلون  يطلبوا من األشخاص الذين يحملون أو
ع المودعة أن يثبتوا الصفة التي تخول لهم ئالبضا
 .ذلك

يس الميناء، في حالة ئيمكن لر : 33الفصل  
و الل األراضي المهيأة أغاست حصول مخالفة في

ع أو ئالبضا األرصفة الناتجة عن وضع الشباك أو
أية معدات أخرى، وبعد تسجيل المخالفة وإبالغها 

ودعوته لرفع تلك األشياء، أن يتخذ  إلى المالك
في مستودع  اإلجراءات الالزمة ألخذها وإيداعها

 . الحجز على نفقة المالك وتحت مسؤوليته
دارة بإينة وإذا آان المالك مجهوال، يقع تعليق المعا

الميناء أن يقوم بالرفع واإليداع  يسئالميناء ولر
 .مسؤوليته بمستودع الحجز على نفقة المالك وتحت

إذا طرأت أحداث خطيرة ، يمكن  : 34الفصل 
استشارة السلطة المكلفة بأمن  يس الميناء، بعدئلر

إلى الميناء أو  الحدود بالميناء، أن يقرر منع الدخول
 .ين معاادرته أو االثنغم

 للغرض ، عالمات خاصة للداللة على فتح وترآّز
 .الميناء أو إغالقه

يس الميناء إعالم السلط المختصة ئوبجب على ر 
 .ترابيا باألمر

 الباب الخامس
 في استعمال بيوت التبريد والفضاءات المخصصة

 لالتجار في منتجات الصيد البحري
 

شريع يس الميناء، طبقا للتئيمكن لر : 35الفصل 
بها العمل، اإلذن برفع منتجات  والتراتيب الجاري

بحرم  الصيد البحري لتفادي تعفنها أو إضرارها
 .الميناء أو تعطيل سير العمل به

ل لمخازن التبريد غيجب على آل مست : 36الفصل 
 ألذون الحاملين ءأعوان الميناّد  مبالميناءة ئنالكا

من  ة الخزن المرقمة والمختومبدفاتربمأمورية 
طرف قاضي الناحية المختص ترابيا طبق أحكام 

 23المؤرخ في  1994 لسنة 86 دالقانون عد
 ع منتجاتي والمتعلق بمسالك توز1994جويلية 

ثبت من ت عليها واللإلطالعالفالحة والصيد البحري 
 .ياناتهابصحة 

 محفوظة وجود منتجات الميناء ما الحظ أعوان وإذا
 ءيس المينائ يتولى رأو المصدر، مجهولة الوجهة

على أساس  تحميل معلوم اإلنزال الذي يقع احتسابه
ل مخزن غ من قيمة المنتوج على آاهل مست % 2

 .التبريد
ية ، إعالم السلطة اإلدارية ئوتتولى السلطة المينا

االقتصادية وأعوان الضابطة  المكلفة بالمراقبة
 . اتءإجرا العدلية التخاذ ما يتعين في شأنها من

ية تحديد أماآن ئتتولى السلطة المينا : 37فصل ال
والشاحنات المعدة لحمل منتجات   العرباتءإيوا

 عمنيو. ءالمينا الصيد البحري بعد أخذ رأي لجنة
وقوف العربات األخرى بهذا المأوى في أوقات فتح 

 .السوق
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 الباب الرابع
 في التراتيب الخاصة بحماية المياه واألراضي
 المهيأة واألرصفة والمنشآت التابعة للميناء

 

يسهر أعوان الميناء على نظافة  : 25الفصل 
ية ومداخل الموانئ رالبح وسالمة الممرات
 واض واألرصفة وغيرها منوالقنوات واألح
 .المنشآت التابعة لها

ويجب أن يكونوا على علم بحالة األعماق وبظروف 
األوامر تبعا لذلك ويسجلون آل  المالحة ويعطون

والمحافظة  الوقائع الهامة المتعلقة بصيانة المنشآت
 . عليها وتحرآات السفن داخل الميناء وممراته

 األرصفة ويتولون مراقبة وتنظيم الحرآة على
والسهر آذلك على تطبيق  وعلى األراضي المهيأة

الصيد  القواعد المفروضة في نطاق التأهيل بموانئ
 .البحري
يتعين على أعوان الميناء منع ممارسة  : 26الفصل 
والرياضة المائية بأحواض الميناء باستثناء  السباحة

 . السلطة المينائية الحاالت المرخص فيها من
ال ثئمين على هذه التظاهرات االمتويجب على القا
 فيما يخص ءصدرها رئيس المينا يللتعليمات التي

للتراتيب ء وتنظيم وسير هذه التظاهرات بالمينا
  . بها العمليالجار

تتولى إدارة الميناء أخذ االحتياطات  : 27الفصل 
ة هالمعدات المالئمة لمواج الضرورية وتوفير
 . الحوادث الطارئة به

ان الميناء على مراقبة النشاط بالميناء ويسهر أعو
 : وزجر
إشعال النار على األرصفة وعلى األراضي  .

 المهيأة بالميناء،
لسوائل الملوثة أو أي اإلقاء األتربة واألوساخ و .

بالمنشآت وبمياه الميناء وبصفة عامة  مواد أخرى
 غرض،لل خارج األماآن واألوعية المخصصة

بقنال وحوض غسل الشباك ورمي السمك  .
 الميناء،

وضع األردمة واألوساخ والمواد الملوثة على  .
 ، المهيأة بالميناءاألرصفة واألراضي

وضع وترك بضائع أخرى أو خردة أو  .
أو معدات مهما آان  محرآات أو شباك أو آوابل

 نوعها على أرصفة الميناء أو على الجسور أو على
 األراضي المهيأة ،

ن على األرصفة وعلى فرش الشباك بدون إذ .
بالميناء غير التي خصصت  األرضية المهيأة

 رض ،غلل
وضع ودائع مهما آان نوعها على أجزاء  .

 للمرور، األرصفة المخصصة
  وفي مدخل الممر،ءممارسة الصيد داخل المينا .
 ء،إعاقة مرور السفن بمياه المينا .
من العربات على أجزاء نف مرور أي ص .
 :على  السير باستثناءءالمينا

  ممرات ومرابض الوقوف،*
 األراضي المهيأة التي يجوز فيها صراحة *

 المرور،
 األراضي المهيأة التي يسمح فيها بالمرور ويكون *

محددا بالوقت الضروري لشحن وإنزال  الوقوف بها
والتموين وغيرها من  ية والمعداتئاألصناف الما

 األشياء المختلفة الضرورية للسفن،

لويث بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمياه الت * 
 المهيأة به، الميناء أو األراضي

صب الزيوت المستعملة في غير األواني  .
 . المخصصة لهذا الفرض

يمنع صراحة وضع البضائع على حافة األرصفة 
 أمتار من األعمدة 10بـ المحددة  دون المسافة

بناءات  والرآائز والحواجز واألبواب وأسيجة
 .ءالمينا

يجب أن ال تحمل السفينة على متنها  : 28الفصل 
أو قابلة لالشتعال أو مفرقعات غير  أية مادة خطرة

والمحروقات  التي تستعمل لطلب النجدة والوقود
 .الضرورية لنشاطها

ويجب على آل شخص تفطن لبداية نشوب حريق 
 .ية بذلكئأن يعلم حاال اإلدارة المينا في حدود الميناء

 رئيس الميناء أو من ينوبه أن يتنقل ويتعين على
الحادث وقيادة عمليات النجدة سواء  حاال إلى مكان

واالستنجاد عند االقتضاء  ا،رعلى ظهر السفينة أو ب
 . بمصالح الحماية المدنية

لي السفن غوحال إعالن الخطر، يتعين على مست
والمعدات المتوفرة لديهم بأمر من  التدخل بطواقمهم

 . أو ممثلهيس الميناءئر

ت النيران ويتخذون اإلجراءات األولية إذا ما شّب 
 . اشرةمب منها بالقر بعلى ظهر سفنهم أو

يس الميناء أو ممثله وأثناء عمليات ئويمكن لر
مساعدة المؤسسات العامة  النجدة أن يطلب

 الموجودة بالميناء ومساعدة آل األشخاص
 . الموجودين بالمكان

                                        2004 فيفري 10 – 12الرائد الّرسمي للجمهورية التونسّية عدد 
 -                                              5                                                                                         -           



 اليابسة خارج ليجديد أو إخراجها إ وتعويمها من
 ه عليهتاريخ التنبي حرم الميناء في ظرف شهر من

 .من قبل إدارة الميناء
وب مضمون كتل بمغالتنبيه على المستويتم 

بالبلوغ إلى آخر مقر معروف  الوصول مع اإلعالم
 . له

ل السفينة غفي حالة عدم حضور مست : 17الفصل 
إنجاز ما هو مطلوب منه خالل األجل  المهملة أو

مجهوال، تتولى  المذآور بالفصل السابق أو آان
 نية، وبعد استصدار حكم استعجالي مئالسلطة المينا

يس المحكمة المختص ترابيا، بيع السفينة المهملة ئر
إتالفها إذا آانت غير صالحة  بالمزاد العلني أو

  .لالستعمال

ال يتم البيع أو اإلتالف إال بعد  : 18الفصل 
المذآور بالفصل المتقدم وتعليق  استصدار الحكم
أيام على  دارة الميناء ثمانيةبإرض غإعالن في ال

 . خ المحدد للبيع أو اإلتالفاألقل قبل التاري
ل السفينة في غفي صورة حضور مست:  19الفصل 

إتمام البيع أو اإلتالف فيمكنه طلب  األثناء وقبل
صالح السفينة أو  بإإيقاف العملية بشرط التعهد فورا

 إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء وأداء
 . رضغالمصاريف التي بذلتها إدارة الميناء في ال

ي صورة عدم الوفاء بذلك التعهد في أجل ثمانية وف
ية إجراءات ئتستأنف اإلدارة الميناه أيام من تاريخ

رم غالتتبعات ل البيع أو اإلتالف بقطع النظر عن
 .الضرر

رق سفينة في حوض أو في غعندما ت : 20الفصل 
لها غللمالحة داخل الميناء، يتعين على مست قنال معد

 ىبعد الحصول عل  حاالأن يرفعها أو أن ينقلها
 .موافقة إدارة الميناء على طريقة التنفيذ

ة ييس الميناء اإلجراءات الضرورئويتخذ ر
ويأمر عند الضرورة  الغلإلسراع بتنفيذ األش

 وبصفة آلية بانتشال السفينة على نفقة وتحت
لها بعد إنذار يوجه إليه بالطريقة غمسؤولية مست

ن أن تترك أثرا أخرى يمك اإلدارية أو بأي وسيلة
آتابيا

 

 ثالباب الثال
 في استعمال مختلف األجهزة

 والمعدات واالنتفاع بالخدمات المينائية

 

يمكن للسلطة المينائية أن تضع على  : 21الفصل 
في الميناء المعدات المينائية التي  ذمة المتدخلين

بمقتضى  ويتم وضع المعدات المذآورة. تملكها
 . رضمحضر تسليم يحرر في الغ

ويتم استعمال هذه المعدات تحت مسؤولية المتدخلين 
 .على ذمتهم بسائقيها ولو وضعت

ة الناتجة عن ترتيب يفيما عدا األولو : 22الفصل 
الرصيف والحاالت المتأآدة التي يعود  الوضع على

وضع التجهيزات  تقديرها إلى رئيس الميناء، يتم
واآلالت على ذمة المستعملين حسب ترتيب 

 بالسجالت التي تمسكها اإلدارة المينائية طالبالم
. 

يتعين على المنتفع بالخدمات المينائية  : 23الفصل 
ويمكن إلدارة . المترتبة عن ذلك مسبقا دفع المعاليم

ألخدمات في صورة تخلد  الميناء عدم إسداء هذه
بتسديدها  ديون بذمة المستفيد لفائدة الوآالة ولم يبادر

ب تو بمكه عليهن تاريخ التنبيبعد مضي أجل شهر م
 . الوصول مع اإلعالم بالبلوغ مضمون

يير غال يمكن لمستعملي الميناء ت : 24الفصل 
الموضوعة على ذمتهم بأية صورة  منشآت الميناء

االستعمال األمثل  تعين عليهم السهر علىيو. آانت
 آما يجب عليهم إعالم. لها والمحافظة على نظافتها

ا بكل تدهور يالحظونه عليها رئيس الميناء فور
ويعدون مسؤولين عن . أم ال سواء آان ذلك بفعلهم

ما عدى  آل األضرار التي يلحقونها بهذه المنشآت
  حاالت القوة القاهرة

وتجبر األضرار على نفقة األشخاص الذين تسببوا 
القيام بها  لتي يمكناعن التتبعات  فيها بغض النظر

 .ضدهم
 على المعدات الخاصة وتنطبق هذه اإلجراءات

. استعمالها بالميناء لفائدة العموم المرخص في
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يير ذلك غوفي حالة ت. تاريخ مغادرة الميناء. 
رض لدى غالتاريخ ، يتعين القيام بتصريح في ال

  .اإلدارة المينائية في الحين 

ل السفينة غفي صورة عدم خالص مست : 8الفصل 
 تصبح آافة المعاليم المترتبة. بالميناء معلوم اإلقامة

 .على اإلقامة حالة الدفع

ويتم دفع معلوم اإلقامة مسبقا بالنسبة للسفن غير 
  .البحري والسفن األجنبية المعدة للصيد

 

قبل خروج السفينة النهائي، باستثناء  : 9الفصل 
لها أن غتمسللصيد البحري، يجب على  السفن المعدة

بعد خالص المعاليم  ادرة وذلكغمليقوم بتصريح با
 .عن إرسائه بالميناءالمترتبة 

ادرة المغويسجل التصريح بالدخول والتصريح با
يمسك بإدارة الميناء وفق ترتيب  على دفتر خاص

 .   زمني ويسند إليه عدد رتبي

ادرة الميناء من طرف غوال يمكن إتمام إجراءات م
بأمن الحدود بالميناء إال عند  السلط المكلفة

لمترتبة عن ا االستظهار بما يفيد خالص المعاليم
 .اإلقامة بالميناء

 

ل غيمكن لرئيس الميناء أن يأمر مست : 10الفصل 
مكان اإلرساء على نفقته وتحت  ييرغتالسفينة ب

الميناء أو  اللغمسؤوليته آلما اقتضت ضرورة است
  .سالمة المنشآت والتجهيزات المينائية ذلك

تحدد سرعة السفن القصوى بمداخل  : 11الفصل 
 .وأحواض الميناء بأربع عقد توقنوات وممرا

وال يمكن إلقاء المرساة بمدخل أو قنال الميناء إال 
الميناء ما عدا حالة القوة القاهرة  بإذن من رئيس

 .السفينةالتي تهدد 

أمر رئيس الميناء الطاقم بالقيام بكل العمليات يو
 :منه وخاصةالتي تطلب 

 إخراج السفينة إلى اليابسة، .

 رساء،يير مكان اإلغت .

 .قئمقاومة الحرا .

، أن يأمر ءيس الميناء عند االقتضائويمكن لر
جراء ما يلزم بإراسة السفينة  بحالشخص المكلف

 . للقيام بالعمليات المذآورة أعاله
وفي صورة عدم االمتثال، تتخذ اإلدارة المينائية 

ل السفينة غقيام بذلك على نفقة مست للالتدابير الالزمة
 . وتحت مسؤوليته

تحمل حراسة آل سفينة راسية  : 12الفصل 
.                                نه للغرضسفينة أو من يعّي اللغبالميناء على مست

وتحمل مسؤولية حراسة السفن المعقولة على 
 .عليها العدل المنفذ نهالحارس الذي يعّي

وال يمكن تحميل إدارة الميناء مسؤولية فقدان أو 
حصول ضرر مهما آان نوعه  غرق أو إتالف أو

 .  للسفن الراسية بالميناء

 يتولى رئيس الميناء بصفته مكلفا : 13الفصل 
الميناء بالنسبة إلى السفن  بممارسة مهام شرطة

بكل  المهملة أو في حاالت الخطر المحدق القيام
 التي يراها صالحة على نفقة وتحت عمليات القيادة
.                                                               السفينة لغمسؤولية مست

ل غوتسهيال لحرآة السفن األخرى، ال يمكن لمست
 .ة سفينته أو إلقاء المرساّرج فضرأي سفينة 

أو  ال يمكن صنع السفن أو طالؤها : 14الفصل 
 تحطيمها بحرم الميناء إال في األماآن تقشيرها أو

 .                                                                    المخصصة لذلك

يس الميناء االحتياطات الواجب أخذها ئويضبط ر
آما يمكن أن يلجأ عند . ألشغال اعند تنفيذ هذه

أليام التي وا الضرورة، إلى تحديد الساعات اليومية
 . يسمح فيها بممارسة هذا النشاط

ال على السفن الراسية غويمنع إجراء أية أش
شأنها أن تحدث ضررا أو أن  بأحواض الميناء من
تجهيزات  ن األخرى أو علىفتمثل خطرا على الس

 .ءومنشآت المينا

يجب أن تكون آل سفينة راسية  : 15الفصل 
ة والعوم نة من حيث الصيانسح بالميناء في حالة

 .والسالمة

ية أن سفينة في حالة ئوإذا الحظت اإلدارة المينا
رق أو أنها قد تتسبب في غال بإهمال أو مهددة

المجاورة أو  أضرار إلى السفن األخرى أو المنشآت
 عندما تحتل بصفة غير قانونية مياه الميناء مما يمثل
إخالال بالتصرف فيه وبالسير العادي للمرفق 

السفينة بالطريقة  لغ على مستهالعمومي، تنب
 اإلدارية أو بأي وسيلة أخرى يمكن أن تترك أثرا
آتابيا، إلى وجوب إصالحها أو إخراجها إلى 

 .اليابسة في أجل تحدده له

وإذا لم يتم القيام بالالزم في األجل المحدد تتولى  
عند االقتضاء إخراج السفينة إلى  يةئالسلطة المينا

يمثله وتحت  لها أو منغتاليابسة على نفقة مس
ية ئضاقمسؤوليته وذلك بقطع النظر عن التتبعات ال

 .إلى طلب غرم الضرر الهادفة
ل السفينة إصالحها غيتعين على مست : 16الفصل 
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تتم مراقبة عبور منتجات الصيد  : 38الفصل 
وان السلطة من طرف أعئ ابات الموانببوالبحري 

. يةية والسلطة المختصة والمصالح البيطرئالمينا
تولى عون المراقبة بالبوابة مراقبة آل المنتجات وي

عند االستظهار بوصل  وال يسمح بعبورها إال
  بالنسبة إلى التجار أو وصل معاينة ومراقبةالشراء

إنزال منتجات الصيد البحري بالنسبة إلى المنتجين 
 .ينوبهمأو من 

 المنتجون مطالبون باالستظهار لدى إدارة قىويب
المسلمة   القبولبوصوالتالبيع أو   بفواتيرالميناء

أقصاه  من طرف مؤسسات التصدير في أجل
 .ءبالمينا  إنزال المنتوجتاريخأسبوعا بداية من 

 الباب السادس
 أحكام مختلفة

 
 تخضع األنشطة المرتبطة بالصيد :39الفصل 

الموانئ إلى آراسات الشروط ب بةصالبحري والمنت
المتعلق  الخاصة بها والمنصوص عليها بالتشريع

وتخضع الخدمات األخرى . بموانئ الصيد البحري
الخواص المنتفعون بموقع في الميناء  التي يقوم بها

يضبط خاصة نوع  إلى ترخيص من إدارة الميناء
 .الخدمة والمعلوم الموظف عليها

يناء على النظام تصادق لجنة الم . 40 الفصل 
والذي يتعين أن يكون مطابقا لهذا  الخاص بالميناء
 .النظام النموذجي
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