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 141.من رجب  1.صادر في  1.61.1.شريف رقم  ظهير

المتعلق  11.1.رقم  ( بتنفيذ القانون71.6بريل أ 71)

ترميمهابنائها و تناء سفن الصيد ومباشرةباق
1

 

 

 ،الحمد هلل وحده

 بداخله: – الطابع الشريف

 وليه(هللا ) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف 

 

 ننا:أمره أعز أسماه هللا وأ ،يعلم من ظهيرنا الشريف هذا

 منه، 05و 24ور وال سيما الفصلين بناء على الدست

 ما يلي:ب أمرنا الشريف صدرناأ

المتعلق  01.92القانون رقم  ،الشريف هذا ظهيرناعقب  ،ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية

 النواب ومجلسكما وافق عليه مجلس  ،وترميمها بنائهاالصيد ومباشرة  سفنباقتناء 

 المستشارين.

 

  .(4592بريل أ 41) 9241رجب من  91وحرر بالرباط في 

 

 :وقعه بالعطف

 ،رئيس الحكومة

 .بن كيرانامضاء : عبد االله اإل
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الصيد ومباشرة بنائها  سفن يتعلق باقتناء 11.1.قانون رقم 

 وترميمها

 تقديم

 لى:إيهدف هذا القانون 

  مة داجل استغالل عقالني للثروة البحرية واستأتأطير مجهود الصيد من

 ؛تقنين شروط بناء سفن الصيد وترميمها  عبر السمكي المخزون

  المنظم؛وغير  المصرح بهالوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير 

  نواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها واقتنائها أتعميم الترخيص المسبق ليشمل جميع

 ترميمها. وأ

 ولىالمادة األ

 دارة المختصة:ا اإلهن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمأيجب 

مخصصة لممارسة الصيد التجاري  ،و بالخارجأبالمغرب  ،بناء كل سفينة .أ 

و استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت أو اقتنائها بالخارج أتحت العلم المغربي 

 و اقتنائها؛أ جديدةالعلم المغربي من خالل بناء سفينة صيد 

 عندما: العلم المغربي  مسجلة تحتترميم كل سفينة صيد  .ب 

 وثيقة جنسية  في نةيالمباألساسية في خصائصها  ينتج عن هذا الترميم تغيير

و أ و/ و محركهاو/أ هايتغيير حمولت ،خاصة ها ؛أمانو جواز أ السفينة المذكورة

  ، أو؛ي تمارسهذنوع الصيد ال

  زالة إ وأصالحه إخرى غير أ ألسباب زالة محرك السفينةإيتطلب هذا الترميم

نة يساسية المبائص األلى تغيير في الخصإشغال ن تؤدي األأالسفينة دون  أضلع

 ؛مانهاأو جواز أفي وثيقة جنسية السفينة المذكورة 

 العلم المغربي. تحت و الكلي لكل سفينة صيد مسجلةأالبيع الجزئي  .ج 

 عاله:أ ليهاإالمشار  المسبقة طلب الرخصةيقدم 

  و أمن قبل الشخص  :عالهأ (في الحاالت المنصوص عليها في البند أ

 ،و اقتنائهاأ في حالة بناء السفينة ليهم ملكية السفينةإشخاص الذين ستعود األ

المسجلة تحت العلم المغربي في حالة استبدال  السفينةمالكي و مالك أبل قومن 

 المذكورة؛ السفينة
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 أو  مالك من قبل :عالهأ (و ج (في البندين ب افي الحاالت المنصوص عليه

 المعنية. مالكي السفينة

خالل بكل دون اإل ،يميسلم الرخصة المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظت  

 طبق على سفن الصيد.بموجب كل نص تشريعي اخر ي   ضرورية ىخرأ ثيقةو وأرخصة 

 7المادة 

دارة سفينة صيد مخصصة للتصدير موضوع تصريح لدى اإلبناء ن كل ون يكيجب أ

 ختصة.مال

و مسير أمن قبل مالك  ،تنظيمي بنص حسب الكيفيات المحددة ،نجز هذا التصريحي  

 ليه ببناء السفينة.إهد ورش بناء السفن الذي ع  

 4المادة 

عاله باستثناء تلك المتعلقة أولى نصوص عليها في المادة األمسلم الرخصة المسبقة الت  

 وتدبير تهيئة مخطط خذا بعين االعتبار مقتضياتأ ،الصيد لسفينة و الكليأالجزئي  بالبيع

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  4-0المصايد المطبقة، طبقا لمقتضيات الفصل 

( المتعلق بتنظيم الصيد 9114نوفمبر  44) 9414من شوال  41لصادر في ا 9.14.400

أو التي يجب أن تمارس  على المصيدة التي تمارس فيها، ره وتتميمهكما تم تغيي ،2البحري

 نشطتها.أ ،حسب الحالة ،طلب الرخصة السفينة موضوعفيها 

 1المادة 

من  (و ب (ن أالبندييتوفر كل مستفيد من رخصة من الرخص المنصوص عليها في 

قصد  واحدة، ن يقل عن سنةأليه في الرخصة ال يمكن إيشار  على أجل، عالهأولى المادة األ

 حسب الحالة. ،و اقتنائهاأشغال بناء السفينة موضوع الرخصة المذكورة أمباشرة 

بعين  خذاأل ، معتنظيمي بنصشغال الترميم أ إلنجاز أو قصى للبناءجل األيحدد األ

ر ذتع ، إذانهأغير  .األساسية وخصائصها السفينة المعنية نوع ،على الخصوص ،االعتبار

و ترميمها داخل اآلجال أشغال بنائها أنجاز إو أ السفينة الرخصة اقتناء   من على المستفيد

 ة واحدة ولمدة مماثلة.راآلجال م تلك مكن تمديدأ ،ألسباب مبررة المذكورة

و أو ترميمها أشغال بناء السفينة أعند انصرام اآلجال السالفة الذكر دون مباشرة 

 تصبح الرخصة الغية. ،حسب الحالة ،مسطرة اقتنائها

 .الرخصة بإلغاء ،بكل وسيلة تثبت التوصل ،باألمر المعنيالمختصة دارة اإلت خبر 
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 .المادة 

 ولىعليها في المادة األالمنصوص  و الترميمأ البناءيجب على كل مستفيد من رخصة 

ترميم السفينة موضوع  أو بتصريح مباشر بناء ،دارة المختصةلدى اإل ،ن يدليأ أعاله

 حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. المذكورةالرخصة 

 6المادة 

أن  ،و ترميم السفينةأعند مباشرة بناء  ،ر ورش بناء السفينةو مسيأيجب على مالك 

 يعلق في مكان األشغال رقم الرخصة المطابقة وتاريخها مكتوبين بحروف مقروءة.

ويجب أن تطابق أشغال  البناء أو الترميم المنجزة المواصفات التقنية المبينة في 

  .الرخصة المطابقة

 1المادة 

بناء حسب مباشرة ال موضوع سجل سفن الصيد و مسير ورش بناء السفنأمسك مالك ي

لكترونية طبقا إعداد هذا السجل وتحيينه بطريقة إيمكن  .المحدد بنص تنظيمي النموذج

 العمل. ماللتشريع والتنظيم الجاري به

نة في هذا ضمالمعلومات الم ،دارة المختصةخالل فترات منتظمة تحددها اإل ،رسلت  و

من الظهير الشريف بمثابة  9-0عليها في الفصل  المنصوص البياناتلى قاعدة إالسجل 

تم تغييره  ( كما9114نوفمبر  44) 9414من شوال  41الصادر في  9.14.400قانون رقم 

 وتتميمه.

على  ،سنوات (0) رشيف لمدة خمسفي األ وي حفظ أعاله حتفظ بالسجل المذكوروي  

 قل.األ

السجل لى إ ،حين كل في الولوج،دناه أ 95ليهم في المادة إويمكن لألعوان المشار 

 المذكور.

 8المادة 

و أشغال بناء السفينة الضرورية أل مدةالخالل  ،نيةعالمختصة السفينة الم دارة  خضع اإلت  

لى التحقق من مطابقة إلزيارات دورية تهدف  ورش بناء السفن. في نجازهاإترميمها المراد 

 لرخصة المطابقة.في اللمواصفات التقنية المبينة  المذكورةشغال األ

 وأ ةنيء السفشغال بناأنجاز إفي حالة  ،عالهأليها إبالزيارات الدورية المشار  القياميتم 

هذه  وفي .بطلب من المستفيد من الرخصة المسبقة بناء السفن،ل أجنبي ورش في ترميمها

 مصاريف الزيارات المذكورة. الطلب الحالة يتحمل صاحب

الخصوص، هوية العون أو وتشكل كل زيارة مطابقة موضوع محضر يتضمن، على 

، وعند االقتضاء، التعليمات ةاألعوان الذين قاموا بها وتاريخها وكذا خالصات هذه الزيار

 المطلوبة للمطابقة. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المستفيد من الرخصة المسبقة.



 

 - 6  -  

 1تدون البيانات الواردة في محضر الزيارة في السجل المنصوص عليه في المادة 

أعاله في الجزء الخاص بالسفينة المعنية عندما توضع السفينة في ورش بناء السفن في 

 المغرب.

وجود حالة من حاالت عدم مطابقة اشغال  ،عقب زيارة من زيارات المطابقة ،ذا تبينإ

ن يقل أيمكن ال  جلأمنح ي   ،نة في الرخصة المسبقةيللمواصفات التقنية المب الترميمو أالبناء 

و مسيره إلصالح أورش بناء السفن  المسبقة ولمالك صةشهر للمستفيد من الرخأعن ثالثة 

نة لهذا الغرض في يللتعميمات المب من خالل االمتثال عدم المطابقة المذكورة أو حاالت حالة

 عاله.أليه إمحضر الزيادة والمدونة في السجل المشار 

 ال بنص تنظيمي.وتحدد اإلدارة الحد األقصى لهذه األشغ

إذا لم يتم، عند انصرام هذا األجل، إصالح حالة أو حاالت عدم المطابقة المذكورة، يتم 

 وقف كل األشغال غير تلك الضرورية إلنجاز التعليمات المطلوبة.

 1المادة 

ها ؤتم بنا ،صيد تحمل العلم المغربي سفينة باعتبارها ،صيد سفينة ةال يمكن تسجيل أي

المسبقة  رخصةال صول علىحدون ال و تم اقتناؤها بالخارجأبالخارج  أو بالمغرب

مع تلك المضمنة  التقنيةو ال تتطابق مواصفاتها أ عالهأولى المنصوص عليها في المادة األ

 في الرخصة المذكورة.

عند انتهاء  ،ذا تبينإ ،بالسفينةالجديدة المتعلقة  الوثائق إعداد دارة مسطرةتوقف اإل

مع المواصفات  ساسية الجديدة للسفينة المذكورة ال تتطابقن الخصائص األأ ،مهاشغال ترميأ

ساسية للسفينة مع ائص األصلى حين تطابق الخإلرخصة المسبقة المطابقة التقنية المبينة في ا

 المواصفات التقنية المذكورة.

 1.المادة 

شخاص مندوبو الصيد البحري واأل يؤهل الشرطة القضائية، ضباطعالوة على 

الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفون طبقا للتشريع  طرف السلطةمن  المعينون

 ثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون.إالجاري به العمل لتحرير محاضر 

 ثبات ما يخالف ذلك الوقائع المضمنة فيها.إلى حين إعتد بالمحاضر ي  

الصيد البحري  مندوبإلى المحضر صل أ الذي حرر المحضر العون   ،فورا ،رسلي  

 المخالفة. ثباتإالتابع له مكان 

ما لم يتم العمل بمسطرة  المحضر بأصلفور التوصل  ،يقوم مندوب الصيد البحري

 المصالحة المنصوص عليها بعده بإحالة األمر على المحكمة المختصة قصد المتابعة.

بالنسبة للمخالفات  المصالحةبرام إ يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري

 04 من المحددة في الفصول وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الشروط

 41الصادر في  9.14.400السالف الذكر رقم  قانون بمثابةمن الظهير الشريف  00إلى 

 كما تم تغييره وتتميمه. ،(9114نوفمبر  44) 9414شوال 
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على  ،ة ومحضر المخالفة المنصوص عليهماربنص تنظيمي نموذجا محضر الزيا يحدد

 عاله.أ 95و 3في المادتين  ،التوالي

 ..المادة 

أعاله أن يحملوا بطاقة  95و 3يجب على األعوان المنصوص عليهم في المادتين 

ء مميزة تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها. كما يجب عليهم اإلدال

 ببطائقهم المهنية أثناء مزاولة مهامهم.

 7.المادة 

لحسابه  ،من قام درهم كل   955.555و  0.555بين  يتراوح قدرها يعاقب بغرامة

 ،ارجو في الخأسفينة صيد، في المغرب  بناء عمل على أو ءببنا ،غيرالو لحساب أالخاص 

دون الحصول على الرخصة المسبقة  ،في المغرب مخصصة لممارسة الصيد التجاري

 .عالهأولى المنصوص عليها في المادة األ

 إدارةتتم مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة وتباع من طرف  ك،عالوة على ذل

 ،حوالفي أي حال من األ ،ن ال يتمأويجب  .مالك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العملاأل

 ،المغرب فيساس قصد ممارسة الصيد التجاري ى هذا األتسجيل السفينة التي تم بيعها عل

 ئهاالشخص الذي قام ببنا ةعلى نفقة وتحت مسؤولي تدميرها ،في حالة عدم وجود مشتر ،ويتم

و مؤسسة للبحث أو منحها الى مؤسسة للتكوين في المجال البحري أها ئو عمل على بناأ

 المؤسسة المعنية.العلمي المطبق على الصيد البحري بعد موافقة 

 4.المادة 

 :درهم 955.555و 4.555يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

شغال ترميم سفينته أو باشر أكل مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي يباشر  .9

 .عالهأ ولىل على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة األدون الحصو

 شغالالذي يباشر األ ناء السفينو مسير ورش بأالعقوبة على مالك  نفس وتطبق

ليه ملكيتها أ ستعودي ذو الشخص الأينة المعنية ن مالك السفأن يتأكد من أدون 

 لهذا الغرض ؛ يتوفر على رخصة

عاله الذي أولى لمنصوص عليها في المادة األاكل مستفيد من الرخصة المسبقة  .4

في المادة ه المنصوص عليميم السفينة رو تأبناء  ةدالء بتصريح مباشرغفل اإلأ

 عاله ؛أ 0

 سفن الذي:المسير ورش بناء  وأمالك كل  .4

  من هذا القانون؛ 4لم ينجز التصريح المنصوص عليه في المادة 

 نة في يللمواصفات التقنية المب أو الترميم،نجاز البناء إقصد  ،ثلتلم يم

ليه إللشخص الذي ستعود  أو الرخصة المسبقة المسلمة لمالك السفينة المعنية

 ؛تهاملكي



 

 - 8  -  

  عاله؛أ 1ن السجل المنصوص عليه في المادة يو لم يحأو لم يمسك ألم يعد 

 ؛أعاله 2للمادة  طبقا ،الرخصة وتاريخها رقم شغاللم يعلق في مكان األ 

  أعاله. 3لمقتضيات المادة  اوفق ،و ترميمهاأشغال بناء السفينة ألم يوقف 

 1.المادة 

ولى من جمادى األ 42الصادر في  9.24.959الشريف رقم  الظهيرحكام أتنسخ 

و أ( بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد 9124كتوبر أ 42) 9434

 االحتفاظ بها.

 2) 9434رجب  2بتاريخ  4.24.442تظل مقتضيات المرسوم رقم  ،نهأ غير

شروط منح  بشأن ريف الصادرتطبيق الظهير الش كيفيات هب( المحددة بموج9124ديسمبر

 لى حين نشرإو االحتفاظ بها سارية المفعول أالجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد 

  لتطبيق هذا القانون. ذالمرسوم المتخ


