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 ضع عالمة على االختيار التجهيزات االختيارات

العزل الحراري للعنبر و تهيئته      1االختيار 
 ديق البالستيكيةالستقبال الصنا

 

 

العزل الحراري للعنبر و تهيئته      2االختيار 
 و الستقبال الصناديق البالستيكية

  جهاز نظام التبريد 
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 و الستقبال الصناديق البالستيكية

  آلة صنع الثلج 
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 موضوع دفتر التحمالت : البند األول    
 

الواجب إنجازها من طرف مالك السفينة لكي   أشغال التهيئة و التجهيزاتدفتر التحمالت هذا  إلى تحديد  يهدف
 الذي وضعته وزارة الفالحة والصيد البحري يستفيد من المساعدة و الدعم المالي للدولة في إطار برنامج إبحار 

 
 تحديد برنامج تأهيل أسطول الصيد الساحلي: البند الثاني

 
وضع برنامج تهيئة أسطول الصيد الساحلي بهدف معالجة النواقص التي تعتري ظروف عمل و اشتغال هذا تم 

الهادفة لتحسين جودة المنتوجات السمكية و  التجهيزاتو يرمي هذا البرنامج إلى  تشجيع األشغال و .األسطول
 .السفن باإلضافة لتحسين مردوديتهاالمحافظة عليها، وتوفير الشروط المالئمة لعمل وسالمة البحارة على متن 

 
 :وحسب نوعية األشغال، فقد تم تقسيم برنامج تأهيل أسطول الصيد الساحلي إلى ثالثة عروض

 
 عرض عنبر و يهدف إلى تحسين جودة المنتوجات المصطادة. 
 عرض تجهيز ويهدف إلى تحسين فعالية ومردودية السفن. 
  اشتغال البحارة على متن السفنعرض البحارة ويهدف إلى تحسين شروط عيش و. 

 
  تعريف عرض عنبر: البند الثالث

 
 .يهدف عرض عنبر إلى تشجيع العمليات المرتبطة بتحسين طرق الحفاظ على جودة المنتوج

 
أشغال التهيئة المتعلقة بعرض عنبر و المستفيدة من الدعم المالي المباشر هي تلك المنصوص عليها في البند 

الستقبال الصناديق  و تهيئتهالعزل الحراري للعنبر األشغال و التجهيزاتوتخص هذه الرابع الموالي، 
  . البالستيكية، تثبيت جهاز لتبريد العنبر وكذلك اقتناء وتثبيت آلة لصنع الثلج
 . و يضم هذا العرض ثالث اختيارات و ذلك حسب احتياجات مالك المركب

 
  ت الواجب إنجازهاأشغال التهيئة  والتجهيزا:  البند الرابع 

 
 .يشترط في جميع التجهيزات التي يتم اقتنائها ووضعها داخل المركب أن تكون جديدة الصنع

 
          

 و تهيئته الستقبال الصناديق البالستيكية    العزل الحراري للعنبر - 1 -
 

و تجدر . خر في العروض األ كدايعتبر عزل العنبر حراريا عملية ضرورية للمشاركة في عرض عنبر و 
، يمكنها المشاركة في األشغال المطلوبةاإلشارة إلى أن المراكب التي تتوفر على عزل حراري مطابق للشروط 

 .العروض األخر  المتمثلة في عرض البحارة و عرض التجهيز وبالتالي فيبعرض عنبر  الخاصة األخر 
 

 وجبين ال يريدون المشاركة في تثبيت جهاز التبريد، فيتو الد 1كما أن الراغبين في المشاركة في االختيار         
 .عليهم  تهيئ مكان خاص لتخزين الثلج داخل العنبر

 
سهل التنظيف و أن تكون القطع المعدنية المتواجدة داخله من مادة غير  ،بإحكام مقفاليجب أن يكون العنبر 

 . قابلة لألكسدة
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 :  مكونة كالتالي stratifié  sandwich"تراتيفي ساندويتشس"يجب أن يتم العزل الحراري للعنبر بطريقة 
 
أما بالنسبة للسفن . مثبتة بإحكام على األضلع الداخلية للسفينة contreplaqué marinلوحة بحرية  -

 .المصنوعة من الفوالذ  فيمكن تثبيت المادة العازلة للحرارة  مباشرة على األضلع الداخلية للمركب
 
او اي مادة اخر  عازلة للحرارة متبثة على الجدران و   mousse polyuréthane "تانبولي إري"مادة  -

تمكن من ( ciment spécial:   مثال)اما أرضية العنبر فيجب طالئها بمواد خاصة . على سقف العنبر
 .الحفاظ عليها وعلى الحرارة بالعنبر

 
 عازلة للحرارة او اي مادة اخر  " إريتانبولي "مثبتة على مادة    contreplaqué marinلوحة بحرية  -
 
 .  PRFVالمقو   "البوليستير"تغليف األلواح البحرية بطالء مكون من عدة طبقات من  -
  

و من اجل ضمان التهوية و امتصاص الرطوبة المتكونة داخل الفضاء المنحصر ما بين األلواح البحرية و 
 .وضع نظام تهوية فعال  فيجب قدر االمكان األضلع الجانبية للسفينة، 

 
يجب تصريف مياه العنبر مباشرة إلى البحر بواسطة آلة ضخ المياه المتجمعة في النقطة األكثر انحدارا داخل 

 .العنبر
 

يجب أن يكون غطاء فواهة العنبر معزوال بنفس مواصفات العنبر كما يجب أن تكون الواجهة الخارجية لهذا 
 .بكيفية محكمة لعنبرا غالقالغطاء من اإلينوكس  تمكن من إ

 
 .بشكل كاف مضاءيجب أن يكون العنبر 

 
الصناديق البالستيكية، يتوجب على مالكي المراكب تهيئة العنابر  استعمال تماشيا مع البرنامج الخاص بتعميم         

يق بطريقة ستقبال هذه الصنادقوائم تساعد على او ذلك بتثبيت  قة تمكنهم من استقبال هذه الصناديقبطري
بعين االعتبار أثناء القيام بأشغال تهيء العنبر  يأخذالمركب يجب أن وتوازن و من أجل ضمان سالمة . محكمة
 . الشأن،بجميع االحياطات االزمة والمعمول بها في هذا الصناديق البالستيكية الستقبال

 
 تبريد العنبر  - 2
 

تثبيت جهاز  جب حسب اختيار صاحب المركب عنبر يلغرض الحفاظ على درجة حرارة تقارب الصفر داخل ال
تثبيت ميزان للحرارة داخل العنبر في موضع بارز و أكثر دفئا و يتم قراءة درجة  بحيث يتمنظام للتبريد 

 . الحرارة بواسطة آلة او شاشة مثبتة داخل المقصورة
 
 آلة صنع الثلج - 3
 

المصاريف الخاصة باقتناء الثلج،يضع عرض عنبر من أجل الحفاظ على جودة المنتوج و كذلك الخفض من 
 .إزعاجا لعمل طاقم المركب توضع في مكان آمن بحيث ال تشكل  رهن إشارة المشاركين اقتناء آلة لصنع الثلج

 
 طرق التمويل: البند الخامس

 
 و بواسطة موارد ذاتية ا رند الرابع تتم عبر دعم مالي مباشطرق تمويل األشغال المتضمنة بالب
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طرق التمويل هي المحددة سلفا وفق االتفاقية اإلطار الخاصة بتنفيذ برنامج إبحار و الموقعة بين وزارة الفالحة 
 :كما يلي وهي  .والصيد البحري و وزارة المالية واالقتصاد والمكتب الوطني للصيد

 
جزافي في حالة القيام  دعم مالي وأمن سقف االستثمار في حالة اقتناء جهاز التبريد  %40  :ماليال دعمال -

   ( التبريد  نظام العزل الحراري للعنبر و تهيئته  الستقبال الصناديق البالستيكية و ) بأشغال
 

 : حسب نوع الصيد طرق التمويل
 

 (ملزم) 1اإلختيار  -
 

 موارد ذاتية

 (60% ) 

 الجزافي مبلغ الدعم
  بالدرهم

 سقف االستثمار

 بالدرهم
العزل الحراري للعنبر و تهيئته  
الستقبال الصناديق البالستيكية 

 )أشغال(

 سفن الجر 000 155  000 62 000 93

 سفن السردين 000 195  000 78 000 117

 سفن الخيط 000 135  000 54 000 81

 

 2االختيار  -
  

العزل الحراري للعنبر و تهيئته  الستقبال 
 الصناديق البالستيكية )أشغال(

 نظام التبريد

 )أشغال(

 

 موارد ذاتية

(60% ) 

 

 مبلغ الدعم
 الجزافي
 بالدرهم

 

سقف 
 االستثمار

 (بالدرهم

 موارد ذاتية

 (60%) 

 مبلغ الدعم
 الجزافي
 بالدرهم

 

 سقف االستثمار

 (بالدرهم

 سفن الجر 000 190 000 76 000 114 000 155 000 62 000 93

 سفن السردين 000 190 000 76 000 114 000 195 000 78 000 117

 سفن الخيط 000 150 000 60 000 90 000 135 000 54 000 81
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 3االختيار  -
 

العزل الحراري للعنبر و تهيئته  الستقبال 
 الصناديق البالستيكية )أشغال(

 آلة صنع الثلج 

 )تجهيز(

 

سقف 
 االستثمار

 (بالدرهم

 مبلغ الدعم
 الجزافي
 بالدرهم

 

د ذاتيةموار  

 (60%) 

 سقف االستثمار

 بالدرهم
مبلغ الدعم 

 بالدرهم

 (40% ) 

 موارد ذاتية

 (60%) 

 سفن الجر 960 105 640 70 600 176 000 93  000 62 000 155

 سفن السردين 960 105 640 70 600 176 000 117  000 78 000 195

 خيطسفن ال 960 105 640 70 600 176 000 81  000 54 000 135

 
 

 قبول الملفاتشروط : البند السادس
 

و حائز  على رخصة صيد أو  طن 150أقل من  طن و 2أكثر من  حمولةكل مالك سفينة صيد ساحلية ذات 
 .يمكنه أن يستفيد من هذا البرنامج بعد تقديم طلب في هذا الشأن رخصة إعادة بناء أو ترميم سارية المفعول،

 
ي برنامج ابحار، بملف يحدد طبيعة األعمال و خاصة المشار إليها في دفتر يجب ان يرفق طلب المشاركة ف
 . التحمالت الخاص بعرض عنبر

 
 :يجب على المالك أن

 يكون في وضعية سليمة بخصوص القوانين البحرية -
  .المرتبطة بنشاط الصيدالضريبية من الناحية  يكون في وضعية سليمة  -
 .ني للصيديكون في وضعية سليمة مع المكتب الوط -
 .أن ال يكون موضوع مساطر تصفية أو تسوية قضائية -
 

باإلضافة إلى ذلك فان مالك السفينة الذي يرغب في الدعم المخصص لعرض عنبر يجب عليه تقديم برنامج 
 . عد وفقا لمقتضيات البند الرابع م
 

 :وضع و تسجيل الملفات:  البند السابع
 

رض عنبر و الئحة الوثائق المطلوبة و كذا  دفتر التحمالت من يسحب طلب المشاركة في برنامج ابحار ع
الشباك الوحيد  المتواجد بمقر غرفة  الصيد البحري و كذلك الشبابيك التابعة لهذه الغرف و المفتوحة في جميع 

 .الموانئ المغربية، حسب نشاط السفينة
 

ن الشباك الوحيد و يقدم مقابل يسجل الطلب في سجل خاص بالعملية، مؤشر و موقع من طرف المسؤول ع
 .قبول الطلب وصل إيداع لفائدة صاحب الطلب

 .لبرنامج يتم رفضها مع تعليل أسباب الرفضلشروط االملفات التي ال تستجيب 
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و تتم دراسة الملفات وفقا للمساطر الخاصة ببرنامج تأهيل أسطول الصيد الساحلي و التي تحدد المراحل التي 
 .فات منذ إيداعها إلى ان يتم تقديم الدعم الماليتمر منها هذه المل

 
يجب التأكيد على أنه في حالة القيام باألشغال ، عالوة على الوثائق المكونة لملف المشاركة في عرض عنبر

يتوجب على مالك السفينة اإلدالء  ،الخاصة بالعزل الحراري و استقبال الصناديق البالستيكية و كذا تبريد العنبر
أما بخصوص اقتناء جهاز صنع   ..........(.فواتير ، وصل )األشغال  ثائق التي تبثث مبالغ تمويل هذهبكل الو

 .الثلج فيتوجب على مالك السفينة اإلدالء بالفواتير المعمول بها وفقا للقوانين الجاري بها العمل
 
 تتبع و تقييم أعمال التهيئة  :البند الثامن 
 

 :التهيئة لجنة محلية يعهد اليها ما يلييكلف بتتبع و تقييم عمليات 
 .تتبع و تقييم أعمال التهيئة بالنظر الى المدة المسموح بها  -
 .صياغة محاضر معاينة تقدم األعمال مقارنة مع الشروط المسطرة في دفتر التحمالت  -
 .بتقييم و تقدم أعمال التهيئة اخبار الوزارة الوصية  -
 .ل يدون التزام المعني باآلمر بالشروط المسطرة في دفتر التحمالتصياغة محضر انتهاء االعما  -
 .البث في الدعم المالي  -
   

 التزام مالك السفينة: البند التاسع
 

 :بموجب دفتر التحمالت هذا يلتزم مالك السفينة ب 
 .وفق البند الرابع المذكور أعاله و التجهيزقيام بعمليات التهيئة ال -
 .لي المخصص في هذا اإلطار بالتحديد في انجاز األعمال المرخص لهااستعمال الدعم الما  -
 .احترام الجدولة الزمنية الخاصة بانجاز األعمال  -
 على متن السفينة  جهيزالتو تقييم تقدم أعمال التهيئة و ع بتت للجنة المحليةالسماح   -
 المحلية اعادة القيام باالشغال وفقا لمالحظات اللجنة -
 

 بيع السفينة : البند العاشر
                      

ترخص اإلدارة لمالك سفينة صيد مستفيد من الدعم المالي في إطار برنامج إبحار ببيع سفينته إال بعد االنجاز 
 .لدفتر التحمالتوفقا  التهيئة المنصوص عليها  الفعلي ألشغال

في غضون سنة كاملة، إذا تم بيع السفينة فال بعد انتهاء األشغال، وابتداء من تاريخ التوصل بالدعم المالي، و  
يمكن تسجيل عملية البيع، إال بعد إرجاع الدعم المالي إلى المكتب الوطني للصيد في الحساب المفتوح بالخزينة 

 310 67 1003124001460601 780:  العامة للمملكة تحت رقم

 
رجع الدعم المالي  وفقا لنصيبه في المركب في في حالة تعدد المالكين،  فيتعين على كل مالك باع نصيبه أن  ي

 .الحساب المذكور اعاله
في حالة وفاة أحد المالكين، خالل الفترة المحددة أعاله، فيتم انتقال الملكية مباشرة إلى الورثة وفقا للمساطير 

 .المعمول بها، دون إرجاع الدعم المالي
 

 .مدة إنجاز اعمال التهيئة: البند الحادي عشر
 

اخبار  ت مدة انجاز أعمال التهيئة المرخصة في إطار هذا البرنامج في أربعة أشهر انطالقا من تاريخحدد
 .صاحب المركب بقبول ملفه

في حالة ما إذا لم يتم إنجاز األعمال في المدة المشار إليها أعاله و بناءا على تبرير منطقي في هذا الشأن فإن 
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 .اللجنة المحليةافيين من طرف هذه المدة يمكن تمديدها إلى شهرين إض
 

 عدم الوفاء بمقتضيات دفتر التحمالت : البند الثاني عشر
 

سوف تتخد جميع االجراءات القانونية إلسترجاع  الوزارة في حالة عدم اإللتزام بمقتضيات دفتر التحمالت فإن 
 :، ومنهاالدعم المالي الممنوح باألمر

  من المبيعات عن حصة مالك السفينةالسماح لمكتب الصيد البحري باإلقتطاع. 
 عدم تجديد رخصة الصيد إلى حين الوفاء بمقتضيات دفتر التحمالتسحب و . 

 
 .مدة البرنامج: البند الثالث عشر

 
 2151ماي  51الى غاية  برنامج تهيئة أسطول الصيد الساحلي  صالحية مدةتمتد 

 
 دخول حيز التنفيذ: البند الرابع عشر 

 
 .إمضاء مالك السفينة دفتر التحمالت يات المنصوص عليها أعاله تدخل حيز التنفيذ فورإن هذه  المقتض

 
 
 
 

 بعد القراءة تمت المصادقة والتوقيع
 
 


