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ديوان البحر ّية التجار ّية والموانئ

كراس شروط يتعلق بتعاطي مهنة رفع الزيوت المستعملة
من السفن بالموانئ البحرية التجارية

مصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في  5فيفري  2002و المنقح بقرار وزير تكنولوجيات اإلتصال و النقل بتاريخ
 3فيفري 2003

كراس شروط يتعلق بتعاطي
مهنة رفع الزيوت المستعملة من السفن
بالموانئ البحرية التجارية
الباب األول
أحكـــام عامــــة
الفصل : 1
يض ب ك اببالش لط ببا،ك لببول لط ببا،ك لطباببة،م ن طب ع بباي ب ببن ا ب لط يبب،
لطباةعبلن بن لطافن عطب،ل ئ لط حاين لطةمعاين.
الفصل : 2
ةخض ببعاان ب ن ا

لط ي،

لطباةعبلن بن لطافن إطى لطة اي لطمعاي ه

لطعبل ،خعصن إطى أحاعم بملن لطب،ل ئ لط حايّن لطةمعايّن لطبصعدق علي ع عطقع ،ن
عدد  25طا ن  1999لطبؤاخ ي  18بعاش  1999ابع ةم ة قيح ع عطقع ،ن عدد
 67طا ن  2001لطبؤاخ ي  10م،يلين  ، 2001ص،ص ع لطةك يقين.
الفصل : 3
يمب على ال خص ياغب ي ةععكي ب ن ا

لط يب،

لطبابةعبلن ببن لطابفن

ببعطب،ل ئ لط حايببن لطةمعايببن أن يبب،دل طببد إدلاي لطبي ببعا لطببوي ي بب،ي ببعااببن لببو
لطب ببن ببه ،ق ببل لط ببا،ل ببي لط ببعك ةصببايحع اةع يببع  ،قببع طذ ببب،وا لطبصببعحب
با ،قع اخن بن االش لط ا،ك لول ببضى بن كا ه.
غيببا أ ببه عط ا ب ن طل بخص لطك يعببي ه ببه يخض ب طتمببالال لطب صبب،ص علي ببع
عألبا عدد  2475طا ن  2000لطبؤاخ بي  31أاةب ،ا  2000لطبةعلبق بعرمالا
لطب،حد ط عث لطب عاي لطفادين.
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ببي صبب،اي حببد،ث أي ةلييببا طلبعل،بببع لطبضببب ن عطةصبباي ،لطبببوا،ا أع ب
يةعبين إعب م لطابلكن لطبي ع يبن عبن كايبق اابعطن بضبب ،ن لط،صب،ل بب لرعب م
عط ل،غ ي أمل أقصع

ال بن حد،ث لطةلييا.

الفصل : 4
يحة،ي االش لط ا،ك لول  14ص ،ي قام إطى  3أ ،لب.
الفصل : 5
ةخض ببعاان ب ن ا

لط ي ،لطباةعبلن بن لطافن عطب،ل ئ لط حاين لطةمعاين

إطى إ الف ،بالق ن لطالكن لطبي ع ين .
الباب الثــــانـــي
شــروط القيـــام بالمهنة
الفصل : 6
ال يبان ةععكي ب ن ا

لط ي ،لطباةعبلن بن لطافن عطب،ل ئ لط حاين لطةمعاين

إال بن كاف لأل خعص لطك يعيين أ ،لطبع ،يين لطوين يةبةع،ن عطم اين
لطة ،اين.

الفصل : 7
يمب على ال خص ك يعي ياغب ي ةععكي ب ن ا

لط ي ،لطبابةعبلن ببن

لطافن عطب،ل ئ لط حاين لطةمعاين أن يا،ن بةبةعع حق،قه لطبد ين.
 ،ي احب لول لط اك على لطببثل لطقع  ،ي طل خص لطبع ،ي.
الفصل : 8
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يمب على ال خص ك يعي ياغبب بي ةعبعكي لطب بن لطببوا،اي عطفصبل لأل،ل
أن يا،ن طه بابة ،ةعليببي ال يقبل عبن لطاب ن لألخيباي ببن لطةعلبيم لطثبع ،ي أ ،ببع
يععدطه.
،ي احب لول لط اك على لطببثل لطقع  ،ي طل خص لطبع ،ي.
الفصل : 9
يمب علبى ابل بخص ك يعبي أ ،بع ب،ي ياغبب بي ةعبعكي ب بن ا ب لط يب،
لطباةعبلن بن لطافن عطب،ل ئ لط حاين لطةمعاين:
 -أن يا،ن بعطاع أ ،بؤمال طبحل طببعاان

عكه بم

عةف  ،عاش

 أن يا،ن بعطاع ط عح ن بخصصن طللاض ال ةقل حب،طة ع عن  1000اغ.يمب ة ،يا لط،اع ل لطبعدين لطبوا،اي أع

ال بي عا ي ع ا ه لو لطب ن.

يمببب أن ةابب،ن لط،اببع ل لطبعديببن لطبببوا،اي أع ب

ببي حعطببن لاببةل ل حا ب ن ،أن

ةاةميب إطى بةكل ع لطا بن ك قع طلةالةيب لطبعب،ل ع.
الفصل : 10
علببى اببل ببخص يةعببعكى ب ببن ا بب لط يبب ،لطباببةعبلن بببن لطاببفن ،أمال ببه
لراةظ عا ع د لطدخ،ل إطى لطبي عا :
 م،ل با،ا أ ،كعقن دخ،ل بالبن بن كاف إدلاي لطبي بعا لطبوي اة ع با
يه لطب ن ك قع طلةالةيب لطمعاي ع لطعبل.
 ةاليف بالم بن كاف أبين لطافي ن ،يا،ن حعب ط عاي لول لألخيا ،خةبه
ب واا لام لطافي ن ،ةعايخ ،ص،ط ع إطى لطبي عا.

الفصل : 11
على ال بخص يةعبعكى ب بن ا ب لط يب،
ب ع اة م طب ة م:
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لطبابةعبلن ببن لطابفن ،أمال به ع بد

 لحةالم بقةضيع

بملن لطب،ل ئ لط حايبن لطةمعايبن ،لط ظبعم لطخبعص عطبي بعا

لطوي يةععكى لطب ن ه.
 لطخا،ا بن لطبي عا حعل لر ة عا بن لطب بن لطةي دخل بن أمل ع .
 إيدلل لط ي،

لطباةعبلن عألبعان لطبخصصبن طللباض ببن كباف لطب ،لاي

لطبالفببن عط ي ببن ،لردالا بببع يث ب وطببق ع ببد لرقةضببعا ،وطببق عط ا ب ن طاببل
ب بن.
 لحةالم لطةعليبع

لطخعصن أبن ،ا بن لطبي عا لطصعداي ا،لال ببن لطابلكن

لطبي ع ين أ ،بن لطالك لألب ين.
 إع م ضع ك لطبي عا ال ب بن أ،ال إطيه ،وطق ق ل لطصع،د إطى لطافي ن.
 باق د ةا يق لطة صيص يه على ال ب بن قعم ع ،ياةظ ا بول لطبد ةا
ع د ال كلب بن كاف لطالكن لطبي ع ين.
الفصل : 12
يمببب علببى اببل ببخص ك يعببي أ ،بع بب،ي يةعببعكى لطب ببن لطبببوا،اي عطفصببل
لأل،ل بن لول لطاالش أن يق،م ةأبين باؤ،طيةه لطبد ين.
الفصل : 13
يمب على لط بخص لطك يعبي أ ،لطبع ب،ي لطبةعبعكي طلب بن لطببوا،اي عطفصبل
لأل،ل لراةظ عا ع بد ابل كلبب صبعدا عبن لطابلكن لطبي ع يبن ابل لطبابة دل
،لط،ثع ق لطةي ةفيد لبةثعطه طبقةضيع االش لط ا،ك لول.
البــــاب الثـــالث
العقـــوبـــات
الفصل : 14
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اببل بخعطفببن ألحاببعم اببالش لط ببا،ك لببول يععقببب علي ببع ك قببع طبقةضببيع بملببن
لطب،ل ئ لط حاين لطةمعاين.

تصريح على الشرف
إني الممضي أسفله...........................................................
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صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد.............................................
الممثل القانوني لشركة(...................................................)1
المعرف الجبائي.............................................................
المقر(....................................................................)2
أصرح على الشرف :
أن الشركة المذكورة ستمارس مهنة........................................
بأني سأمارس مهنة........................................................
بميناء..............................بداية من تاريخ.........................
طبقا ألحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي مهنة رفع الزيوت من السفن
بالمواني البحرية التجارية و المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 5فيفري
.2002
و أرفق إلى هذا التصريح نسخة من كراس الشروط المذكور أعاله ممضى من
طرفي.
.................في ...............
اإلمضاء

( )1تخص الذوات المعنوية
( )2بيان عنوان المؤسسة بكل دقة و رقم الهاتف

7

