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كراس شروط يتعلق بتعاطي مهنة حراسة السفن بالموانئ  

 البحرية التجارية
 

 
                    قح بقرار وزير تكنولوجيات اإلتصال و النقل بتاريخو المن 2002فيفري  5مصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 

 .2003فيفري  3
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 كراس شروط يتعلق بتعاطي

 مهنة حراسة السفن بالموانئ 

 البحرية التجارية 

 

 البـــاب األول

 أحـــكـــام عـــامـــة

 :  1الفصل 

حراسة السفن يضبط كراس الشروط هذا، الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة  

 التجارية.بالمواني البحرية 

 :  2الفصل 

إلععا التشععريم بععالمواني البحريععة التجاريععة تخضععم ممارسععة مهنععة حراسععة السععفن 

عة المصعا    عة التجاريا الجاري بع  الممعل وخاصعة إلعا محكعاة مجمعة المعواني البحريا

، كمععا تععة  1999مععارس  18المععخرف  ععي  1999لسععنة  25عميهععا بالنععانون ععع   

 .ونصوصها التطبينية  2001لسنة  67يحها بالنانون ع  تنن

 

 :  3الفصل 

عة  يجب عما كعل شعخي ير عب  عي تمعاطي مهنعة حراسعة السعفن بعالمواني البحريا

يععو ل لع د إ ارة المينععاي العذي ينععوي ممارسعة هععذ، المهنعة بعع ، و  بععل التجاريعة من 

نسعخة معن  عا بالشرول  ي النشاط تصريحا كتابيعا و نعا لمنمعوذل المصعاحب مر و

 الشروط هذا ممضا من طر  . كراس

 يععر منعع  بالنسععبة لمشععخي الطبيمععي  إلنعع  يخضععم لصجععرايا  المنصععوي عميهععا 

المتممع  بعارجراي  2000مكتعوبر  31مخرف  عي ال 2000لسنة  2475باألمر ع   

 .الموح  لبمث المشاريم الفر ية
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مععذكور مععع ،،  ععي صععورة حعع وث مي تلييععر  لممممومععا  المضععمنة بالتصععري  ال

يتمعين إعع ة السعمطة المينا يعة ععن طريع  رسعالة مضعمونة الوصعول معم ارععع ة 

 بالبموغ  ي مجل م صا، شهرا من ح وث التليير.

 

 :  4الفصل 

 مبواب. 3 ص  ويننسة إلا  18يحتوي كراس الشروط هذا 

 

 :  5الفصل 

 ينا ية.تخضم ممارسة مهنة حراسة السفن  إلا إشراف ومرا بة السمطة الم

 

 البـــاب الثـــانـــي

 شــروط القيـــام بالمهنـــة
 :  6الفصل 

ال يمكعععن تمعععاطي مهنعععة حراسعععة السعععفن إال معععن طعععرف األشعععخاي الطبيميعععين مو 

 التونسية.الممنويين الذين يتمتمون بالجنسية 

 

 :  7الفصل 

يجعب عمعا كعل شعخي طبيمعي ير عب  عي تمعاطي مهنعة حراسعة السعفن بعالمواني 

 التجارية من يكون متمتما بحنو   الم نية. البحرية

 هذا الشرط عما الممثل النانوني لمشخي الممنوي. ينسحبو 

 

 :  8الفصل 

يجب عما الشخي الطبيمعي المتمعاطي لممهنعة المعذكورة بالفصعل األول من يكعون 

 ل  مستود تمميمي ال ينل عن السنة األخيرة من التممية الثانوي مو ما يما ل .

 ا الشرط عما الممثل النانوني لمشخي الممنوي.وينسحب هذ
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 :  9الفصل 

يجب عما كل شخي طبيمي مو ممنوي ير ب  ي تماطي مهنة حراسة السفن من 

 يكون:

 و اكس،مالكا مو مخجرا لمحل لممارسة مهنت ، مجهز بهاتف  -

 السمكي بم   ينم تح ي ، من  بل السمطة المينا ية ،اتصال مالكا ألجهزة  -

 كن عممهة.اجرا لسيارة ننل الحراس ألممالكا مو مخ -

 مالكا لح  م نا من م وا  الت خل األولا يضبط من  بل السمطة المينا ية.  -

جب كل ميناي يباشر ب  هذ، المهنة وييجب تو ير الوسا ل الما ية المذكورة مع ، ب

من تكون هذ، الوسا ل  عي حالعة اسعتل ل حسعنة وتسعتجيب إلعا متطمبعا  السع مة 

 متراتيب الجاري بها الممل.طبنا ل

 

 :  10الفصل 

يجب عمعا الشعخي الطبيمعي مو الممنعوي العذي ير عب  عي تمعاطي مهنعة حراسعة 

 سفن. ستة حراسالسفن من يشلل بصفة  ارة عما األ ل 

الحراس    اشتلموا بصفة بحار عما متن سعفن تجاريعة مع ة إبحعار  يكونجب من ي

ي  بحري لم ة إبحار  ممي ال تنل عن  ممي ال تنل عن سنتين مو عما متن سفن ص

 . خمس سنوا 

 

 :  11الفصل 

يجب عما الشخي الطبيمي مو الممنوي المتماطي لمهنعة حراسعة السعفن من يعو ر 

 ألجرا   ب لة عمل تحمل ملوان وشارا  مميزة تسهل التمرف عميهة.

 تضبط مواصفا  الب لة من  بل السمطة المينا ية.

 

 

 :  12الفصل 



 5 

شععخاي الععذين يتمععاطون مهنععة حراسععة السععفن العع خول إلععا المينععاي ال يععرخي لم

 :االستظهارلتماطي نشاطهة إال بم  

بجواز مرور مو بطا ة  خول مسممة من طرف إ ارة المينعاي العذي ستباشعر  -

  ي  المهنة طبنا لمتراتيب الجاري بها الممل.

بتكميععف مسععمة مععن طععرف ممععين السععفينة ويكععون حععام  لشععارة هععذا األخيععر   -

 وختم  مم ذكر اسة السفينة وتاريخ وصولها إلا الميناي.

 

 :  13الفصل 

يجعععب عمعععا األشعععخاي الطبيميعععين واألشعععخاي الممنعععويين المتمعععاطون لممهنعععة 

نععا المععذكورة بالفصععل األول من يخمنععوا حراسععة السععفن التععي و ععم تكمععيفهة بهععا طب

ن هعذا الكعراس، وذلعص بصعفة مسترسعمة وبع ون مع لمنتضيا  الفصعل الثعاني عشعر

 اننطال طيمة م ة رسوها بالميناي.

 

 :  14الفصل 

يتمين عما األشخاي الطبيميين واألشخاي الممنويين المتمعاطون لمهنعة حراسعة 

نطا  التكميف من طعرف ممنعاي السعفن، تميعين الحعراس العراجمين لهعة  السفن و ي

  التالية:ر طبنا لمناع ة بالنظ

 .حارس واح  عما كل سفينة ويتواج  بأسفل سمة الصمو  إليها 

 عي حالعة اسعتممال  ةعما كل سفينة من صعنف سعفن ال حرجع حارسان إثنان 

 السفينة لسممها الخاي مثناي عممية تفريلها.

يمكن التر يم  ي ع   الحراس عن  الضرورة وتح  طمب السعمطة المينا يعة مو 

 األمنية. السمط

 

 :  15الفصل 

 عما  حراس السفن: يتمين
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  بحراستها؛التواج  ال ا ة و المستمر مماة السفينة التي كمفوا 

  عععرح احتعععراة  واعععع  السععع مة المنصعععوي عميهعععا بمجمعععة المعععواني 

 البحرية التجارية ؛

   منععم األشععخاي الععذين يريعع ون الصععمو  عمععا مععتن السععفينة التععي موكمعع

بجواز المرور مو بطا ة ال خول إلا المينعاي  ستظهاراالحراستها إليهة  ون 

 الذي يخول لهة ذلص والمسمة من طرف السمطة المينا ية .

  إشمار السمطة المينا ية و السمط األمنية بالميناي بكل طار ة يتمرضون إليهعا

 مثناي مباشرتهة لمممهة.

  بالمينعاي احتراة منتضيا  مجمة المواني البحرية التجارية و النظعاة الخعاي

 الذي يباشرون ب . 

 .الت خل  ي ح و  ما تممي  منتضيا  المهنة التي يباشرونها 

 .ملا رة الميناي حال ارنتهاي من المهمة التي  خموا من مجمها 

 

  :16الفصل 

يجععب عمععا كععل شععخي طبيمععي مو ممنععوي يتمععاطا مهنععة حراسععة السععفن من ينععوة 

 بتأمين مسخوليت  الم نية.

 

 

 

 

  : 17الفصل 

يجعععب عمعععا الشعععخي الطبيمعععي مو الممنعععوي المتمعععاطي لمهنعععة حراسعععة السعععفن 

ارستظهار عنع  كعل طمعب صعا ر ععن السعمطة المينا يعة بكعل المسعتن ا  والوثعا   

 التي تفي  امتثال  لمنتضيا  كراس الشروط هذا.
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 البـــاب الثــــالـــــث

 العقــوبـــــات

 : 18الفصل 

ا ععب عميهععا طبنععا لمنتضععيا  مجمععة المععواني كععل مخالفععة ألحكععاة هععذا الكععراس يم

 ية.البحرية التجار
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 تصريح على الشرف
 
 

 إني الممضي أسفله...........................................................
 صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد.............................................

 (...................................................1لشركة) الممثل القانوني
 المعرف الجبائي.............................................................

 (....................................................................2المقر)
 أصرح على الشرف :

 مهنة........................................ أن الشركة المذكورة ستمارس
 بأني سأمارس مهنة........................................................
 بميناء..............................بداية من تاريخ.........................

اني طبقا ألحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي مهنة حراسة السفن بالمو
و        2002فيفري  5بالقرار المؤرخ في  البحرية التجارية و المصادق عليه

 .2003فيفري  3المنقح بالقرار المؤرخ في 
 

و أرفق إلى هذا التصريح نسخة من كراس الشروط المذكور أعاله ممضى من 
 طرفي.

 
 .................في ...............       
 اإلمضاء             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


