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ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ

كراس شروط يتعلق بتعاطي مهنة شد وفك رباط السفن
بالموانئ البحريّة التجاريّة

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

كراس شروط يتعلق
بتعاطي مهنة شد وفك رباط السفن
بالموانئ البحريّة التجاريّة
البـــاب األول
أحكـــام عـــامـــة
الفصل : 1
يضبط كراس الشروط هذا ،الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة شد وفك رباط
السفن بالموانئ البحرية التجارية .
الفصل : 2
تخضع ممارسة مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية إلى التشريع
الجاري به العمل وخاصة أحكام مجلة الموانئ البحريّة التجاريّة المصادق عليها
بالقانون عدد  25لسنة  1999المؤرخ في  18مارس  1999كما تم تنقيحها
بالقانون عدد  67لسنة  2001المؤرخ في  10جويلية  2001ونصوصها
التطبيقية .
الفصل : 3
يجب على كل شخص يرغب في تعاطي مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ
البحرية التجارية أن يودع لدى إدارة الميناء الذي ينوي ممارسة هذه المهنة به ،و
قبل الشروع في النشاط تصريحا كتابيا وفقا لألنموذج المصاحب مرفوقا بنسخة
من كراس الشروط هذا ممضى من طرفه.
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غير أنه بالنسبة للشخص الطبيعي ،فإنه يخضع لإلجراءات المنصوص عليها
باألمر عدد  2475لسنة  2000المؤرخ في  31أكتوبر  2000المتعلق باإلجراء
الموحد لبعث المشاريع الفردية.
في صورة حدوث أي تغيير للمعلومات المضمنة بالتصريح المذكور أعاله ،يتعين
إعالم السلطة المينائية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
في أجل أقصاه شهرا من حدوث التغيير.
الفصل : 4
يحتوي كراس الشروط هذا  16فصال وينقسم إلى  3أبواب.
الفصل : 5
تخضع ممارسة مهنة شد وفك رباط السفن إلى إشراف ومراقبة السلطة المينائية.
البــاب الثــانــي
شــروط القيــــام بالمـــهنــــة
الفصل : 6
ال يمكن تعاطي المهنة المذكورة بالفصل األول من هذا الكراس إال من طرف
األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتمتعون بالجنسية التونسية .
الفصل : 7
يجب على كل شخص طبيعيي يرغيب فيي تعياطي مهنية شيد وفيك ربياط السيفن أن
يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
وينسحب شرط الكفاءة المهنية على الممثل القانوني للشخص المعنوي.
الفصل : 8
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يجب على كل شخص طبيعيي يرغيب فيي تعياطي مهنية شيد وفيك ربياط السيفن أن
يكون:
 متحصال على شهادة ختم الدروس للمرحلة الثانوية وإجتيا بنجيا امتحانيا
مهنيا في الغرض.
 أو له مستوى تعليمي ال يقل عن السنة األخييرة مين التعلييم الثيانوي وتحميل
مسؤوليات لها صلة مباشرة بشد وفك رباط السفن لمدة ال تقل عن سنتين.
وينسحب شرط الكفاءة المهنية على الممثل القانوني للشخص المعنوي.
الفصل : 9
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغيب فيي تعياطي مهنية شيد وفيك ربياط
السفن أن يكون:
 مالكا أو مؤجرا لمحل لممارسة نشاطه المهني مجه بهاتف وفاكس ،
 مالكا لمركب ال يقل طوله عين سيبعة أمتيار  7أمتيار و مجهي بمحيرك ال
تقل قوته عن ثالثين حصانا بخاريا ومجه ا بمعدات السالمة الال مة،
 مالكا لجها إتصال السلكي ،
يجب توفير الوسائل المادية المذكورة أعياله بكيل مينياء تباشير فييه المهنية .ويجيب
أن تكون هذه الوسائل في حالة اسيتغالل حسينة و تسيتجيب إليى متطلبيات السيالمة
طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل : 10
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تعاطى مهنة شد وفك رباط
السفن أن يش ّغل بصفة قارة و مع احترام مقتضيات مجلة الشغل فريق عمل
متكون على األقل من :
 قائد ورق سريع مؤهل للقيام بمثل هذه المهمة .
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 ثييالث  3بحييارة اشييتغلوا بصييفة بحييار علييى مييتن سييفن تجارييية مييدة إبحييار
فعلي ال تق ّل عن سنتين أو على ميتن سيفن صييد بحيري ميدة إبحيار فعليي ال
تقل عن خمس سنوات.
الفصل : 11
يجييب علييى كييل شييخص طبيعييي أو شييخص معنييوي يتعيياطى مهنيية شييد وفييك ربيياط
السييفن أن يييوفر ألعوانييه بدليية عمييل تحمييل ألييوان وشييارات مميي ة تسييهل التعييرف
عليهم.
تضبط مواصفات البدلة من طرف السلطة المينائية.
الفصل : 12
ال يرخص للشخص الذي يباشر مهنة شد وفك رباط السفن وأجرائيه اليدخول إليى
الميناء لتعاطي نشاطهم إال بعد اإلستظهار:
 بجيييوا ميييرور أو بطاقييية دخيييول تسيييلم مييين طيييرف السيييلطة المينائيييية طبقييياللتراتيب الجاري بها العمل.
 بتكليييف مسييلم ميين طييرف أمييين السييفينة ويكييون حييامال لشييارة هييذا األخيييروختمه مع ذكر اسم السفينة وتاريخ وصولها إلى الميناء.
الفصل : 13
يجييب علييى الشييخص الييذي يتعيياطى مهنيية شييد وفييك ربيياط السييفن وأجرائييه عنييد
مباشرتهم المهنة :
 احترام مقتضيات مجلة الموانئ البحريّية التجاريّية والنظيام الخياص بالمينياء
الذي يباشرون به ،
 مغادرة الميناء حال اإلنتهاء من المهمة التي دخلوا من أجلها .
 إحترام التعليمات الخاصة بأمن وسالمة الميناء الصيادرة سيواء مين السيلطة
المينائية ،أو من الديوانة أو من السلط األمنية .
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الفصل : 14
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعياطى المهنية الميذكورة بالفصيل األول
اإلستظهار عند كل طلب من السلطة المينائيية بكيل المسيتندات والوثيائق التيي تفييد
امتثاله لمقتضيات كراس الشروط هذا.
الفصل : 15
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعياطى المهنية الميذكورة بالفصيل األول
من هذا الكراس أن يقوم بتأمين مسؤوليته المدنية المترتبة عن ممارسية المهنية و
تأمين المركب المذكور بالفصل  9من هذا الكراس.

البــاب الثــالث
العقوبات
الفصل : 16
كل مخالفة ألحكام كراس الشروط هذا يعاقب عليها طبقا لمقتضيات مجلة الميوانئ
البحرية التجارية.
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أن الشركة المذكورة ستمارس مهنة........................................
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بميناء..............................بداية من تاريخ.........................
طبقا ألحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي مهنة شد و فك رباط السفن
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بالمواني البحرية التجارية و المصادق عليه بالقرار المؤرخ في
فيفري  2002و المنقح بالقرار المؤرخ في  3فيفري .2003
و أرفق إلى هذا التصريح نسخة من كراس الشروط المذكور أعاله ممضى من
طرفي.
.................في ...............
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اإلمضاء

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