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  ضالت منلفكراس شروط يتعلق بتعاطي مهنة رفع ا
 السفن بالموانئ البحرّية التجارّية  

 

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

 2003فيفري  3
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 كراس شروط يتعلق

 ن السفن مهنة رفع الفضالت م بتعاطي 

 البحريّة التجارية  بالموانئ

 الباب األول

 أحكـــام عامــــة

 :  1الفصل 

يضبط كراس الشروط هذا، الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة رفع  الضضع م مع  

 السض  الراسية بالموانئ البحرية التجارية. 

 

 :   2الفصل 

او الضضعع م  تعتبععر فضعع م كععم نععوا معع  انععواا النضايععام او الضضعع م المن ليععة

المتأتية م  اإلستغ م العادي للسضينة معا دعدا المعواد المن عوي دليهعا بعالملح  

معع  اإلتضاةيععة الدوليععة الاا ععة بالوةايععة معع  التلععو  ال ععادر دعع   4و 3,2,1دععدد 

 السض .

 

 :  3الفصل 

تاض  ممارسة مهنة رف  الضض م م  السض  الراسية بالموانئ البحرية التجارية 

  الجاري به العمم واا ة إلى احكام مجلة الموانئ البحرّية التجارّية إلى التشري

مارس  18    المؤرخ في 1999لسنة  25الم اد  دليها بالقانو  ددد 

جويلية  10       المؤرخ في 2001 لسنة  67 كما تم تنقيحها بالقانو  ددد 1999

 .ون و ها التطبيقية2001 

 

 :  4الفصل 
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السعض  بعالموانئ  رف  الضض م مع ي مهنة يجب دلى كم شاي يرغب في تعاط

يودا لدا إدارة الميناء الذي ينوي ممارسة هذه المهنة بعه، و البحرّية التجارية ا  

نسعاة ةبم الشروا في النشاط ت ريحا كتابيعا وفقعا لمنمعوذل الم عاحب مرفوةعا ب

 الشروط هذا ممضى م  طرفه. م  كراس

  لإلجععراءام المن ععوي دليهععا غيععر انععه بالنسععبة للشععاي الطبيعععي ف نععه ياضعع

المتعلع  بعاإلجراء  2000اكتعوبر  31مؤرخ فعي ال 2000لسنة  2475باألمر ددد 

 الموحد لبع  المشاري  الضردية.

فععي  ععورة حععدو  اي تغييععر  للمعلومععام المضععمنة بالت ععري، المععذكور ادعع ه، 

 يتععي  إدع م السعلطة المينا يعة دع  طريع  رسعالة مضعمونة الو عوم مع  اإلدعع م

 بالبلوغ في اجم اة اه شهرا م  حدو  التغيير.

 

 :  5الفصل 

 ابواب. 3ف   وينقسم إلى  15يحتوي كراس الشروط هذا 

 

 :  6الفصل 

تاض  ممارسة مهنة رف  الضض م م  السض  الراسية بالموانئ البحرية التجاريعة 

 إلى إشراف ومراةبة السلطة المينا ية .

 

 الباب الثــــانـــي

 القيـــام بالمهنةشــروط 

 :  7الفصل 

ال يمك  تعاطي مهنة رف  الضض م م  السض  إال م  طرف األشااي الطبيعيي  

 او المعنويي  الذي  يتمتعو  بالجنسية التونسية .

 :  8الفصل 
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يجب دلى كم شاي طبيعي يرغب فعي تععاطي مهنعة رفع  الضضع م مع  السعض  

 و  متمتعا بحقوةه المدنية.ة ا  يكالراسية بالموانئ البحرية التجاري

 وينسحب هذا الشرط دلى الممثم القانوني للشاي المعنوي.

 

 :  9الفصل 

يجب دلى كم شاي طبيعي يرغعب فعي تععاطي المهنعة المعذكورة بالض عم األوم 

ا  يكو  له مسعتوا تعليمعي ال يقعم دع  السعنة األايعرة مع  التعلعيم الثعانوي او معا 

 يعادله.

 الممثم القانوني للشاي المعنوي.وينسحب هذا الشرط دلى 

 

 :  10الفصل 

يجب دلى كم شاي طبيعي او معنوي يرغعب فعي تععاطي مهنعة رفع  الضضع م 

 م  السض  بالموانئ البحرية التجارية ا  :

 يكو  مالكا او مؤجرا لمحم لممارسة نشاطه، مجه  بهاتف وفاكس ، -

 . كغ 1000د  يكو  مالكا لشاحنة  الحة لنقم الضواضم ال تقم حمولتها  -

جععب تععوفير الوسععا م الماديععة المععذكورة ادعع ه بكععم مينععاء يباشععر بععه هععذه ي

 المهنة.

يجععب ا  تكععو  الوسععا م الماديععة المععذكورة ادعع ه  فععي حالععة اسععتغ م حسععنة وا  

 تستجيب إلى متطلبام الس مة طبقا للتراتيب المعموم بها.

 

 :11الفصل 

يجب دلى كم شاي يمارس مهنة رف  الضض م م  السض  واجرا عه اإلسعتاهار 

 دند الداوم إلى  الميناء :

  بجوا  مرور او بطاةة داوم مسلمة م  طرف إدارة المينعاء العذي ستباشعر

 فيه المهنة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمم .
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 ايععر بتكليععف مسععلم معع  طععرف امععي  السععضينة ويكععو  حععام  لشععارة هععذا األ

 و ولها إلى الميناء. السضينة وتاريخواتمه م  ذكر اسم 

 

  :12الفصل 

يجععب دلععى كععم شععاي يمععارس مهنععة رفعع  الضضعع م معع  السععض  واجرا ععه، دنععد 

 مباشرتهم لمهنتهم:

  احترام مقتضيام مجلة الموانئ البحريعة التجاريعة والناعام الاعاي بالمينعاء

 الذي يتعاطى المهنة به.

  حام اإلنتهاء م  المهمة التي دام م  اجلها .الارول م  الميناء 

  احترام التعليمام الاا ة بأم  وس مة الميناء ال ادرة سواءا مع  السعلطة

 المينا ية او م  السلط األمنية.

  إيعععداا الضضععع م بالم عععب البلعععدي القعععا م بالجهعععة التعععي يكعععو  بهعععا المينعععاء

 ة.واإلدالء دند االةتضاء بما يثبم ذلك بالنسبة لكم مهم

 .إد م ضابط الميناء بكم مهمة اوكلم إليه و ذلك ةبم ال عود إلى السضينة 

  مسك دفتر يق  التن يي فيه دلى كم مهمة ةام بها، و يستاهر بهذا الدفتر

 دند كم طلب م  طرف السلطة المينا ية.

 

 :  13الفصل 

يجب دلى كم شاي طبيعي او معنوي يتععاطى المهنعة المعذكورة بالض عم األوم 

 هذا الكراس ا  يقوم بتأمي  مسؤوليته المدنية. م 

 

  : 14الفصل 

يجب دلى الشاي المتعاطي للمهنة المذكورة بالض م األوم اإلسعتاهار دنعد كعم 

طلب مع  السعلطة المينا يعة بكعم المسعتندام والوثعا   التعي تضيعد امتثالعه لمقتضعيام 

 كراس الشروط هذا.
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 البــــاب الثــالث

 العقـــوبـــات

  : 15ل الفص

كم ماالضة ألحكام كراس الشروط هذا يعاةب دليها طبقا لمقتضيام مجلة المعوانئ 

 البحرية التجارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تصريح على الشرف
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 إني الممضي أسفله...........................................................
 ........................صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد.....................

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

 (....................................................................2المقر)
 
 صرح على الشرف :أ

 
 أن الشركة المذكورة ستمارس مهنة........................................

 بأني سأمارس مهنة........................................................
 بميناء..............................بداية من تاريخ.........................

شروط المتعلق بتعاطي مهنة رفع الفضالت من السفن طبقا ألحكام كراس ال
فيفري  5بالمواني البحرية التجارية و المصادق عليه بالقرار المؤرخ في

2002. 
 

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)


