
 
 

 2003 ديسمبر 9 مؤرخ في 2003 لسنة 2504أمر عدد 
 بالمصادقة على آراس الشروط الخاص يتعلق 

 .واستعمال الملك العمومي لموانئ الصيد البحري اللغبمنح لزمة است
 

 ،الجمهوريةيس ئإن ر
باقتراح من وزيري أمالك الدولة والشؤون العقارية 

 ، ةئياد المارمو والوالفالحة والبيئة

 في خ المؤر1992 لسنة 32 عدد القانون علىالع طاإلبعد 
هيزات ج وتئ وآالة موانثلق بإحداع المت1992أفريل  7
 ،د البحريصيال
 ي ما14 في خالمؤر 2002ة  لسن47عدد  القانون علىو

 47ل صة الفص وخاحريد البلصي ائلق بموانعالمت 2002
 منه،
 30 في خ المؤر1992 لسنة 2110د دع األمر ىلعو
 يوالمال يم اإلداريظ التنبضبطلق عالمت 1992 رمبفنو
ري، آما هو ح البلصيديزات اهوتجئ ير وآالة موانسرق طو
 22 في خالمؤر 1999لسنة  660 عدد  باألمرحمنق
 ،1999 سمار

 13 في خالمؤر 2001نة سل 419 ددع األمر علىو
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001يفري ف

 ، والتهيئة الترابيةنيز واإلسكاجهلت رأي وزير اعلىو

 . مة اإلداريةمحك رأي الىلعو

 :يصدر األمر اآلتي نصه

  آراس الشروط الملحقلى تمت المصادقة ع: الفصل األول
الل واستعمال الملك غاألمر والمتعلق بمنح لزمة است بهذا

 .الصيد البحري العمومي لموانئ

 ة والتجهيزيعقار أمالك الدولة والشؤون الء وزرا: 2الفصل 
ية ئواإلسكان والتهيئة الترابية والفالحة والبيئة والموارد الما

د ئفيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرا مكلفون، آل
 . التونسية الرسمي للجمهورية

 
 
 

 .2003ديسمبر  9 في ستون
 
 

 ن العابدين بن علىيز
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 آراس الشروط
 ال الملكالخاص بمنح لزمة استغالل واستعم

 العمومي لموانئ الصيد البحري
 

 الباب األول
 أحكام عامة

 
 :موضوع اللزمة  . الفصل األول

يضبط آراس الشروط هذا موضوع لزمة استغالل 
واستعمال الملك العمومي لموانئ الصيد البحري وشروط 

آما يضبط طريقة استغالل اللزمة وإنجاز . منحها
لصيد البحري األشغال بالملك العمومي لموانئ ا

 .ومسؤولية المتدخل
 

 :تسليم العقار موضوع اللزمة  . 2الفصل 

الكائن :.....................يتم وضع العقار المعروف 
على ذمة المتدخل بمقتضى .......................بميناء

محضر تسليم بحضور الطرفين وذلك حال دخول عقد 
 .اللزمة حيز التنفيذ

 .د اللزمة وآراس الشروط هذاويلحق هذا المحضر بعق
ويعتبر المتدخل قد اطلع على العقار المسند إليه وقبله 

 .على حاله وبدون قيد أو شرط أو تحفظ
ويعفى مسند اللزمة من آل عيب قد يحصل عند استغالل 

 . العقار المعني
 

 الباب الثاني
 في الشروط الفنية إلنجاز األشغال

 
 :ج تنفيذها طبيعة األشغال وبرام . 3الفصل 

يتعين على المتدخل موافاة مسند اللزمة لغرض المصادقة 
بكل برنامج استثمار يعتزم القيام به مصحوبا بالملفات 

 .الفنية
ويتعين على مسند اللزمة البت في هذا البرنامج في أجل 

 .أقصاه شهران من تاريخ تسلمه
 

 :نظام األشغال  . 4الفصل 
لزمة بموعد انطالق يجب على المتدخل إعالم مسند ال

أشغال تهيئة وإقامة البناءات والمنشآت والتجهيزات 
 .الثابتة

وال يعفى المتدخل من الحصول على التراخيص 
الضرورية من السلط المعنية والتقيد بشروط التهيئة 

 .والسالمة المعتمدة في الغرض
بما جاء في الملفات الفنية يتعين عليه آذلك التقيد 

 .المصادق عليها من قبل مسند اللزمة وبآجال تنفيذها
 

 :دراسة تأثير األشغال على البيئة  . 5الفصل 

يتعين على المتدخل تقديم دراسة تأثير األشغال المزمع 
إقامتها على المحيط والحصول على التراخيص 

ري المستوجبة في الغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجا
 .بها العمل

 
 :مراقبة األشغال  . 6الفصل 

يقوم المتدخل وعلى مسؤوليته بمراقبة أشغال تشييد 
وتغيير وصيانة وتجديد المنشآت والبناءات وترآيز 

 .التجهيزات الثابتة وفقا للتشريع الجاري به العمل
ويمكن لمسند اللزمة القيام بمراقبة إنجاز األشغال للتثبت 

 .ت المصادق عليهامن مطابقتها للملفا
 

 :تسلم األشغال  . 7الفصل 
يحرر عند إنتهاء األشغال، محضر جرد يتم إمضاؤه من 

وإذا , قبل آل من مسند اللزمة والمتدخل أو من يمثلهما
اتضح أن األشغال المنجزة غير مطابقة لما جاء بالملفات 

مل حالفنية المصادق عليها من قبل مسند اللزمة، يت
 .ف المنجزة عن تحقيق المطابقةالمتدخل المصاري

 
 الباب الثالث
 في االستغالل

 
 :شروط االستغالل  . 8الفصل 

 .يخضع المتدخل إلى النظام الخاص بالميناء
ويتعين عليه أن يمتثل إلى آل قرار صادر عن مسند 
اللزمة أو أي سلطة أخرى مؤهلة تتعلق بسالمة إستغالل 

 .الميناء وحماية المحيط
 

تأمين حراسة المنشآت والتجهيزات الثابتة .  9الفصل 
 :موضوع اللزمة 

يلتزم المتدخل بتوفير الوسائل البشرية واألجهزة الالزمة 
لحراسة وسالمة العقار موضوع اللزمة وآل البناءات 

 .والمنشآت والتجهيزات الثابتة المقامة عليه
 

  2003 ديسمبر 16 -    100د لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدا

 - 2                                                                                         -  



صيانة المنشآت والمعدات والتجهيزات  . 10الفصل 
 :افظة على سالمتها الثابتة والمح

يتعين على المتدخل أخذ اإلجراءات الالزمة لضمان 
نظافة وصيانة العقار موضوع اللزمة ومحيطه الخارجي 

واحترام التراتيب الجاري بها العمل في مجال الصحة 
 .والبيئة

ويتعين عليه  وعلى األعوان التابعين له إعالم اإلدارة 
 .المة الميناءالمينائية بكل ما من شأنه أن يهدد س

 
 الباب الرابع

 ة المتدخليمسؤول
 

مسؤولية االستغالل وسير العمل بالمنشآت  . 11الفصل 
 :والتجهيزات الثابتة الراجعة بالنظر إلى المتدخل 

يتحمل المتدخل مسؤولية استغالل وتنظيم العمل بالعقار 
موضوع اللزمة ويكون مسؤوال، طبقا للتشريع الجاري 

لتجهيزات الثابتة والمنشآت والبناءات به العمل، عن ا
 .المقامة من قبله

 
يتم تأمين المسؤولية ضد األخطار الناجمة  . 12الفصل 

عن األشغال المنجزة وعن استغالل البناءات والمنشآت 
والتجهيزات الثابتة في إطار اللزمة طبقا للتشريع الجاري 

 .به العمل
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