
 
 1992فريل  أ7في  مؤرخ 1992لسنة  32 قانون عدد
 .لصيد البحرىاوتجهيزات  موانئحداث وآالة إ يتعلق ب

 
 باسم الشعب،

 . وبعد موافقة مجلس النواب
 :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

سسة عمومية ذات صبغة ؤ تحدث م: الفصل االول
المعنوية  بالشخصية صناعية وتجارية تتمتع

 وتجهيزات موانئوآالة "الستقالل المالي تسمى وبا
 ".البحري الصيد

ير غتعتبر هذه الوآالة تاجرا في عالقاتها مع ال
التجاري عدا ما يتعلق   التشريعألحكاموتخضع 

 منها بالتفليس وبالصلح االحتياطي وفي حدود ما ال
الصادرة  يتعارض منها وهذا القانون والنصوص

 . لتطبيقه
 يمكن نقلها  أنهغير. ونس العاصمةيكون مقرها بت

تراب الجمهورية بمقرر من   مكان آخر منأي يلإ
 . شرافصادقة سلطة اإلم وبعد اإلدارةمجلس 

 شراف وزير الفالحةإوتوضع الوآالة تحت 

 مع مراعاة االحكام التشريعية والترتيبية  :2الفصل 
البحري تتولى الوآالة  المنظمة لقطاع الصيد

 : لقانونحدثة بهذا امال
 الصيد موانئالل وتسيير وصيانة وتطوير غست ا- 

 وتوابعها وآذلك يالمراس  ذلكفيالبحري بما 
 .التجهيزات التابعة لها

لك العمومي المينائي الذي مالتصرف في ال -
 . تخصصه لها الدولة

 .ممارسة الشرطة المينائية للصيد البحري -
 . خدمات لوحدات الصيد البحري بمقابلءاسدا -

 موانئ وتوسيع ء دراسة مشاريع بنايمة فهالمسا -
 .الصيد البحري

وبصورة عامة، القيام بكل المهام التي توآلها - 
 .مشموالتها  نطاقيليها الدولة فإ

 تخصص الدولة للوآالة وبوجه الملكية  :3الفصل 
التجارية والصناعية الخاصة   التجهيزات،التامة
 ذلك المعدات الصيد البحري وآموانئالل غباست
ت آالمنش ومالك المنقولة وغير المنقولةالت واألواآل

 الصيد موانئل نواعها والمخصصةأبجميع 
 .البحري

وتكون هذه المساهمة موضوع جرد وتقييم حسب 
يضبطها وزراء المالية  التيط الصيغ والشرو

مالك الدولة والشؤون العقارية بقرار أوالفالحة و
 . مشترك

نجاز العمليات ذات الطابع إ يتم نأ يمكن  :4الفصل 
اخلة ضمن مهام الوآالة دال و التجاريأالصناعي 

ء ليها بالفصل الثاني من هذا القانون سواإالمشار 
ي مؤسسة أعن طريق  وأق الوآالة نفسها يعن طر

 . رضغمتعاقد معها لل و خاصةأخرى عمومية أ
دارتها وبعد إويمكن للوآالة بمقررات من مجلس 

والوزير المكلف بالملك  طة االشرافموافقة سل
الل الملك غسناد لزمات الستإالعمومي المعني 

و أشخاص الطبيعيين  لفائدة األيالمينائ العمومي
الستعمال   الجنسية التونسيةيو ذالمعنويين من 

  لها وذلك طبقاصالملك العمومي المينائي المخص
 . العمل للتشريع الجاري به

 الصيد موانئخيص للخواص بآما يمكن لها منح ترا
و القيام بخدمات ذات أدوات  أالبحري الستعمال

  مع التقيد بالتزاماتموانئذه الهالل غاتصال باست
نجاز تجهيزات تجارية إالمرفق العام وذلك قصد 

و التصرف في أ موانئال الل هذهغوصناعية تهم است
 .تجهيزات موجودة بها

ت الصيد  وتجهيزاموانئ يدير وآالة  :5الفصل 
سه رئيس مدير عام أيتر دارةإالبحري مجلس 
ن عن االدارة وعن المنظمات ثليويترآب من مم

 . المعنية المهنية
داري والمالي للوآالة مر التنظيم اإلأويضبط ب

 .وآذلك طرق تسييرها
 وتجهيزات موانئعوان وآالة أ يخضع  :6الفصل 

والترتيبية  النصوص القانونيةي لإالصيد البحري 
 عوان الدولة والجماعات العموميةألمنطبقة على ا

ة غالصب المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
 . الخاصةساسيةنظمتها األأ يلإدارية وآذلك اإل

 :  منلةكون موارد الوآاتت  :7الفصل 

 جير الخدمات المسداةأت  -

داءات المحدثة ل المعاليم المينائية وآل األصيمحا -
 .لفائدتها

 .ت الملك العمومي المينائيمتيازاإمحاصيل  -

 .الهبات والعطايا  -

  مالك المنقولة وغير المنقولةمداخيل األ   -

 منح التوازن   -

 .فةتلالمداخيل المخ  -

 على األداء تتمتع الوآالة باالعفاء من  :8الفصل 
االنشطة والخدمات التي  القيمة المضافة على
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ات المحمولة ءدامن آل األء ير وباالعفاغتسديها لل
 مقابيضه ىعل

 تتمتع ديون الوآالة باالمتياز العام  :9الفصل 
 .للخزينة

 يتم استخالص مختلف ديون الوآالة  :10الفصل 
يصدرها الرئيس المدير  لزامإبمقتضى بطاقات 

العام طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتولى وزير 
 .عطاءها الصبغة التنفيذية إالمالية

ة ترجع ذمتها  في صورة حل الوآال :11الفصل 
االلتزامات التي   الدولة التي تنجزيلإالمالية 

 .برمتهاأ

تحل المندوبية العامة للصيد البحري  : 12الفصل 
 المؤرخ في 1979 لسنة 42 المحدثة بالقانون عدد

 .1979وت  أ15
عوانها بوزارة الفالحة التي أكاتها وتل ممتلحقو

 .لتزاماتهاإتنجز 
عوان المخصص  واألكاتتلن الجزء من الممأال إ

البحري يلحق بالوآالة   الصيدموانئالل غالست
 . لمحدثة بهذا القانون

 ةلحاق من قبل وزراوتضبط آيفية وشروط هذا اإل
 .العقارية الدولة والشؤون مالكأالية والفالحة ومال

حكام السابقة يت جميع األغلأ  :13الفصل  
 . المخالفة لهذا القانون

رائد الرسمي للجمهورية ينشر هذا القانون بال
 . قوانين الدولة التونسية وينفذ آقانون من

 .1992فريل أ7تونس في                         
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