
 
  1999 يما 6خ في رقرار من وزير الفالحة مؤ

 ألعوان شرطة موانئ الصيد البحري يتعلق بضبط الزي الرسمي
 .يد البحريصال  التابعين لوآالة موانئ وتجهيزات

 
 .سود من الجلد الطبيعيأحذاء  -
قبعة بواق من جوخ أزرق بحري ذات حافة  -

زرق بحري  أ مخمليبيضاء يطوقها قماش
طين مفتولين يوبمقدمتها شريط ممعدن متكون من خ

وآالة موانئ وتجهيزات الصيد  وعليها شعار
 .البحري

شعار صدري بيضوي الشكل من معدن مطلي  -
موانئ وتجهيزات  باألبيض وعليه شعار وآالة

 .الصيد البحري
يثبت هذا الشعار على قطعة من الجلد األسود تمكن 

 .الصدري األيسر  الجيبمن وضعه على
 .ارب سوداء جو-
 .ام من الجلد الطبيعي حز-

 قزرأكل لونه شيم التق مسعمش مارتداءويمكن 
وبه حزام منضد من نفس  نيابردقج اليبحري من نس

 فصل لة بدعمت سنتمرا 6 وعرضه يجالنس
 .لشتاءا

 :  في فصل الصلة بد-ب 
 .ان األزرق البحريتمن الك) 1(ل يروال طو س-

 ة،ير الفالحزإن و
 1992لسنة  32بعد اإلطالع على القانون عدد 

تعلق بإحداث وآالة لما 1992ل يفرأ 7المؤرخ في 
 ،يزات الصيد البحريموانئ وتجه

المؤرخ في  1999لسنة  951وعلى األمر عدد 
بتنظيم ممارسة شرطة  المتعلق 1999فريل  أ30

 ،موانئ الصيد البحري
 اآتوبر 9وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 

العامة المنظمة لموانئ  حكامألوالمتعلق با 1996
 20الصيد البحري المتمم بالقرار المؤرخ في 

 .1998جانفي 
 :تيأقرر ما ي

عوان شرطة موانئ الصيد أيرتدي :  الفصل االول
موانئ وتجهيزات الصيد  البحري التابعين لوآالة

 البحري زيا رسميا عند ممارستهم لوظيفتهم يشتمل
 : على

 . زي عمل -

 البحري له قزرألان اتميص نصف آم من الكق -
 .اف تألآ اعرى علىو ةوب بارزيج
قبعة بواق من الكتان األبيض ذات حافة زرقاء  -

وبمقدمتها شريط  زرقأيطوقها قماش مخملي 
 وعليها شعار ولينممعدن متكون من خيطين مفت

 .وتجهيزات الصيد البحري وآالة موانئ

زي احتفاالت بالنسبة إلى رؤساء الموانئ  -
  "1أ"واإلطارات من صنف 

شرطة موانئ  يشتمل زي العمل ألعوان  :2الفصل 
 تينبدل الصيد البحري على

 . فصل الشتاء بدلة-  أ
 .  بدلة فصل الصيف-ب

 : وتضبط مكونات آل بدلة آما يلي
 : بدلة فصل الشتاء -أ

زرق البحري وتكون مطوية ألسترة من الجوخ ا
ومزدانة بصفين من  الطوق وبها جيبان جانبيان

 . رار والكمان يزينهما زرانأزربعة أ
زرق البحري ألمن الجوخ ا) 1(يل سروال طو -

 .السترة وبه جيبان جانبيان ل لنسيجثمن نسيج مما

 .حزام من الجلد الطبيعي -
 .ارب صيف سوداءجو -
 .حذاء صيف اسود من الجلد الطبيعي -

 ويحمل مع هذه البدلة الشعار الصدري المذآور
 .دلة فصل الشتاءبب

 . ألعوان شرطة موانئ الصيد البحري :3الفصل 
 : آل سنة

 .صة لبدلة فصل الشتاءمق أ2 -
 . قمصة لبدلة فصل الصيفأ 2 -
 .سراويل لبدلة فصل الشتاء 2 -
 .لبدلة فصل الصيف سراويل  2 -
 . رباط عنق 1 -
 .شتوي ءحذا 1 -
 .فيي صءحذا 1 -
 .ّيةراول داخل م3 -

 . زرق الفاتحألقميص من الكتان ا -

 .زرق البحريسرد بدون آم من الصوف األ -

 .باط العنق ازرق بحرير -
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 .شتاءجوارب  4 -
  .فيجوارب ص 4 -

 : نتيآل سن) 2
 .لشتاء فصل الة لبدترةس 1 -

 .ءلشتا فصل الة لبدق بوا قبعة-
 . بواق لبدلة فصل الصيف  قبعة-
 .ان إثناندسر -
 : ت سنواثالثة آل ) 3
 . كلش التقيممسع  مشم-

الخاص برؤساء ت فاالت زي اإلحيشتمل  :4الفصل 
 لة لوآاينابعتال" 1أ" صنف منت اإلطاراوالموانئ 
 : نتيد البحري على بدلي الصتجهيزاتموانئ و

 .لة فصل الشتاءبد -أ
 .دلة فصل الصيفب -ب
 : بدلة فصل الشتاء -أ
السترة من الجوخ األزرق البحري وتكون مطوية  -

جانبيان ومزدانة بصفين من   وبها جيبانالطوق
 يرانغزرار والكمان يزينهما زران صأربعة أ
 . شارتين من القطيفة البيضاءو
 . الكتفيات من القطيفة ذات اللون األبيض -
السراويل نصف عريضة من اللون األزرق  -

سيج السترة وبها جيبان نل لثالبحري ومن نسيج مما
 . يانبجان

المشار  2ا وقع تعريفها بالفصل قبعة بواق حسبم -
 . عالهأإليه 

 . سود وجوارب من لونهأحذاء  -
 : بدلة فصل الصيف_ ب 

بيض وتكون مطوية الطوق ألا السترة من الجوخ 
ربعة أومزدانة بصفين من  وبها جيبان جانبيان

يران وشارتين غزرار والكمان يزينهما زران صأ
 .القطيفة ذات اللون األزرق البحري من

 .بحريلالكتفيات من القطيفة ذات اللون األزرق ا -
السراويل نصف عريضة وبيضاء اللون ومن  -

 . وبها جيبان جانبيان نسيج مماثل لنسيج السترة
ل للون ثبيض وجوارب من لون مماأحذاء  -

 .الحذاء
  : معطف اإلحتفاالت :5 الفصل

يكون معطف اإلحتفاالت في شكل متقاطع وينزل  -
 "الكشمير" من نسيج دومع بلة الساقإلى منتصف ر

 فقيةأزرق بحري وبه جيبان بهما ظفيرة أولونه 
 6وحزام منضد من نفس النسيج وعرضه 

 . سنتمترات

 تثبت عالمات رتب أعوان شرطة  :6الفصل 
 طويلة ونصف  آتفياتموانئ الصيد البحري على

 آتفيات محفوفة بشريط ممعدن وتحمل على عرى
 . األآتاف
تفيات الطويلة مع بدلة فصل الشتاء وتحمل تحمل الك

فصل الصيف والسترة  لةد بعنصف الكتفيات م
 .)بارآا(

 : ك العالمات آما يليتلتضبط 
شعار وآالة : المتصرف العام  وأالمهندس العام  -

البحري وشريطان  موانئ وتجهيزات الصيد
 . مبسوطان مذهبان

شعار : والمتصرف الرئيس أالمهندس الرئيس  -
البحري وشريط  آالة موانئ وتجهيزات الصيدو

 . مبسوط مذهب
 :المتصرف المستشار وأول ألا المهندس -
 . ربعة شرائط مبسوطة مذهبةأ: المترسم  
 . ثالثة شرائط مبسوطة مذهبة: المتربص  
  :و المتصرفأال غمهندس األش -
 . بانهشريطان مبسوطان مذ: المترسم  
 .مذهب شريط واحد مبسوط : المتربص  
  :ملحق اإلدارة وأالمهندس المساعد   -
 . شريطان مبسوطان مفضضان: المترسم  
 . شريط واحد مبسوط مفضض: المتربص  
  :مستكتب اإلدارة وأالمساعد الفني  -

 .ثالثة شرائط مفضضة في شكل زاوية: المترسم  
 .شريطان مفضضان في شكل زاوية: المتربص  
لشرائط والشعارات  تكون األزرار وا :7لفصل ا

والمتصرفين ومفضضة ن مذهبة بالنسبة للمهندسي
 .بالنسبة لبقية األعوان المعنيين

وآالة (يوضع بمقر وزارة الفالحة  : 8الفصل 
نموذج أ بتونس )البحري موانئ وتجهيزات الصيد

 . دالتبمن هذه ال

 

 .1999  ماي6ونس في ت      إطلع عليه 
 بحالصادق را      الوزير األول

 حامد القروي
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