
 
 2003 سبتمبر 15 مؤرخ في 2003 لسنة 1984أمر عدد 

 43 يتعلق بتحديد آيفية تطبيق أحكام الفصل 
 2002 ماي 14 المؤرخ في 2002 لسنة 47 من  القانون عدد 

  والمتعلق بموانئ الصيد البحري
 . وبضبط شروط اإلشغال الوقتي للملك العمومي المينائي

 
 يسر الجمهورية ،ئإن ر

 زير الفالحة والبيئة والموارد المائية ،بإقتراح من و

 المؤرخ في 1992 لسنة 32بعد اإلطالع على القانون عدد 
 المتعلق بإحداث وآالة موانئ وتجهيزات 1992 أفريل 7

 الصيد البحري،

  ماي14 المؤرخ في 2002 لسنة 47وعلى القانون عدد 
 43المتعلق بموانئ الصيد البحري وخاصة الفصل 2002

 منه

 30  المؤرخ في 1992 لسنة 2110األمر عدد وعلى 
المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي  1992   نوفمبر

وطرق سير وآالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، آما هو 
 1999 لسنة 660منقح باألمر عدد 

 ،1999 مارس 22المؤرخ في 

 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
 ضبط مشموالت وزارة الفالحة،المتعلق ب2001فيفري 

 أفريل 10 المؤرخ في 2001 لسنة 823وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط قائمة المعاليم الموظفة على إنزال 2001

وعلى استعمال الفضاءات  منتجات الصيد البحري،
والتجهيزات العمومية التابعة لموانئ الصيد البحري والمنقح 

جويلية  24 فى  المؤرخ2001 لسنة 1706باألمر عدد 
2001، 

 23 في خ المؤر2002 لسنة 2129 عدد األمر ىلعو
ة ئيبالمتعلق بإلحاق هياآل تابعة لوزارة ال2002سبتمبر 

 دة والموارئيببوزارة الفالحة وال والتهيئة الترابية سابقا
 ية،ئالما

 العقارية ووزير ندولة والشؤول رأي وزير أمالك اىلعو
 الترابية،  والتهيئةناإلسكا والتجهيز

 . ةي رأي المحكمة اإلدارعلىو

 :  نصهي األمر اآلتيصدر

 

 الباب األول

 أحكام عامة
 

من  43 يحدد هذا األمر آيفية تطبيق الفصل  :الفصل األول
 ماي 14المؤرخ في  2002لسنة  47عدد  القانون
فيما يتعلق بمنح الترخيص في  المشار إليه أعاله 2002
الصيد البحري  عمومي لموانئال الوقتي للملك الغاإلش

 . الغوخاصة الشروط المستوجبة للقيام بهذا اإلش

ال الملك العمومي لموانئ الصيد غ ال يمكن إش :2الفصل 
إال بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها وبعد الحصول  البحري

رض يسلم من السلطة المينائية طبقا غال على ترخيص في
 .من هذا األمر 6و 5لإلجراءات المبينة بالفصلين 

 ويحدد الترخيص المذآور مدة اإلشغال الوقتي التي ال تتعدى
  . سنوات قابلة للتجديد في آل مرة بسنة واحدةخمس

ال المزمع إنجازها بالعقار غد الترخيص طبيعة األشدآما يح
إقامة بناءات أو منشآت  الترخيص على أن ال تشمل موضوع

 . أو تجهيزات ثابتة

 ال الوقتي تقديمغ انتهاء المدة المحددة لإلشويمكن للشاغل قبل
 . الغية بهدف التمديد في اإلشئمطلب لإلدارة المينا
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ال غ يتحمل المستفيد بالترخيص في اإلش :41لفصل ا 
اله وتنظيم غمسؤولية حفظ العقار المرخص له في إش الوقتي

ير مسؤولية المالك بالنسبة إلى غيتحمل تجاه ال آما. العمل به
لها داخل حدود العقار المذآور غيست جميع األماآن التي

بجميع أنواعها التي يتعرض  ويكون مسؤوال عن الحوادث
المرخص في  الله للعقارغير من جراء استغوانه أو اللها أع

 . اله طبقا للتشريع الجاري به العملغإش

ال غ يجب على المستفيد بالترخيص في اإلش: 15الفصل 
يؤمن مسؤوليته المدنية ضد األخطار التي تنتج  الوقتي أن
لها مع تضمين عقد التأمين غالتي يش الله لألماآنغعن است

  يةئموافقة السلطة المينا  دونهدم فسخرض بعغشرطا في ال

 
 الباب الرابع
 في المعاليم

 

ال الوقتي غ يضبط المعلوم المترتب عن اإلش: 16الفصل 
ناته و الصيد البحري ومكئللملك العمومي لموان لعقار تابع

ية في ئيص الذي تسنده السلطة الميناخبالتر وطريقة خالصه
 . الغرض

ال غ بالترخيص في اإلش يتحمل المستفيد: 17الفصل 
ال غباإلضافة إلى المعاليم المستوجبة عن اإلش الوقتي،

 للماء والكهرباء هالمترتبة عن استهالآ الوقتي، آل المعاليم
ية واألداءات ئالخدمات المينا يرها منغوالهاتف والتطهير و

 .آجالها ويتعين عليه خالصها في. المستوجبة

ية التنصيص ضمن ئ تتولى السلطة المينا: 18الفصل 
ال الوقتي لعقار تابع للملك العمومي غاإلش يص فيخالتر
 في صإلزام آل مستفيد بالترخيى  الصيد البحري علئلموان
ال غمعلوم سنة من اإلش ال الوقتي بدفع ضمان يساويغاإلش

نفس المبلغ مع  الوقتي للعقار أو تقديم ضمان بنكي يساوي
 وم المستوجب عنت مراجعة المعلموجوب تحيينه آلما ت

ال الوقتي موضوع الترخيص ما عدى المستفيدين غاإلش
 .ات الصيد البحريدلعقارات معدة لحفظ مع لينغالمست

ويتم خصم جميع المصاريف الناتجة عن تطبيق اإلجراءات 
ية لتنفيذ االلتزامات المحمولة ئمن قبل السلطة المينا المتخذة

 الوقتي من هذا الغالمستفيد بالترخيص في اإلش على آاهل
 . الضمان

 تم تسديد آل خصم في أجل خمسة عشر يوما من قبليو
 .ال الوقتيغالمستفيد بالترخيص في اإلش

ال غض في نهاية مدة اإلشئويسترجع مبلغ الضمان دون فوا
ية والمستفيد ئوبعد معاينة من السلطة المينا الوقتي
جميع الوقتي تثبت وفاء هذا األخير ب الغ في اإلشصبالترخي
 . التزاماته

 

 الباب الخامس
 ال وسحب الترخيصغفي انتهاء مدة االش

 
ال الوقتي غ ينتهي العمل بالترخيص في اإلش: 19الفصل 
رض ما لم يتم التمديد فيها طبقا غالمدة المحددة لل بانتهاء

 من هذا األمر 2لفصل األحكام 

 ية إنهاء العمل بالترخيصئ يمكن للسلطة المينا :20الفصل 
ال الوقتي غيص في اإلشخبطلب من المستفيد بالتر المذآور

أشهر من موفى السنة اإلدارية التي تم  يقدم إليها قبل ثالثة
 . خاللها تقديم المطلب

ية سحب الترخيص سالف ئ يمكن للسلطة المينا :21الفصل 
 : في الحاالت التالية الذآر
للعقار ال الوقتي غعدم تسلم المستفيد بالترخيص في اإلش .
الل في اآلجال غفعلية أو عدم الشروع في االست بصفة

 لترخيص،االمحددة ب

الل العقار في أغراض غير منصوص عليها غاست .
 بالترخيص،

توقف المستفيد بالترخيص في اإلشغال الوقتي عن  .
 لمدة سنة، الل العقارغاست
ال الوقتي في دفع غيص في اإلشخد المستفيد بالتردتل .

 األداءات المستوجبة،و المعاليم
ير دون الحصول على الموافقة غإحالة العقار إلى ال .

 للسلطة المينائية، ابية المسبقةتكلا
ال الوقتي، إال إذا غوفاة المستفيد بالترخيص في اإلش .
لشروط اال الوقتي بنفس غفي مواصلة اإلش ب الورثةغر

تقديم مطلب في الغرض من  وإلى غاية انتهاء المدة، وبعد
 أجل ستة فيبينهم   الذي يتم االتفاق عليه منصقبل الشخ

 هم،ثأشهر من تاريخ وفاة مور
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ال التي غية إنجاز األشئ يمكن للسلطة المينا: 3الفصل 
الل الميناء غالمصلحة العمومية وقصد حسن است تقتضيها

 . الشاغل دون اعتراض من

لعقار ووضعه ية تحديد ائ تتولى السلطة المينا :4الفصل 
المستفيد الذي يمضي محضر التسليم مع التعريف  على ذمة

 . مضانهإب

ال الوقتي المستفيد غ ال يعفي الترخيص في اإلش :5الفصل 
الحصول على التراخيص اإلدارية المستوجبة لممارسة  من

يتعين عليه االستظهار بها عند آل طلب مع   والتيهنشاط
 . ت المترتبة عن ذلكاءواألدا تحمله لجميع المعاليم

 الباب الثاني
 في إجراءات منح الترخيص

 
 يجب على آل راغب في الحصول على : 6الفصل 

ال الوقتي لعقار تابع للملك العمومي غاإلش ترخيص في
رض إلى السلطة المينائية غال المينائي أن يقدم مطلبا في

 ).ريحبوآالة موانئ وتجهيزات الصيد ال(

 : صحوبا بالوثائق التاليةويكون هذا المطلب م

صلية للطالب ملف فني يتضمن معطيات حول المهنة األ .
 ال الوقتي،غمن اإلش رضغوال

ال غالتراخيص الالزمة لممارسة النشاط موضوع اإلش .
 الوقتي،

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو القانون األساسي  .
 .ير رقم الدفتر التجاعاألشخاص المعنويين م بالنسبة إلى

ال غتتولى السلطة المينائية دراسة مطلب اإلش . 7الفصل 
واإلجابة عنه في ظرف شهرين من تاريخ إيداع ملف  الوقتي

 .بعد استشارة لجنة الميناء تام الموجبات وذلك
يصا في خوفي صورة الموافقة يسلم للشخص المعني تر

ع وللتراتيب الجاري بها ييتولى تسجيله طبقا للتشر الغرض
 . للسلطة المينائية نظيرا منه  ويرجعالعمل

وفي صورة الرفض، يتم إعالم المعني بذلك مع تقديم التعليل 
 . الالزم

 اب الثالثبال
 اللغستفي اإل

 
ال الوقتي غ ال يمكن للمستفيد بالترخيص في اإلش :8 الفصل
ل غ الصيد البحري أن يستئتابع للملك العمومي لموان لعقار

 .رض الذي رخص له فيهغلل العقار المذآور إال

ال غ يجب على المستفيد بالترخيص في اإلش :9الفصل 
ير بأي غ وأن ال يحيله إلى الهيستغل العقار بنفس الوقتي أن

صورة الترخيص من السلطة  وجه من الوجوه إال في
 .ية في ذلكئالمينا

ال غ يجب على المستفيد بالترخيص في اإلش: 10الفصل  
 بالميناء صبير المحددة بالنظام الخااحترام التدا الوقتي

 .احترام تلك التدابير من قبل أعوانه نضماوالعمل على 

ال غ في اإلشص يجب على المستفيد بالترخي: 11 الفصل 
يحافظ على سالمة العقار وتوابعه وأن ال يدخل  الوقتي أن

ابية مسبقة من تالحصول على موافقة آ عليه أي تحوير دون
 . يةئالسلطة المينا

 ويجب عليه تنفيذ ما تأذن به السلطة المينائية من إصالحات
 هيئتهضرورية لضمان سالمة العقار والمحافظة على 

ظ الصحة والسالمة بحفالشروط المتعلقة  ووظيفته واحترام
 . به

آما يجب عليه أخذ التدابير الالزمة للمحافظة على المحيط 
بة إلى ما استغالل العقار موضوع الترخيص واالستجا عند

ية والجهات المختصة في هذا المجال ئالمينا تأذن به السلطة
 .رض على نفقتهغفي ال والقيام باألعمال المستوجبة

ال غ في اإلشص يجب على المستفيد بالترخي: 12الفصل 
ق ئ الالزمة للحماية من أخطار الحرابأخذ التراتي الوقتي

 .والحوادث وغيرها

شهادة من مصالح الحماية آما يتعين عليه الحصول على 
 .لهاغتثبت توفر شروط السالمة باألماآن التي يش المدنية

ال غ في اإلشص يجب على المستفيد بالترخي :13الفصل 
والذي يتسبب في إلحاق أضرار بالملك العمومي  الوقتي

أن يصلحها فورا على نفقته وتحت  لموانئ الصيد البحري
 .رقابة اإلدارة المينائية
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سحب التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط موضوع . 
 اإلشغال الوقتي،

اإلخالل بالشروط وااللتزامات التي تقتضيها األحكام . 
الل غة الجاري بها العمل في مجال استيبيتتروال التشريعية

ومقتضيات الترخيص المسند إليه في  د البحري الصيئموان
 . رضغال

ويمكن للسلطة المينائية في الحاالت المبينة أعاله إيقاف 
ال الوقتي الذي أنهيت غالمستفيد بالترخيص في اإلش تزويد

 والكهرباء وآل ء بالماهالمسند إلي صلوحية الترخيص
 .الله للعقارغاست الخدمات التي يتزود بها خالل

 ال يترتب عن انتهاء مفعول الترخيص أو : 22الفصل 
 . الحاالت المبينة أعاله أي تعويض سحبه في

ال الوقتي غ ال ينشأ للمستفيد بترخيص في اإلش :23الفصل 
 .بالملك العمومي المينائي أي حق عيني أو تجاري لعقار

ال غ يجب على المستفيد بالترخيص في اإلش :24صل الف
ل بالترخيص أو سحبه ألي سبب من عند انتهاء العم الوقتي،

له غادرة العقار الذي آان يشغأعاله، م األسباب المبينة
نفس الحالة التي تسلمه  وإرجاعه إلى اإلدارة المينائية على

 .فيها

وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية ووزير :  25الفصل 
اإلسكان والتهيئة الترابية ووزير الفالحة والبيئة  التجهيز
مكلفون، آل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  وارد المائيةوالم

 .للجمهورية التونسية الذي ينشر بالرائد الرسمي

 
 .2003مبر تسب15 في تونس

                                                                          زين العابدين بن علي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2003 سبتمبر     23-    76جمهورية التونسية عدد لرائد الرسمي للا
  - 4                                                                                                         -   




