
 

     

 النصوص الترتيبية و التنظيمية

 :وزارة الف�حة والموارد المائية و الصيد البحري

 

يتعلق بضبط مشمو�ت وزارة الف�حة و الموارد المائية و  2001فيفري  13مؤرخ في  2001لسنة  419أمر عدد - 

 الصيد البحري

 يتعلق بتنظيم وزارة الف�حة و الموارد المائية و الصيد البحري 2001فيفري  13مؤرخ في  2001لسنة  420أمر عدد - 

 :وكالة ا(رشاد والتكوين الف�حي

 لف�حييتعلق بإحداث وكالة ا(رشاد والتكوين ا 1990جويلية  30مؤرخ في  1990لسنة  73قانون عدد - 

يتعلق بضبط التنظيم ا(داري والمالي لوكالة ا(رشاد والتكوين  1991جانفي  7مؤرخ في  1991لسنة  66أمر عدد - 

 الف�حي

يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لدى وكالة ا(رشاد والتكوين  1993أوت  23قرار من وزير الف�حة مؤرخ في - 

 الف�حي

 30المؤرخ في  1990لسنة  73يتعلق بتنقيح القانون عدد  1999أفريل  05مؤرخ في  1999لسنة  31قانون عدد - 

 المتعلق بإحداث وكالة ا(رشاد والتكوين الف�حي 1990جويلية 

ا(داري والمالي لوكالة ا(رشاد يتعلق بضبط التنظيم  1999ديسمبر  21مؤرخ في  1999لسنة  2826أمر عدد - 

 والتكوين الف�حي

 21المؤرخ في  1999لسنة  2826يتعلق بإتمام ا3مر عدد  2001ديسمبر  06مؤرخ في  2001لسنة  2793أمر عدد - 

 يم ا(داري والمالي لوكالة ا(رشاد والتكوين الف�حيالمتعلق بضبط التنظ 1999ديسمبر 

 :مؤسسات التكوين

يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المھني في قطاع  1999ديسمبر  21مؤرخ في  1999لسنة  2827أمر عدد - 

 الف�حة

 21مؤرخ في  1999لسنة  2827يتعلق بإتمام ا3مر عدد  2001ديسمبر  6مؤرخ في  2001لسنة  2792أمر عدد - 

 والمتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المھني في قطاع الف�حة 1999ديسمبر 

يتعلق بضبط المھام والتنظيم ا(داري والمالي للمعھد الوطني  2003مارس  25مؤرخ في  2003لسنة  768أمر عدد -

 البيداغوجيا والتكوين المستمر الف�حي بسيدي ثابت بو�ية أريانة

 :المستشار الف�حي

 يتعلق بتنظيم مھنة المستشار الف�حي 1998ماي  23مؤرخ في  1998لسنة  34قانون عدد - 

يتعلق بضبط تركيبة لجنة المصادقة وطرق سيرھا وبكيفية  1998سبتمبر  21مؤرخ في  1998لسنة  1821أمر عدد - 

 المصادقة على المستشارين الف�حيين وبالتشجيعات الممنوحة لھم

مؤرخ في  1998لسنة  34يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  2002توبر أك 14مؤرخ في  2002لسنة  86قانون عدد - 

 يتعلق بتنظيم مھنة المستشار الف�حي 1998ماي  23



 :الھياكل المھنية القاعدية

يتعلق بضبط القانون ا3ساسي ا3نموذجي لتعاضديات الخدمات  1983ر أكتوب 13مؤرخ في  1983لسنة  933أمر عدد - 

 .الف�حية

يتعلق بتنقيح القانون ا3ساسي ا3نموذجي لتعاضديات  1995ديسمبر  18مؤرخ في  1995لسنة  2487أمر عدد - 

 .1983أكتوبر  13والمؤرخ في  1983لسنة  933الخدمات الف�حية والملحق با3مر عدد 

ق بالمصادقة على النظام ا3ساسي ا3نموذجي لمجامع يتعل 1999أوت  23مؤرخ في  1999لسنة  1819أمر عدد .- 

 .التنمية في قطاع الف�حة والصيد البحري

 23المؤرخ في  1999لسنة  1819يتعلق بتنقيح ا3مر عدد  2001ديسمبر  31مؤرخ في  2001لسنة  3006أمر عدد - 

 .والمتعلق بالمصادقة على النظام ا3ساسي ا3نموذجي لمجامع التنمية في قطاع الف�حة والصيد البحري 1999أوت 

يتعلق بالمصادقة على تنقيح النظام ا3ساسي ا3نموذجي لمجامع  2005مارس  24مؤرخ في  5200لسنة  978أمر عدد - 

أوت  23المؤرخ في  1999لسنة  1819التنمية في قطاع الف�حة والصيد البحري المصادق عليه بمقتضى ا3مر عدد 

1999 

 .يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الف�حية 2005أكتوبر  18مؤرخ في  2005لسنة  94قانون عدد -

 

 النصوص المنظمة للتكوين المھني

 :التكوين المھني العام

 .يتعلق بالقانون التوجيھي للتكوين المھني 1993فيفري  17مؤرخ في  1993لسنة  10قانون عدد - 

داء على يتعلق بضبط شروط و طرق إسناد العائدات بعنوان ا@ 1993أفريل  5مؤرخ في  1993لسنة  696أمر عدد - 

 .التكوين المھني

يتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني و كذلك شروط تنظيم  1994أفريل  20مؤرخ في  1994لسنة  1397أمر عدد - 

 .شھادات و مؤھ�ت التكوين المھني ا3ساسي و المستمر

يتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من ا@داء على التكوين  1994نوفمبر  21مؤرخ في  1994لسنة  2372أمر عدد - 

 .المھني

 .يتعلق بضبط الشروط و أساليب التكوين بالتداول 1995ماي  30قرار من وزير التكوين المھني و التشغيل مؤرخ في - 

يتعلق بضبط مدة التدريب و كذلك أساليب تنظيمه  1996فيفري  22قرار من وزير التكوين المھني و التشغيل مؤرخ في - 

 .و ختمه

 21المؤرخ في  1994لسنة  2372يتعلق بإتمام ا3مر عدد  1998مارس  31مؤرخ في  1997لسنة  560أمر عدد - 

 .مقاييس إسناد العائدات من ا@داء على التكوين المھنيو المتعلق بضبط ب 1994نوفمبر 

 17المؤرخ في  1993لسنة  10يتعلق بتنقيح القانون عدد  1998أفريل  27مؤرخ في  1998لسنة  953أمر عدد - 

 .ون التوجيھي للتكوين المھنيو المتعلق بالقان 1993فيفري 

يتعلق بسحب التغطية ا(جتماعية على متربصي برامج التأھيل  1998أفريل  27مؤرخ في  1998لسنة  973أمر عدد - 

 .قصد ا(دماج المھني



يتعلق بسحب التغطية ا(جتماعية على المتربصين المزاولين  2000جانفي  18مؤرخ في  2000لسنة  115أمر عدد - 

 .لتكوين مھني أساسي بمؤسسات التكوين المھني العمومية و الخاصة

 21المؤرخ في  1994لسنة  2372يتعلق بإتمام ا3مر عدد  2001جانفي  15مؤرخ في  2001لسنة  212أمر عدد - 

 .المتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من ا@داء على التكوين المھني 1994نوفمبر 

 17المؤرخ في  1993لسنة  10يتعلق بتنقيح القانون عدد  2001جانفي  30مؤرخ في  2001لسنة  15قانون عدد - 

 .و المتعلق بالقانون التوجيھي للتكوين المھني 1993فيفري 

يتعلق بضبط النظام ا3ساسي الخاص بسلك المرشدين  2001مؤرخ في أول أوت  2001لسنة  1762أمر عدد - 

 .التربويين التابعين لوزارة التربية

يتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المھني و ضبط تركيبتھا  2003فيفري  26وزير ا3ول مؤرخ في قرار من ال- 

 .و طرق سيرھا

صادقة على دليل المستثمرين و الباعثين يتعلق بالم 2003جويلية  31قرار من وزير التربية و التكوين مؤرخ في - 

 .الخواص في قطاع التكوين المھني

يتعلق  2004مارس  31قرار من وزير التربية و التكوين و تكنولوجيات ا(تصال و النقل و الصحة العمومية مؤرخ في - 

تمام كراس الشروط بضبط قواعد إحداث و سير ھياكل التكوين الخاصة المصادق عليه بمقتضى القرار المشترك بإ
 . 2001سبتمبر  12المؤرخ في 

 .يتعلق بتنظيم الحياة المدرسية 2004أكتوبر  19مؤرخ في  2004لسنة  2437أمر عدد - 

 .يتعلق بالتكوين المھني 2008فيفري  11مؤرخ في  2008لسنة  10القانون عدد- 

 التكوين المھني الف�حي

يتعلق بالقانون ا3ساسي الخاص برجال التعليم الثانوي و التعليم  1976جانفي  5مؤرخ في  1976لسنة  4أمر عدد - 

 .المھني للف�حة و للصيد البحري

يتعلق بضبط شروط الترسيم و نظام الدراسات و ختم التكوين  1998جويلية  20مؤرخ في  1998لسنة  1153أمر عدد - 

 .بالمؤسسات التكونية التابعة لوكالة الIرشاد و التكوين الف�حي

يتعلق بضبط نظام تأجير لرجال التعليم المكلفين بالمشاركة  2000سبتمبر  25مؤرخ في  2000لسنة  2145أمر عدد - 

 .في مختلف ا(متحانات و المنظارات المدرسية التي تنظيمھا وكالة ا(رشاد و التكوين الف�حي التابعة لوزارة الف�حة

يتعلق بضبط النظام ا3ساسي الخاص بسلك المھندسين   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3153أمر عدد   -

 المكونين في الف�حة والصيد البحري.

يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المھندسين   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3154أمر عدد   -

  المكونين في الف�حة والصيد البحري ومستويات التأجير.

يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المھندسين المكونين في   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3155أمر عدد   -

  الف�حة والصيد البحري.

يتعلق بضبط النظام ا3ساسي الخاص بسلك المكونين في   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3156أمر عدد   -

  الف�حة والصيد البحري.

بين درجات رتب سلك المكونين في الف�حة  يتعلق بضبط المطابقة 2006نوفمبر  30مؤرخ في  3157أمر عدد   -

  والصيد البحري ومستويات التأجير.



يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المكونين في الف�حة والصيد  2006نوفمبر  30مؤرخ في  3158أمر عدد   -

  البحري.

يتعلق بضبط النظام ا3ساسي الخاص بسلك المرشدين   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3159أمر عدد   -

  التربويين التابعين لوزارة الف�حة والموارد المائية و الصيد البحري.

يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3160أمر عدد   -

  التربويين التابعين لوزارة الف�حة والموارد المائية و الصيد البحري ومستويات التأجير.

يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المرشدين التربويين   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3161أمر عدد   -

  التابعين لوزارة الف�حة والموارد المائية و الصيد البحري.

يتعلق بضبط النظام ا3ساسي الخاص بسلك القيمين العاملين   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3162أمر عدد   -

  والموارد المائية و الصيد البحري. بمؤسسات التكوين المھني في قطاع الف�حة والصيد البحري التابعة لوزارة الف�حة

يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين   2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3163أمر عدد   -

والصيد البحري التابعةلوزارة الف�حة والموارد المائية و الصيد العاملين بمؤسسات التكوين المھني في قطاع الف�حة 
  البحري ومستويات التأجير.

عاملين يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك القيمين ال  2006نوفمبر  30مؤرخ في  2006لسنة  3164أمر عدد   -

  بمؤسسات التكوين المھني في قطاع الف�حة والصيد البحري التابعة لوزارة الف�حة والموارد المائية و الصيد البحري.

 :التكوين المھني في مجال الصيد البحري

 .يتعلق بتنظيم تعليم الصيد البحري 1973جويلية  10مؤرخ في  1973لسنة  37قانون عدد - 

 .يتعلق بتنظيم الدراسة في معاھد تعليم الصيد البحري 1974مارس  28مؤرخ في  1974لسنة  218أمر عدد - 

يتعلق بالقانون ا3ساسي الخاص لرجال التعليم الثانوي و التعليم  1976جانفي  5مؤرخ في  1976لسنة  4أمر عدد - 

 .المھني للف�حة و الصيد البحري

يتعلق بضبط شروط الترسيم و نظام الدراسات و ختم التكوين  1996سبتمبر  9مؤرخ في  1996لسنة  1557أمر عدد - 

 .بمؤسسات التكوين المھني في قطاع الصيد البحري و تربية ا3حياء المائية

 شروط الحصول على المؤھ�ت البحرية ·

يتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رائد سفينة و مساعد  1974سبتمبر  11مؤرخ في  1974لسنة  862أمر عدد - 

 .ربان و نقيب بحري على متن السفن التجارية و سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر الطاقم

يتعلق بتنظيم مباشرة وظائف مكانيكي و ميكانيكي ثاني و  1974سبتمبر  11مؤرخ في  1974لسنة  863أمر عدد - 

ملزمة بمسك دفتر الطاقم ميكانيكي رئيس فريق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية و سفن الصيد البحري ال
 .محركا 75و التي تتجاوز قوة جھازھا الميكانيكي 

يتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤھ�ت و  1977أكتوبر  22قرار من وزيري الف�حة و النقل و المواص�ت مؤرخ في - 

ات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليھا لمباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري الشھاد
 مترا 24على متن سفن الصيد الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي �يتجاوز طولھا 

يتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤھ�ت و  1977أكتوبر  22قرار من وزيري الف�حة و النقل و المواص�ت مؤرخ في - 

الشھادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليھا لمباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثان وميكانيكي رئيس فريق 
حصانا  75مة بمسك دفتر للطاقم والتي تفوق قوتھا الميكانيكية حصص العمل الرباعية على متن سفن الصيد البحري الملز

 مترا 24بخاريا والتي �يتجاوز طولھا 



 11المؤرخ في  1974لسنة  863يتعلق بتنقيح ا3مر عدد  1999أوت  2مؤرخ في  1999لسنة  1728أمر عدد - 

و المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف مكانيكي و ميكانيكي ثاني و ميكانيكي رئيس فريق حصص العمل  1974سبتمبر 

كي الرباعية على متن السفن التجارية و سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر الطاقم و التي تتجاوز قوة جھازھا الميكاني
 محركا 75

 11المؤرخ في  1974لسنة  862يتعلق بتنقيح ا3مر عدد  1999أوت  2مؤرخ في  1999لسنة  1729أمر عدد - 

ان و نقيب بحري على متن سفن الصيد و المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد رب 1974سبتمبر 

 .البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم

يتعلق بضبط تركيب وقواعد عمل اللجنة ا(دارية  1999سبتمبر  14قرار من وزيري الف�حة و النقل مؤرخ في - 

بت في تنظير المؤھ�ت والشھادات ا3جنبية بالمؤھ�ت والشھائد التونسية وتبديل المؤھ�ت والشھائد الخاصة المشتركة لل
 .بالتجارة البحرية بالمؤھ�ت والشھائد الخاصة بالصيد البحري أو عكس ذلك

 

 


