
 قانون تنظيم المهن البحرية التجارية التونسي 

يتعلق بتنظيم مهن البحرية  1995افريل  14مؤرخ في  1995لسنة  33قانون عدد  
 .التجارية

 الفصول
الفصل األول: يخضع تنظيم مهن البحرية التجارية لهذا القانون وتنطبق أحكامه على 

األشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يتولون أو يساهمون في استغالل السفن التجارية أو 

صيانتها وذلك عندما يكون األشخاص الطبيعيون أو المعنويون منتصبين بالبالد تعهدها أو 
 .التونسية أو يباشرون نشاطهم بالتراب التونسي أو بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية

والينطبق هذا القانون على إستعمال السفن األجنبية في المالحة الداخلية أو في النقل الدولي 
لتونسية أو رسوا بها الذي يبقى خاضعا لألحكام المالئمة من القانون إقالعا من البالد ا

 .الدولي والقانون التونسي

 :: تعتبر مهن البحرية التجارية في مفهوم هذا القانون المهن التالية2الفصل 

المرشد البحري والمجهز البحري والناقل البحري وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول  – 1
من  169و  168و  167و 165و  130و 64يغ كما وقع تعريفها بالفصول الشحن والتفر 

 .مجلة التجارة البحرية
وسيط إيجار السفن هو سمسار يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه وبين  – 2

 :شخص آخر إلتمام العمليات التالية

 نقل البضائع -
 .بيع واستئجار السفن -

قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة مزود السفينة هو شخص مكلف من  – 3
وطاقمها بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدات ووقود وزيوت، وعند اإلقتضاء برفع 
الفضالت والسوائل المستعملة وبغسل النسيج والبياضات وبالتوسط لتقديم الخدمات المتعلقة 

 .باإلصالحات الجزئية
التجارية وهي مؤسسة تتولى التصرف في سفن الغير  مؤسسة التصرف في السفن – 4

 .لوضعها في حالة تجعلها جاهزة لإلبحار
مؤسسة المساعدة واإلنقاذ البحري والجر هي مؤسسة تقدم الخدمات المتعلقة بالمساعدة  – 5

واإلنقاذ الى السفن التي تكون في حالة خطر والى األشياء الموجودة على متنها. كما تقوم 

 .جر السفن والتدخل لمجابهة التلوث بالبحربعمليات 



مؤسسة تصنيف السفن هي مؤسسة تقوم زيادة على العمليات المنصوص عليها  – 6
من مجلة التنظيم االداري للمالحة البحرية المصادق عليها بالقانون  28و  10بالفصلين 

 .1976جوان  11المؤرخ في  1976لسنة  59عدد 

لسفن للقواعد الفنية المعتمدة لديها و للقواعد الجاري بها بالتحقيق من مطابقة صنع ا -
 . العمل فيما يخص السالمة و الوقاية من التلوث

 .يضبط المعيار الخاص بكل سفينة مسجلة لديها-
 .مكاتب تمثيل المؤسسات االجنبية لتصنيف السفن -7

رسما بدفتر يجب على من يتعاطى احدى المهن البحرية التجارية ان يكون م-: 3الفصل 

 . خاص معد للغرض ، تمسكه مصالح الوزارة المكلفة بالنقل
 . ويقع التنصيص بالدفتر على سائر المنشآت التابعة للمؤسسة والمتصلة بالمهنة

و  6و  5ويتم الترسيم بتوفر الشرط المتعلق بالجنسية والشروط المنصوص عليها بالفصول 
 . من هذا القانون 8

اثر الترسيم بطاقة مهنية للمعني باالمر تكون شخصية وغير قابلة  وتسلم السلطة البحرية

 . لالحالة

يجوز ترسيم االشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية االجنبية بدفتر -:4الفصل 
احدى مهن البحرية التجارية الخاص بها اذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية 

 لتونسية والبلدان التي هم من رعاياها وبشرط المعاملة بالمثلسارية المفعول بين الجمهورية ا
. 

وفي غياب مثل هذه االتفاقيات يخضع ترسيم االجنبي بهذه الدفاتر الى التشريع والتراتيب 

 . الجاري بها العمل المنظمة لالستثمارات والمساهمات االجنبية

يعي فقد حقوقه المدنية او ال يرسم بدفاتر مهن البحرية التجارية اي شخص طب-: 5الفصل 
 . وقع شطبه من احدها تبعا لعقوبة صدرت ضده

 . تنسحب هذه الشروط على الشخص المعنوي وعلى ممثله القانوني

ال يرسم اي شخص طبيعي بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية اال اذا توفرت فيه -:6الفصل 
 . شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر

خص معنوي بدفتر احدى مهن البحرية التجارية اال اذا توفرت في ممثله وال يرسم اي ش
القانوني الشروط المشار اليها بالفقرة االولى من هذا الفصل او اثبت انتداب شخص طبيعي 



على االقل وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني وتوفرت في هذا الشخص المنتدب الشروط 
 . المذكورة

فاة الشخص الطبيعي الذي وقع ترسيمه في احدى مهن البحرية في صورة و -:7الفصل 
التجارية او عند وفاة الممثل القانوني للمؤسسة او فقدانه الهلية التصرف فيها فانه يمكن 

االبقاء على الترسيم بسجل المهنة مدة ستة اشهر بداية من تاريخ الوفاة او فقدان االهلية 
 . خص آخردونما حاجة لالدالء بكفاءة معنية لش

ويمكن التمديد في هذا االجل بصفة استثنائية لمدة ستة اشهر اخرى بمقرر من الوزير 
 . المكلف بالنقل

يجب ان تتوفر لدى كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى احدى مهن البحرية -: 8الفصل 

 . التجارية الوسائل المادية التي تخول له الوفاء بتعهداته
 . يا بالنسبة لكل مهنة بقرار من الوزير المكلف بالنقلتضبط الوسائل المادية الدن

 . وال يمكن تحويل الوسائل المادية الدنيا المشار اليها اعاله عما رصدت من اجله

يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي مرسم باحد دفاتر مهن البحرية التجارية ان -: 9الفصل 

رية االخرى ، اذا ما توفرت فيه يطلب ترسيمه بدفتر او بعدة دفاتر لمهن البحرية التجا
 . الشروط الالزمة لذلك

غير انه ال يمكن الترسيم في الدفتر الخاص بالمؤسسة تصنيف السفن او بالدفتر الخاص 
لمكاتب تمثيل المؤسسات االجنبية لتصنيف السفن من جهة وبإحدى الدفاتر الخاصة 

 . البحري والجّر من جهة اخرى بالمجهز او بالناقل البحري او بمؤسسة المساعدة واالنقاذ

يخول لكل شخص طبيعي او معنوي تم ترسيمه بدفتر احدى مهن البحرية - : 10الفصل 

 . التجارية القيام بسائر العمليات التي يقتضيها نشاطه بكامل تراب الجمهورية
غير انه يمكن لوزير النقل ان يحصر مجال نشاط مقاول الشحن والتفريغ فقط بميناء واحد 

 . بعدة موانىء او مناطق بحرية معينة او

يتعين على كل من يتعاطى احدى المهن المذكورة بالفصل الثاني من هذا - : 11الفصل 
القانون اعالم الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ على وضعية المؤسسة ويخل بأحد 

 . الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في اجل شهر من تاريخ حصوله
 . الم كتابيا اما مباشرة او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغويقع االع



ويجب اعادة الترسيم في الدفتر في صورة توسيع نشاط المؤسسة بفتح مركز جديد ، وتحور 
 . اثره التنصيصات الواردة بالبطاقة المهنية

احدى مهن يخضع نشاط االشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتعاطون - :12الفصل 
البحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون الى مراقبة ضباط البحرية 

 . التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمفوضين للغرض

يتولى ضابطان محلفان من البحرية التجارية ومفوضان للغرض معاينة - : 13الفصل 
ن وكل تقصير يرتكبه كل شخص طبيعي او معنوي في نطاق مخالفة احكام هذا القانو 

 . ممارسة احدى مهن البحرية التجارية
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها هذان الضابطان بالنظر 

 . وكذلك تصريحات المخالف
 . وعلى المخالف او من يمثله امضاء المحضر عند تحريره

 . االمضاء يقع التنصيص على ذلك بالمحضروعند غياب المخالف او رفضه 

كما يجب التنصيص بالمحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينة المجراة وعلى اعالم 
المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه . وفي ما عدا حالة التلبس يقع التنصيص على انه 

 . تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ
المحضر على ان توجه نسخة منه للمعني باالمر بواسطة مكتوب مضمــون الوصول  وينص

 . مع االعالم بالبلوغ

وفي كل الحاالت توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور الى الوزير المكلف بالنقل 
 . ويقع اعتمادها ما لم يثبت خالف ذلك

 احالة المحاضر المستوفاة للشروط يتولى الوزير المكلف بالنقل عند االقتضاء- :14الفصل 

 . من هذا القانون الى وكيل الجمهورية المختص بالنظر 13المبينة بالفصل 

يخول لالعوان المشار اليهم بالفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا - : 15الفصل 
 : القانون في اطار قيامهم بمهامهم

 . الى المحالت المهنية الدخول خالل الساعات االعتيادية للفتح او للعمل -

اجراء المعاينات الضرورية والحصول عند اول طلب على االرشادات والوثائق والمستندات  -
والسجالت الالزمة الجراء ابحاثهم ومعايناتهم او الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها 

 . لالصل



سخ منها مشهود حجز ما هو ضروري الثبات المخالفة من الوثائق المشار اليها او ن -
 . بمطابقتها لالصل ، ويسلم وصل في ذلك

يتعين على الموظفين واالعوان وكل االشخاص المدعوين لالطالع على ملفات - :16الفصل 
من المجلة  254المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكـــام الفصل 

 . الجنائية

 500يعاقب كل من خالف احكام الفصل الثالث من هذا القانون بخطية من - :17الفصل 
 . دينار 50.000الى 

الى  5.000ويعاقب كل من خالف احكام الفصل الثامن من هذا القانون بخطية من 
 . دينار 50.000

 . تضاعف هذان العقوبتان في صورة العود

بق العقوبات المنصوص عليها بالفصل اذا كان المخالف شخصا معنويا تط- :18الفصل 
 . السابع عشر من هذا القانون بصفة شخصية على ممثله القانوني

بقطع النظرعن عقوبة الشطب المنصوص عليها بالفصل الواحد والعشرين من - :19الفصل 
هذا القانون ، يخول للوزير المكلف بالنقل ان يجري صلحا في صورة مخالفة احكام الفصل 

 . هذا القانون والتي ترجع له معاينتها وتتبعهاالثامن من 
ويجب ان يكون الصلح كتابيا وممضى من طرف المخالف ومشتمال على اعترافه الصريح 

 . ودفعه المقدار المتصالح عليه في اجل معين
 . تسلم نسخة من هذا الصلح الى المخالف مع وصل خالص المقدار المتصالح عليه

 . عريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالنقليتم الصلح باعتماد جدول ت

يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية ما زالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات ، ويوقف 
 . الصلح التتبع وتنقرض بموجبه الدعوى

في صورة معاينة تقصير خطير او متكرر من كل شخص طبيعي او معنوي - :20الفصل 

ارية بمناسبة تنفيذه لاللتزامات المحمولة عليه قانونا او يباشر احدى مهن البحرية التج
مخالفته لتراتيب النقل او الشغل او السالمة او لتأخير هام او متكرر عن الوفاء بالتزاماته ، 

فانه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن كل تتبع جزائي ان يتخذ احدى العقوبات 
 : التالية



 االنذار -
 . مؤقت عن النشاط لمدة ال تتعدى ثالثة اشهرااليقاف ال -
 الشطب -

ويتم اتخاذ عقوبتي االيقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب 
من رئيس واربعة اعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن االدارة وممثل عن المهنة المعنية وآخر 

 . مكلف بالنقلعن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير ال
 . وتقع تسمية ممثل المهنة البحرية المعنية وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل الممثلة لهما

وفي كل الحاالت ، وقبل اتخاذ العقوبة ، تتم دعوة المخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل 

عشر يوما من  لتقديم مالحظاته الكتابية او الشفاهية للدفاع عن نفسه في أجل اقصاه خمسة
 . تاريخ دعوته لذلك

 . تضبط اساليب عمل اللجنة التأديبية بامر

يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد اخذ رأي اللجنة التأديبية ان يأذن ايضا  - :21الفصل 
 : بالشطب في الحاالت التالية

وضعيته  اذا لم تعد تتوفر في المعني باالمر الشروط المستوجبة للترسيم ولم يبادر بتسوية -

 . في أجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ
 . اذا صدر ضده حكم بالتفليس -

اذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستعادة نشاطه في اجل  -
 . بالبلوغشهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع االعالم 

على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له عند صدور هذا القانون في - :22الفصل 

تعاطي إحدى المهن المشار إليها بالفصل الثاني منه أن يتخذ التدابير الالزمة قصد اإلمتثال 
 . ألحكامه في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ذن الوزير المكلف بالنقل بترسيم األشخاص الذين يتمتعون عند صدور وبصفة استثنائية يأ

هذا القانون بترخيص في تعاطي إحدى مهن البحرية التجارية وال يتوفر فيهم شرط الكفاءة 
المهنية المشار إليه بالفصل السادس منه اذا تقدموا بطلب في ذلك في ظرف ستة أشهر من 

 .ية التونسيةتاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهور 

لسنة  13تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد - :23الفصل 
والمتعلق بتنظيم المهن البحرية فيما عدا احكام الفصلين  1977مارس  7المؤرخ في  1977



 . منه التي تبقى سارية المفعول 7و  6
 

 

 


