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بإصدار يتعلق    2009 جويلية   8 مؤرخ في     2009 لسنة   48 عدد   قانون
.)1(مجلة الموانئ البحرية 

 باسم الشعب،

 ، ومجلس المستشارينبعد موافقة مجلس النوابو

 :اآلتي نصه  س الجمهورية القانونيصدر رئي

 الفصل األول 

 .تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة الموانئ البحرية

  2الفصل 

تنطبق أحكام هذه المجلة على الموانئ الترفيهية في أجل سنتين من تاريخ             
 .صدورها

  3الفصل 

تلغى ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المجلة مجلة موانئ البحرية التجارية                            
 1999 مارس       18 المؤرخ في           1999 لسنة       25 بالقانون عدد           الصادرة

 2001 جويلية      10 المؤرخ في         2001 لسنة      67والمنقحة بالقانون عدد         
 والقانون عدد    2005 جانفي    19 المؤرخ في     2005 لسنة    9وبالقانون عدد    

 المتعلق بموانئ الصيد           2002 ماي        14 المؤرخ في           2002 لسنة        47
 .البحري

رات الصادرة تطبيقا للنصين المذكورين أعاله سارية             تبقى األوامر والقرا    
 .المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذه المجلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)

  :األعمال التحضيرية  

 .2009 جوان 9دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـواب وموافقتـمداولة مجلس الن

 .2009 جوان 18 دة بتاريخـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالمستشارينمداولة مجلس 
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  4الفصل 

تنطبق األحكام المتعلقة بالحق العيني الواردة بالتشريع المتعلق بنظام                        
اللزمات على الحقوق العينية الناشئة على البنايات والمنشآت والتجهيزات                           

 لسنة  25مة في إطار اللزمات الممنوحة وفقا ألحكام القانون عدد            الثابتة المقا 
 المؤرخ  2002 لسنة   47 والقانون عدد    1999 مارس   18 المؤرخ في    1999

 . من هذا القانون3 المشار إليهما بالفصل 2002 ماي 14في 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من              
 .قوانين الدولة

 .2009 جويلية 8تونس في 

 زين العابدين بن علي
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 مجلة الموانئ البحرية
 

 العنـــوان األول

 أحـكــــام عــــامــــة

 الفصل األول 

 الموانئ البحرية       تضبط هذه المجلة الشروط التي يخضع لها إحداث                       
 وكذلك   ته وصيان  ته وحماي  هواستغالل في الملك العمومي للموانئ              تصرفالو

 العامة لضمان السالمة واألمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة القواعد
 .به

تطبق هذه المجلة بالموانئ البحرية وبكامل الملك العمومي للموانئ التابع             
 .لها باستثناء الموانئ العسكرية

  2الفصل 

يتم  إحداث الموانئ البحرية من قبل الدولة أو في إطار لزمة بناء                                       
ا م الدولة بموجب عقد وكراس شروط تتم  المصادقة عليه              واستغالل تسندها 

 .اقتراح من الوزير المعني بنشاط الميناءببمقتضى أمر 

 باقتراح من    الموانئ البحرية بأمر    وتوسعة تضبط شروط وإجراءات إحداث   
الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف                 

 .ر المكلف بالسياحةبالصيد البحري والوزي

  3الفصل 

تصن ف الموانئ البحرية إلى موانئ تجارية وموانئ صيد بحري وموانئ                       
 .ترفيهية

اقتراح من الوزير الذي     بتضبط قائمة كل صنف من الموانئ البحرية بأمر             
يرجع له نشاط الميناء بالنظر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للموانئ البحرية                 

 . من هذه المجلة124المنصوص عليه بالفصل 

 . الرئيسيهوإذا كان الميناء متعدد األنشطة يصنف حسب نشاط
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  4الفصل 

ال تنطبق األحكام المنصوص عليها بهذه المجلة على السفن العسكرية                        
 . والسفن التابعة لقوات األمن الداخلي والديوانة

إلى لتسهيل مهمتها بالموانئ         يخضع قبول ورسو وتنقالت هذه السفن                 
 .خاصة تأخذ بعين االعتبار قواعد السالمة واألمن واستغالل الميناءأحكام 

 .تضبط هذه األحكام بأمر

  5الفصل 

لكل  ميناء بحري نظام خاص به يضبط حسب كل  صنف من الموانئ خاصة          
 :ما يلي

 ،موقع الميناء ومكوناته وحدوده وخاصياتهـ 

 ،قواعد أولوية دخول وخروج السفنـ 

ومناطق الخدمات   أرصفة الميناء والمحطات المينائية       استعمال واستغالل ـ  
 ، اللوجستيةاألنشطةبما في ذلك فضاءات اللوجستية 

 ،شحن البضائع الخطرة وتفريغها وتخزينهاـ 

 ،عمق الشريط الموازي للرصيف والمخصص لوضع البضائع بصفة مؤقتةـ 

 ،الحد  األدنى لنسق عمليات الشحن والتفريغـ 

 ،ضائع ورفعها من الميناءقواعد قبول البـ 

 البيئة،قواعد السالمة واألمن والصحة والنظافة والمحافظة على ـ 

 ،الخدمات المينائية وطرق إسدائها وتعاطي األنشطة المرتبطة بالميناءـ 

أماكن صيانة السفن وإصالحها وإخراجها من الماء وإقامتها                                         ـ      
 ،بالمسطحات

ص صة لالتجار في منتجات الصيد     استعمال بيوت التبريد والفضاءات المخ    ـ  
 ،البحري

 ،شروط دخول وجوالن األشخاص والعربات بالموانئ البحريةـ 

 . ونزولهم والسياحأماكن ركوب المسافرينـ 
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 البحرية التجارية بقرار مشترك للموانئتقع المصادقة على األنظمة الخاص ة   
 .من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية

عداد األنظمة الخاصة لموانئ الصيد البحري والموانئ الترفيهية                      يتم  إ   
بقرار مشترك من    يصادق عليه    حسب نظام نموذجي خاص بكل  صنف منهما            

والوزير المكلف بالنقل والوزير           نشاط الميناء بالنظر       لهالوزير الذي يرجع        
  .المكلف بالمالية

الوزير الذي يرجع     بقرار من     الخاصة لهذه الموانئ   ويصادق على األنظمة     
 .له نشاط الميناء بالنظر

  6الفصل 

 :لتطبيق هذه المجلة يعتبر 

الهيكل العمومي المكلف خاصة بممارسة الضابطة               :  سلطة مينائية      .  أ
المينائية بالموانئ البحرية وبالتصرف في الملك العمومي للموانئ البحرية                          

ق بين المتدخلين         وحمايته وصيانته وبمراقبة األنشطة المينائية والتنسي                    
 .بالميناء

الميناء وهم األعوان الممثلون لها         وضباط    وتشمل السلطة المينائية آمر     
 .بالميناءوالمكل فون بتطبيق أحكام هذه المجلة 

وترجع السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية إلى المصالح المختصة التابعة               
 .للوزارة المكلفة بالسياحة

كما تم  تعريفها بمجلة الشغل البحري والمجلة       السلطة  :  سلطة بحرية   .  ب
 . التأديبية والجزائية البحرية

كل  هيكل عمومي أو خاص يستغل ميناء بحريا                   :  مستغل الميناء     .  ت
 .بأكمله بمقتضى القانون أو عقد لزمة

بالميناء  كل شخص طبيعي أو معنوي يقد م خدمات :بالميناءالمتدخل . ث
 .لعمل للتشريع الجاري به اطبقا

بما ها  قبول السفن ورسو   ولكل مكان مهيأ لالحتماء      :  الميناء البحري   .  ج
  :في ذلك المساحات البحرية والبر ية الداخلة ضمن الملك العمومي للموانئ

 :منويتكو ن الميناء البحري 
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المسيجة أو المحد دة حسب صنف              المنطقة األرضية  :    حرم الميناء  ـ   
والمهيأة للقيام بعمليات الشحن والتفريغ و                  المتصلة باألحواض       الميناء و   

يخضع حرم الميناء لمراقبة    .تخزين وعبور البضائع و ركوب و نزول األشخاص        
 .السلطة المينائية و الديوانة و شرطة الحدود

هي المنطقة البحرية التابعة للميناء                  :  منطقة اإلرساء المكشوفة             ـ     
 .المخصصة للسفن لرمي المخطاف والترقب

 هاخروجوالفضاءات البحرية المخصصة لدخول السفن          :    الدخولقنال   ـ   
 .من الميناء

جميع المنشآت األرضية والبحرية المهيأة لقبول السفن           :    مرافق الميناء ـ  
وتتركب خاصة من منشآت حماية الميناء ومنشآت لرسو السفن واألرصفة                         

 .والمحطات المينائية واألحواض والمسطحات

جميع البنايات و التجهيزات واألماكن المهيأة              :  نائيةالبنية الفوقية الميـ   
 .والمخصصة لخدمة السفن والبضائع واألشخاص

جزء من الميناء يخصص للقيام بعمليات شحن وتفريغ       :  محطة مينائية   .  ح
وخزن نوع معين من البضائع  أو الحاويات أو المجرورات أو الستقبال                                  

 . المسافرين أو السياح

على رصيف أو أكثر مجهز بالمعدات المينائية                نائيةتشتمل المحطة المي    
الالزمة الستغالله وعلى الفضاءات المتاخمــة للرصيــف المعــدة للقيــام بكل                      
العمليات التي تسبق أو تلي شحن هذه البضائع والحاويات والمجرورات                             

 .هموصعود المسافرين والسيارات والسياح ونزولوتفريغها 

ليات الشحن والتفريغ والرفع والتحويل المرتبطة             آ:    معدات مينائية  .  خ
 .بنشاط الميناء

كل المنشآت الثابتة التي تستغل في إطار األنشطة           :    تجهيزات مينائية .  د
 .المرتبطة بالميناء لتوفير خدمات للسفن وللبضائع ولألشخاص

االلتزام بوضع المنشآت والمعدات              :    االلتزام بالمرفق العمومي         .  ذ
ينائية على ذمة مستعملي الميناء مع ضمان المساواة في                              والخدمات الم   

 .المعاملة واالستمرارية في تقديم الخدمات
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هو الرايس أو الربان أو كل شخص يتول ى قيادة                       :    قائد السفينة  .  ر
 .السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل

 مهيأة ومخص صة الستقبال البضائع         أماكن:  منطقة خدمات لوجستية       .  ز
نية أو األجنبية المعد ة لتكون موضوع عملية نقل للتصدير أو للتوزيع                        الوط

على التراب التونسي قصد تقديم خدمات لها ذات قيمة مضافة مثل الل ف                           
ويمكن   .والتعليب والتحويل والتجميع ومراقبة الجودة والخزن وإعادة الشحن          

 .أن تشمل فضاءات األنشطة اللوجستية تحت مراقبة الديوانة

  7ل الفص

تكل ف السلطة البحرية  عالوة على المهام الموكولة لها بموجب التشريع                    
 : الجاري به العمل  بـ 

ـ المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب المتعلقة بالسالمة واألمن        
 والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئ ومراقبة تطبيقها،

 العاجل المتعلقة بالسالمة واألمن               ـ إبداء الرأي حول خطط التدخل                 
 وحماية البيئة من التلوث،

 .ـ القيام باألبحاث الفنية التي تكلف بها حول الحوادث المينائية

  8الفصل 

يتكون الملك العمومي للموانئ البحرية من مناطق اإلرساء المكشوفة                          
 وقنال الدخول ومنشآت حماية الميناء واألحواض ومنشآت المالحة البحرية                 

فة والمخازن     التابعة لها واألرصفة والمسطحات والمساحات غير المسق                            
 .واألراضي المتاخمة للميناء التابعة له

 الحدود البحرية للملك العمومي للموانئ البحرية             إجراءات تحديد    تضبط
بالتجهيز  بعد أخذ رأي الوزير المكلف         بالنقلاقتراح من الوزير المكلف      ببأمر  

الك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة                     بأموالوزير المكلف        
  .والوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر

وتضبط بأمر الحدود البحرية والبرية للملك  العمومي للموانئ بكل ميناء                
طبقا للتشريع الجاري به العمل باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ                

 الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة             بأمالكرأي الوزير المكلف       
 .له نشاط الميناء بالنظرالمكلف بالنقل والوزير الذي يرجع والوزير 
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  9الفصل 

يمكن أن تخصص األراضي خارج حرم الميناء والتابعة للملك العمومي                       
للموانئ لتطوير وتوسيع الميناء وتركيز األنشطة المرتبطة به وكذلك لبعث                      

 .ل مناطق خدمات لوجستيةواستغال

ضمان السالمة واألمن       بتهيئة هذه األراضي و         بلسلطة المينائية       ا  وتقوم
 .والنظافة والصحة وحماية البيئة وتنظيم السير والجوالن بها

يمكن للسلطة المينائية عند االقتضاء، اقتراح إحداث مناطق خارج الملك             
أو بالنقل الدولي للبضائع أو      العمومي للموانئ لتركيز أنشطة مرتبطة بالميناء         

 .بالخدمات اللوجستية

  10الفصل 

الوزير الذي يرجع له     بقرار من    العمومي للموانئ     الملكمثال تهيئة    يضبط  
 .أو مستغل الميناءالسلطة المينائية من ح اقتربانشاط الميناء بالنظر 

 :خاصة   حسب صنف الميناءتهيئةالمثال ويتضمن 

 اضي التابعة له،ـ مكونات الميناء واألر

 ،مختلف المحطات المينائيةـ 

 ،مناطق شحن وتفريغ وتخزين وإيداع البضائع بالميناء وتسليمهاـ 

 ،المناطق المخصصة للبضائع الخطرةـ 

 السفن،مناطق إصالح و صيانة ـ 

قبول وتجميع وخزن النفايات المتأتية من األنشطة                  وتجهيزات   أماكن   ـ   
 ،المينائية البحرية 

 في منتجات    لالتجارالفضاءات المخصصة     و تركيز بيوت التبريد         مناطقـ   
 ،الصيد البحري

والسفن العسكرية    والبيئية    مناطق إرساء وحدات الخدمات المينائية                 ـ    
 ،الديوانة والسفن التابعة لقوات األمن الداخلي و

المناطق المخصصة لألنشطة الصناعية والتجارية والسياحية عند                           ـ     
 ،االقتضاء
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 ،طق المخصصة للخدمات اإلداريةالمناـ 

 ،المناطق المخصصة لمختلف الخدمات المينائيةـ 

 .مثال الجوالن والطرقات ومسالك مرور السكة الحديدية بالميناءـ 

  11الفصل 

 البحري واستغالله ويشمل        ميناءال   التصرف في     تتولى السلطة المينائية     
 : التصرف   خاصة 

على حماية وصيانة الملك     وذلك بالسهر     ممارسة مهام الضابطة المينائية    ـ  
 مراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف والسالمة واألمن      وبالعمومي للموانئ   

 بالملك العمومي للموانئ    وشروط االستغالل والصحة والنظافة ومكافحة التلوث     
اإلشراف على إعداد خطط التدخل العاجل المتعلقة بالسالمة                    وبإعداد أو      

 ،ة التلوث بالملك العمومي للموانئواألمن ومكافح

 ،التنسيق بين المتدخلينـ 

 ،على تطبيق النظام الخاص بالميناءـ العمل 

 ـ تطوير الميناء والسهر على جودة الخدمات المسداة به،

ـ تركيز نظام اإلشارات والتأريم والمساعدة على المالحة بالموانئ                                  
 وصيانتها،

 ،مراقبة المهن المينائيةـ متابعة و

 .ـ ضمان تطبيق االلتزام بواجب المرفق العمومي

 :يشمل استغالل الميناء خاصة و

 منه،استغالل كامل الميناء أو جزء ـ 

 ،استغالل المعدات والتجهيزات المينائيةـ 

 المينائية لفائدة السفينة أو منتجات الصيد البحري أو                إسداء الخدمات ـ  
ة لمستعملي الميناء طبقا           البضائع أو المسافرين أو السياح وبصفة عام                      

 .للتشريع الجاري به العمل

ويمكن إسناد الميناء أو جزء منه أو الخدمات المتعلقة بالتصرف                                     
وباستغالل الميناء لفائدة الغير في إطار لزمة أو ترخيص طبقا ألحكام هذه                       

 .المجلة والتشريع الجاري به العمل
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  12الفصل 

مر الميناء ويكلفون بالسهر         مهامهم تحت سلطة آ         الميناءيمارس ضباط     
على تطبيق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقي ة على كامل امتداد الملك                  

 .العمومي للموانئ

 اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل          الميناءيؤدي آمر الميناء وضباط       
 .ويمكنهم االستعانة بالقوة العامة ألداء مهامهم

  13الفصل 

لموانئ البحرية التجارية تؤدي إلى أحواض        إلى ا إذا كانت ممرات الدخول      
 المشموالت الموكولة إلى ضباط              ن إأو موانئ صيد بحري أو ترفيهية، ف                    

الموانئ التجارية المتعلقة بسالمة المالحة البحرية تمتد إلى األجزاء المشتركة           
من القـنوات واألحواض وغيرها من المساحات المائية للموانئ خاصة فيما                      

 .لجوالن البحرييتعلق با

مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل، إذا كانت ممرات الدخول                   
تؤدي إلى موانئ أو أحواض صيد بحري وترفيهية فإن المشموالت الموكولة                 
إلى ضباط الميناء التابعين للسلطة المينائية التي ترجع لها بالنظر هذه                                   

ستغالل المشترك خاصة فيما       الممرات، تمتد  إلى المساحات المائية ذات اال             
 .يتعلق بالجوالن البحري

  14الفصل 

الكفاءة وأعوان مستغل الميناء           الميناء  يجب أن تتوفر في آمر وضباط            
 . المهنية الالزمة لمباشرة مهامهم

وضباط الميناء وأعوان مستغل      آمر    فيتضبط الكفاءة المهنية المستوجبة       
ف بالنقل بعد أخذ رأي الوزير المكلف           المكلاقتراح من الوزير      ببأمر  الميناء  

 .بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة

  15الفصل 

بالتنسيق مع مصالح الديوانة و شرطة الحدود               تتولى السلطة المينائية        
 .مراقبة دخول وجوالن األشخاص والعربات واآلليات داخل حرم الميناء

ألشخاص والعربات   أن ترفض دخول أو خروج ا          للسلطة المينائية ويمكن  
 :واآلليات إلى حرم الميناء خاصة في الحاالت التالية 
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المساس بالسالمة أو باألمن أو بالصحة أو بالمحافظة على البيئة                               ـ    
 بالميناء،

 .اإلخالل بحسن استغالل الميناءـ 

  16الفصل 

 .يجب أن تتوفر بكل ميناء بحري الخدمات اإلدارية الضرورية الستغالله

 حسب كل     المصالح اإلدارية العمومية المقدمة لهذه الخدمات        تضبط قائمة 
اقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء ب بأمر صنف من الموانئ البحرية

 .بالنظر

  17الفصل 

 يجب أن تتوفر بكل ميناء بحري الخدمات الفنية والتجارية والصناعية                         
ا للتشريع والتراتيب        التي يقتضيها التصرف فيه واستغالله طبق                  والسياحية

 .الجاري بها العمل

ن توفيرها به وطرق     كل ميناء الخدمات التي يتعي       بويضبط النظام الخاص     
 .إسدائها وكيفية الحصول عليها و ذلك حسب صنف الميناء ونشاطه

 العنوان الثاني

 نظام الملك العمومي للموانئ

 البــــاب األول

 ئ البحريةاستغالل واستعمال الملك العمومي للموان

  18الفصل 

يكون استغالل واستعمال الملك العمومي للموانئ والمنشآت والبنايات                      
والتجهيزات المقامة عليه والموضوعة على ذم ة العموم والمتدخلين في الميناء          

 :التالي ومستعمليه على النحو 

 ،إما من قبل السلطة المينائيةـ 

 ،أو في إطار إشغال وقتيـ 

 .ة مع االلتزام بواجب المرفق العمومي أو دونهأو في إطار لزمـ 
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  19الفصل 

فة والمخازن    يتم استغالل واستعمال األرصفة والمساحات غير المسق                      
والمحطات المينائية أو غيرها، من قبل مستغل الميناء والمتدخلين به                                  

 .ومستعمليه لممارسة أنشطتهم

ق والواجبات   ويتساوى كل المتدخلين في الميناء ومستعمليه في الحقو               
 .فيما يتعلق باستعمال الملك العمومي للموانئ

 الباب الثاني

  الـوقتـي للملك العمومي للموانئاإلشغال

  20الفصل 

 من هذه المجلة كل  إشغال للملك العمومي              21مع مراعاة أحكام الفصل        
للموانئ ال يمكن منحه إال  بصفة وقتية وقابل للرجوع فيه دون أي تعويض أو                

 . وال يتم هذا اإلشغال إال  بترخيص من السلطة المينائية.غرامة

يمكن منح ترخيص اإلشغال الوقتي لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة                          
 .سنة واحدةبللتمديد في كل مرة 

وتحد د بأمر شروط وإجراءات الترخيص في اإلشغال الوقتي للملك                               
ناء بالنظر بعد    اقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط المي           بالعمومي للموانئ    

ف بأمالك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف                أخذ رأي الوزير المكل        
 .بالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية والوزير المكلف بالبيئة

  21الفصل 

إذا منح ترخيص اإلشغال الوقتي لمدة خمس سنوات فإن سحبه قبل                             
 الترخيص وشروطه يعطي       انتهاء هذه المدة لسبب ال يتعلق باإلخالل ببنود              

 .للشاغل الحق في طلب تعويض وغرم الضرر المادي والمباشر الذي لحقه

وفي كل الحاالت، يجب على الشاغل مغادرة األماكن التي كان يشغلها                                
 .وإرجاعها إلى مسند الترخيص على نفس الحالة التي تسلمها فيها
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 الباب الثالث

 اللزمة بالملك العمومي للموانئ

  22الفصل 

الملك العمومي للموانئ والمعدات والتجهيزات والخدمات                   تمنح لزمة        
  .   المينائية حسب التشريع الجاري به العمل

  23الفصل 

يتضمن إقامة بنايات أو منشآت أو      الملك العمومي للموانئ    إذا كان إشغال    
تجهيزات ثابتة، فإن ذلك ال يتم إال  بموجب عقد لزمة ويلحق بعقد اللزمة                            

شروط يضبط على وجه الخصوص شروط إقامة البنايات والمنشآت                     كراس 
 . والتجهيزات وكيفية استغاللها

  24الفصل 

ال يتضمن إقامة بنايات أو منشآت       الملك العمومي للموانئ     إذا كان إشغال     
 ذلك يمكن أن يتم  بموجب عقد لزمة مع األشخاص                    أو تجهيزات ثابتة، فإن       

 من هذه المجلة أو        119ص عليهم بالفصل      الطبيعيين أو المعنويين المنصو      
 .المؤسسات التي يكون نشاطها مرتبطا بنشاط الميناء

  25الفصل 

تمنح اللزمة لمدة أقصاها ثالثون سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية أقصاها            
 .عشرون سنة

  26الفصل 

في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة         
  أن يتقدم الشخص الذي تم االتفاق عليه من بينهم                 شريطة إلى الورثة       عنها

 إلى الوزير الذي يرجع لـه نشاط الميناء بالنظر في أجل أقصاه                  بطلب كتابي    
وفي صورة عدم حصول      .   من تاريخ الوفاة ويحصل على موافقته           ستة أشهر 

 .اتفاق كتابي في األجل المذكور يتم  فسخ عقد اللزمة دون تعويض

ضمان استمرارية استغالل الميناء يمكن للسلطة المينائية أن تتولى                        ول
 .خالل هذه الفترة التصرف في الميناء على نفقة صاحب اللزمة
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 العنوان الثالث

 السالمة و األمن والصحة والنظافة

 والمحافظة على البيئة بالموانئ البحرية

 البـــاب األول

 ـئ البحريةقواعـــد السالمـــة واألمــن بالموانــ

  27الفصل 

للشروط ال يمكن قبول السفن بالموانئ البحرية إال  إذا كانت تستجيب                          
 بالهوية والسالمة       ةلتشريع الجاري به العمل والمتعلق             المنصوص عليها با      

 .واألمن البحري والمحافظة على البيئة والصحة

  28الفصل 

 أو الخروج   انئالمودخول  الصيد البحري والسفن الترفيهية     ال يجوز لسفن    
 إلىالسلطة المينائية أو        إلى     بعد تقديم تصريح     إال     ا أو التنقل داخله       امنه

 . مستغل الميناء

يحج ر على السفن التجارية دخول الموانئ التجارية أو الخروج منها أو                      
 .التنقل داخلها دون ترخيص من السلطة المينائية  أو من مستغل الميناء

تقوم بها السلطة البحرية     عند االقتضاء   ينة  ويسلم هذا الترخيص بعد معا     
 .بطلب من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء

يمكن للسلطة المينائية أن تمنع دخول السفن التي من شأنها أن تمس                          
بسالمة الميناء أو باألمن أو بالصحة أو بالنظافة أو بالمحافظة على البيئة أو                  

 .أن تخل بحسن استغالله

  29الفصل 

راقب السلطة المينائية قواعد دخول السفن إلى الموانئ البحرية والخروج          ت
منها وعمليات اإلرساء وشد  وفك  رباط السفن وإبحارها وتحديد موقع رسو ها      
حسب خصائص السفينة وحمولتها وفقا لمتطلبات االستغالل ولمقتضيات                       

 . للميناءالنظام الخاص 
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فة المخصصة للسفن ما عدا في              تتولى السلطة المينائية تعيين األرص          و
 .الموانئ والمحطات المينائية واألرصفة المستغلة في إطار لزمة

تراقب السلطة المينائية عمليات قبول وشحن وتفريغ وتخزين وتسليم                       
 . بالميناء والمواد ومنتجات الصيد البحريالبضائع

ت  والمواد ومنتجا     وتتولى السلطة المينائية تحديد أماكن خزن البضائع               
ماعدا في الموانئ والمحطات المينائية واألرصفة المستغلة في        الصيد البحري     

 .إطار لزمة

  30الفصل 

يجب على مجهز السفينة أو مستغلها أو قائدها أو من يمثلهم أن يوجه                      
 وسيلة من وسائل االتصال إلى السلطة المينائية ومستغل الميناء إعالما                 ةبأي 

 .  الميناءبالرسو قبل وصول السفينة إلى

تضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها اإلعالم بالرسو وطرق وآجال                              
 .الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر بقرار من الوزير هتقديم

كل إخالل بأحكام هذا الفصل يترتب عنه فقدان حق األولوية للدخول إلى                
 .الميناء

  31الفصل 

لها إلى منطقة       يتم قبول السفن ورسوها بالميناء حسب ترتيب وصو                        
 .اإلرساء المكشوفة للميناء أو إلى عوامة اإلرساء

 .المتعلقة باألولوية باألنظمة الخاصة بكل  ميناءتضبط القواعد 

 إعطاء أولوية     عند الضرورة      يمكن للسلطة المينائية أو مستغل الميناء،         
 .الدخول إلى الميناء لبعض السفن

  32الفصل 

بقواعد   بالميناء أن يلتزم   يامه بالمناورات    يجب على قائد السفينة أثناء ق        
 . بالبحرالحوادث والتصادم تفادي 

إلى مستوى يؤم ن سالمة       كما يجب عليه أن يخفض من سرعة السفينة                  
 عند اقترابها من المنشآت أو السفن التي ألقت مرساتها أو السفن                         المالحة

رة لألشغال  المشدودة إلى الرصيف أو أثناء عبورها لمضيق أو قنال أو حضي               
 .البحرية أو للقيام باإلنقاذ
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الرسو  خارج األماكن المخصصة للغرض وكذلك         قائد السفينة    ويمنع على    
المساس بحرية المالحة باألحواض وبمناطق اإلرساء المكشوفة وبقنال                              

 .الميناء

  33الفصل 

  :ر إلقاء المرساةحج ي

ي والموانئ    موانئ الصيد البحر      بقنال العبور وبالمضيقات وبمداخل             ـ    
 بكل ووبالمناطق المخصصة لتخزين مواد الجهر        أو على مقربة منها    الترفيهية  

مكان من شأنه أن يعطل أو يحول دون حرية وسالمة وأمن المالحة والمرافق                
 ،المينائية

أو على مقربة      الموانئ التجارية      بقنال العبور وبالمضيقات وبمداخل            ـ    
 مكان من شأنه أن يعطل      بكل واد الجهر   وبالمناطق المخصصة لتخزين مو    منها

 .أو يحول دون حرية وسالمة وأمن المالحة والمرافق المينائية

 على قائد السفينة، الذي اضطر بفعل القوة القاهرة إلى إلقاء                                ويجب
 ومستغل الميناء    المرساة بالمناطق المحجرة، أن يعلم حاال السلطة المينائية            

 .أن يتخذ كل  اإلجراءات لحماية البيئةو يستخدم اإلشارات المناسبة وأن

 .رفع المرساة في أسرع وقت ممكنيأن يتعي ن عليه و

عليه كذلك إعالم السلطة المينائية حاال بضياع األجسام الجامدة                 ويجب   
 . كالمرساة والسالسل التي وقعت بمياه الميناء وتوابعه

لية مالك   انتشال األجسام المذكورة في أسرع وقت ممكن تحت مسؤو          ويتم 
.ينوبهماأو مستغل السفينة أو من 

يجوز لوحدات الخدمات المينائية المستعملة لجهر المساحات المينائية                و
 الحصول على موافقة السلطة      ةطي مرساتها بمناطق أشغال الجهر شر       يأن تلق 

 .المينائية التي تتولى بدورها إعالم كل  مستعملي الميناء بموضعها

  34الفصل 

 طبقا لقواعد        السفينة    على مسؤولية قائد         ك  رباط السفن      يتم  شد  وف      
 .ميناءللالخاص البحرية وللنظام السالمة 

يمنع على كل  شخص أن يفك رباط السفينة دون إذن السلطة المينائية أو                  
 .مستغل الميناء
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  35الفصل 

أو ميناء ترفيهي     يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل ميناء صيد بحري                  
لى اللجوء إلى خدمات شد  وفك  رباط السفن إذا اقتضت                          إجبار السفن ع     

  .ظروف السالمة ذلك

ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء اشتراط الرسو  المتعدد                             
 .بالنسبة إلى سفن الصيد البحري والسفن الترفيهية

  36الفصل 

يجب على قائد السفينة أن يتخذ التدابير الضرورية التي تحول دون نزول              
 .لقوارض من السفينة إلى سطح األرض أو صعودها إليهاا

  37الفصل 

يجب على قائد السفينة أن يقدم للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء عند             
والعرف المعمول به       مطابقا للقواعد        دخول السفينة أو خروجها تصريحا             

ا، بما   ينص  على أهم  خاصيات السفينة والبضائع والمواد التي تنقله                 بالميناء
في ذلك الخطرة منها، والمسافرين والسياح وأفراد الطاقم الموجودين على                   

 .متنها

  38الفصل 

ل مسؤولية حراسة كل سفينة راسية بالميناء على مالك أومستغل                        تحم 
 .ماالسفينة أو من ينوبه

 ميناء تنظيم نشاط حراسة السفن بالميناء                    كل بيحد د النظام الخاص          
 .ه وأمنتهلسفن حسب متطلبات استغالل الميناء وسالموكيفية تعيين حراس ا

  39الفصل 

في حالة خضوع سفينة راسية بالميناء إلى إجراءات عقلة، على العدل                          
  إلى  نسخة من محضر العقلة      يبلغ   المنفذ المكلف بإتمام إجراءات العقلة أن              

 . ومستغل الميناءالسلطة المينائية

صيف من شأنه أن يعطل أو يحول              وإذا كان بقاء السفينة المعقولة بالر           
دون االستغالل العادي للميناء أو يمس بسالمته أو بأمنه، فإنه يجوز للسلطة               
المينائية بعد إعالم السلطات المعنية بالميناء، أن تقوم على نفقة مالك أو                           

 : وعلى مسؤوليته مامستغل السفينة المعقولة أو من ينوبه
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ضائي من رصيف إلى آخر أو إخراجها        إما بنقل السفينة دون أي إجراء ق       ـ  
 حرم الميناء،إلى اليابسة داخل 

 بنقلها من الميناء الموجودة به إلى ميناء أو مكان آخر بعد الحصول                 ـ أو 
 وإعالم القائم بالعقلة كما      على إذن من المحكمة التي رخصت في إجراء العقلة          

 .يجب قانونا

  40الفصل 

يطلب من السلطة البحرية       أن    لميناءيمكن للسلطة المينائية أو لمستغل ا        
 سفينة، قبل مغادرتها للميناء، لمعاينة انطالق للتأكد من كونها في            إخضاع أي ة 

 . حالة تسمح لها باإلبحار

 أن تمنع أو تؤجل انطالق كل سفينة يتضح أنها غير                       وللسلطة البحرية  
كل  أو تش  صالحة للمالحة أو تعر ض األشخاص الموجودين على متنها للخطر           

 . علما بذلكما، ويحاط قائد السفينة أو مالكها أو من ينوبهخطرا على البيئة

  41الفصل 

 صنع السفن أو إصالحها أو تحطيمها في غير األماكن المخصصة                        يمنع
 .لذلك بالميناء

ويمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية في القيام بإصالح                          
يضبط . الجاري به العمل  راعاة التشريع وصيانة السفن خارج هذه األماكن مع م      

 .لتي يجب احترامها للقيام بهذه األشغالاهذا الترخيص الشروط 

تخضع تجربة محركات ومراوح السفن الراسية بالميناء إلى ترخيص من                    
 .يضبط هذا الترخيص شروط القيام بهذه التجارب. السلطة المينائية

  42الفصل 

صيد وممارسة الرياضة البحرية              ر تعاطي السباحة والغوص وال                 يحج 
 .بالموانئ البحرية

 .ويمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية في ذلك

  43الفصل 

 :ر يحج 

فة إال بترخيص من        إشعال النار على األرصفة والمساحات غير المسق               ـ   
 ،السلطة المينائية التي تضبط االحتياطات الواجب اتخاذها عند االقتضاء
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 بعمليات تنظيف مولدات البخار وقنوات المداخن أو الغازات على               القيامـ  
  بالموانئ البحرية،متن السفن

 ،القيام بأشغال قد ينت عنها إفراز غازات ملوثة للهواءـ 

 .استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تسبب حريقا أو انفجاراـ 

  44الفصل 

معدات شحن   تضبط شروط دخول وجوالن و وقوف وتوقف العربات و                    
 .موانئ البحريةللوتفريغ وتخزين البضائع داخل حرم الميناء باألنظمة الخاصة 

كن ام األ   غير  فيلعربات أو معدات شحن وتفريغ البضائع              يحج ر وقوف ا    
 .المخصصة لها بالميناء

للسلطة المينائية أن تقوم بنقل تلك      وفي صورة مخالفة هذا التحجير يمكن       
 .قة ومسؤولية مالكيها أو مستغليهاالعربات والمعدات على نف

 البـــاب الثاني

 حمـــايـــة المــــوانــــئ البحريـــــة وصيـــانتهـــا

  45الفصل 

 قائد السفينة بتحويل     يأمرمستغل الميناء أن     ليجوز للسلطة المينائية أو       
على نفقته وعلى مسؤوليته كلما           أو إخراجها من الماء           سفينته من مكانها        

لك ضرورة استغالل الميناء أو سالمة أو أمن المنشآت والتجهيزات                 ذ اقتضت
 .المينائية

 المذكور أو تعذر عليه تنفيذه،       لألمر قائد السفينة     امتثالوفي صورة عدم     
التدابير الالزمة  اإلجراءات و   اتخاذ   أو مستغل الميناء     يمكن للسلطة المينائية   

 إلى منطقة      سة أو إخراجها      إلى  الياب       لنقل السفينة من مكانها أو إخراجها            
ة مالك السفينة أو مستغلها أو من        اإلرساء المكشوفة على نفقة وتحت مسؤولي      

 . ينوبهما

  46الفصل 

يجب على قائد السفينة وعلى كل متدخل أو مستعمل للميناء المحافظة                  
 .على الصحة والنظافة والبيئة بالميناء
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 لسلطة المينائية  تقوم ا   وعند مخالفة أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل             
 وفي صورة عدم االمتثال     بالتنبيه على المخالف بأي ة وسيلة تترك أثرا كتابيا،              

 .تأذن باتخاذ اإلجراءات الال زمة للوقاية والتنظيف على نفقة المتسب ب في ذلك

  47الفصل 

ر القيام بأي عمل من شأنه أن يضر  بمرافق الميناء وتوابعه                                        يحج 
 .ية وخاصة بعمقها أو بنوعية مياههاوبالمساحات المائ

 : ويمنع

أو مواد خطرة أو مضرة بالصحة أو                 أو مستعملة      إلقاء مياه ملوثة         ـ   
 ،بسالمة البيئة بمياه الميناء وتوابعه

إلقاء األتربة أو األنقاض أو الحطام أو النفايات أو أية مواد أو بضائع                       ـ  
 ،بمياه الميناء وتوابعه

و قابلة للتفتت أو نقلها من سفينة إلى أخرى             شحن وتفريغ مواد هشة أ      ـ  
 .ترخيص مسبق من السلطة المينائيةدون 

  48الفصل 

يجب على كل من سكب أو ألقى أو وضع مواد أو نفايات مهما كان                                    
 . مصدرها بالميناء أن يعلم حاال السلطة المينائية

ن على من قام بهذه األعمال وخاصة قائد السفينة ومستغل                                       ويتعي 
مل الميناء كل فيما يخصه تنظيف المساحات المائية أو المنشآت                           ومستع

 .الملوثة وإعادتها إلى ما كانت عليه

تتعهد  بأي ة وسيلة تترك أثرا كتابياوفي صورة عدم االمتثال للتنبيه الصادر    
تنظيف المساحات المائية أو المنشآت الملوثة                    باإلذن ب       السلطة المينائية   

على نفقة من قام بتلك األفعال وعلى مسؤوليته                 هوإعادتها إلى ما كانت علي        
 .وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها لغرم الضرر

  49الفصل 

 المستعملةر تفريغ النفايات أو خليط الوقود مثل الزيوت والمياه                         يحج 
انات السفن  ومياه غسل الصهاري الملوثة التي كان بها وقود أو                   وبقايا خز  

 كيميائية أو مواد مشعة أو خانقة وكذلك كل  النفايات السائلة أو الصلبة                 مواد
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صة المخص والتجهيزات  انات السفن ونفايات السفن إال  باألماكن       مثل أوساخ خز   
 .لهذا الغرض

  50الفصل 

ر تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة ووضع النفايات على                        يحج 
 أو بمخازن الميناء إال إذا رخ صت السلطة           فةاألرصفة والمساحات غير المسق     

 .حالة القوة القاهرةأو اقتضت ذلك  ذلك فيالمينائية 

 عن  بأي ة وسيلة تترك أثرا كتابيا      وفي صورة عدم االمتثال للتنبيه الصادر           
رفع هذه المواد تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقة من                لالسلطة المينائية    

ذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم         قام بوضعها وعلى مسؤليته و    
 .بها لتعويض األضرار

  51الفصل 

جوز للسلطة المينائية أن تجبر كل  سفينة قبل إبحارها على أن تلقي                            ي
 الزيوت والمياه المستعملة والنفايات التي توجد على متنها إم ا باألماكن                              

 .بالميناء مرخص لهم المخصصة لذلك أو بتسليمها إلى متدخلين والتجهيزات

 أن تمنع مغادرة السفينة للميناء إلى حين                    المينائيةكما يمكن للسلطة         
 .تنفيذها لهذا األمر والقيام بالمراقبة الضرورية على متنها

  52الفصل 

ميناء من  ر داخل الميناء إلقاء مياه صوابير السفن التي تم  شحنها                   يحج 
 .آخر

ن داخل الميناء إال  بترخيص من            شحن وتفريغ مياه صوابير السف          ويمنع
 .السلطة المينائية

 .كل  ميناء إجراءات ترخيص القيام بهذه العمليةبيحد د النظام الخاص و

  53الفصل 

  أو مستغل محطة مينائية          مستغل الميناء  السلطة المينائية و     يجب على      
 أو بالمحطة      وضع خطط خاصة بالتدخل العاجل بالملك العمومي للموانئ                    

، تتعل ق بالسالمة واألمن والصحة ومنع ومكافحة التلوث، ايستغلهتي  ال ةالمينائي
يتولى تطبيقها في إطار نظام شامل للتحكم في جودة الخدمات والسالمة                            

 .الطاقةالتحكم في واألمن والصحة ومنع ومكافحة التلوث و
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 من الوزير الذي يرجع له            مشترك  تتم  المصادقة على هذه الخطط بقرار          
 .ناء بالنظر ووزير الداخلية باقتراح من السلطة المينائيةنشاط المي

ويتعي ن على مستغل الميناء إعالم السلطات المختصة عند حدوث طارئ               
يستوجب تطبيق هذه الخطط التي تنفذ طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها                   

 .العمل

  54الفصل 

 عند حصول حادث تلوث بحري محدود بواسطة وقود أو مواد مضر ة                      
تتولى السلطة المينائية بالتنسيق مع الجهات            داخل الملك العمومي للموانئ          

الخطة الخاصة للتدخل العاجل وتشرف على عمليات مجابهة            المختصة تنفيذ    
 .حاالت التلوث المحدود

  55الفصل 

الملك العمومي للموانئ، تتولى    جسيم داخل   في حالة حصول تلوث بحري       
لطات المختصة فورا لإلذن بتنفيذ الخطة الوطنية           السلطة المينائية إعالم الس      

حوادث التلوث البحري المنصوص عليها بالتشريع            لمكافحة   للتدخل العاجل     
 .الجاري به العمل

  56الفصل 

 إذاو.  يجب على كل سفينة توجد بالميناء أن تكون صالحة للمالحة                            
أن من شأنها        ضة للغرق أو     معر   وأصالحة للمالحة      السفينة غير        أصبحت

  استغالل الميناء  أن تعيق تتسبب في أضرار للمنشآت والسفن المحيطة بها أو           
 في أقرب اآلجال          يقوم أن       يجب على مالكها أو مستغلها أو من ينوبهما                     

 .الماءإصالحها أو إخراجها من ب

 بالتنبيه كتابة على مالك أو             المينائية السلطة     تقوم   التقصير  وفي صورة  
 للقيام بإصالح السفينة أو إخراجها من الماء            ما أو من ينوبه     مستغل السفينة 

زمة للمحافظة على وعند االقتضاء تتخذ السلطة المينائية اإلجراءات الال . فورا
 .المنشآت المينائية والممتلكات بالميناء

  57الفصل 

 غرقت أو جنحت بمياه             تجارية   مالك أو مستغل سفينة           يجب على كل      
بتعويمها أو رفعها أو نقلها بعد موافقة               ال    حا  الميناء أو توابعه أن يبادر            

 . السلطة المينائية على الطريقة المتبعة إلنجاز التعويم أو الرفع
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 التقصير يجوز للسلطة المينائية أن تتخذ التدابير الالزمة                       صورةوفي   
 .لإلسراع بتنفيذ هذه األشغال على نفقة ومسؤولية مالكها أو مستغلها

  58الفصل 

 السفينة شد  رباط سفينته إلى أضواء عائمة أو منارات أو             ر على قائد  يحج 
 .عوامات أو أجسام عائمة غير مخصصة للغرض

ر إلقاء المرساة بدائرة تحرك األضواء العائمة أو المنارات أو                   ويحج     
 .العوامات

ال تنطبق أحكام هذا الفصل في حالة القوة القاهرة التي تعرض السفينة إلى      
 .الجنوح

  59الفصل 

يجب على قائد السفينة الذي تسببت سفينته في إغراق أو تحويل أو                             
إلحاق ضرر بضوء عائم أو منارة أو عوامة أن يعلم بذلك السلطة المينائية                         
بأسرع وسيلة ممكنة حتى لو كان ذلك ناجما عن شد السفينة بها إثر خطر                        

 .محدق أو تصادم أو أي حادث آخر طارئ

  60الفصل 

 بمنارة أو بضوء عائم أو بعوامة         حطيم أو إلحاق أضرار    إتالف أو ت    يحج ر
 . أو أية منشأة معدة لإلرشاد وللمساعدة على المالحة

األضرار بقطع النظر عن    تلك   أن يعوض    ويجب على كل  من تسبب في ذلك      
 .العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة

  61الفصل 

مينائية بأسرع   يجب على قائد السفينة أو المرشد أن يعلم السلطة ال                          
وسيلة ممكنة بفقدان أو انحراف العوامات والمنارات وبأي خلل في اشتغال                    

 .أضوائها وبصفة عامة بكل خلل ظاهر يتعلق بها

  62الفصل 

ر كما يحج   .  ر إلحاق أي ضرر بالبنية األساسية والمنشآت المينائية               يحج 
 .حاتإلقاء األشياء أو البضائع من السفينة أو العربات على المسط

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



26 

  63الفصل 

 بالبنية األساسية      ا تلحق أضرار      يمكن أن      بضائع  غر شحن أو تفري        يحج 
وبالمنشآت المينائية ما لم يتم الحصول على ترخيص من السلطة المينائية                       

 .بعد اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي حصول هذه األضرار

  64الفصل 

لمسطحات أو  يجب على كل شخص تولى إنجاز عمليات على األرصفة أو ا            
 . ات أن يعيد ما تضرر منها إلى الحالة التي كانت عليهابالممر 

وفي صورة التقصير تتولى السلطة المينائية إصالح األضرار على نفقة                         
المتسبب فيها وذلك بعد التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم                        

 . وسيلة تترك أثرا كتابياةبالبلوغ أو بأي 

  65الفصل 

األرصفة أو  عمقها أو    تسبب في تعيب المساحات المائية أو        كل من ل  يتحم 
المنشآت أو البنية األساسية المينائية أو ألحق بها ضررا مصاريف جبرها                            

 .تقوم بها السلطة المينائيةيمكن أن وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي 

  66الفصل 

 في  طة المينائية  إعالم السل   مستغل الميناء وكل  المتدخلين به       يجب على    
 .والصحة والبيئة بالميناء واألمن حادث يمس  بالسالمة بكل اإلب ان

 البــــــاب الثالث

 أحكام خاصة بالموانئ البحرية التجارية

 اإلرشاد والجر  وشد  وفك  رباط السفن ـ القسم األول

  67الفصل 

ة أو    التجاريالبحرية    لموانئ    إلى ا   يكون اإلرشاد إجباريا أثناء الدخول                
الخروج منها وكذلك أثناء القيام بأي تنقالت داخل حدود مياه هذه الموانئ                    
وذلك بالنسبة إلى كل سفينة يفوق حجمها حدا يضبط بقرار من الوزير                                  

 .المكلف بالنقل
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 حجمها عن الحد         ويمكن للسلطة المينائية أن تجبر السفينة التي يقل                    
ى اللجوء إلى خدمات اإلرشاد        المشار إليه بالفقرة األولى من هذا الفصل عل             

 .إذا اقتضت ظروف السالمة ذلك

  68الفصل 

تكون مساعدة السفن بالجر  بالموانئ البحرية التجارية اختيارية في غير                    
:الحاالت التالية وما لم تقرر السلطة المينائية خالف ذلك 

إذا كانت المناورات التي تقوم بها السفينة صعبة أو كانت السفينة ال                          ـ   
 ،مكنها التحكم في مناوراتهاي

إذا كانت السفينة محملة بمتفجرات أو وقود أو غازات سائلة أو مواد                     ـ  
 ،كيمائية أو بضائع خطرة سائبة أو مواد مشعة

 ،إذا كان حجم السفينة وخصائصها الفنية يتطلب ذلكـ 

إذا اقتضت ذلك الظروف المناخية وسالمة وأمن السفن والمالحة                              ـ    
 .ائيةوالمنشآت المين

 عملية جر  داخل الميناء أو توابعه إال بترخيص من                           ة القيام بأي       يمنع
 .السلطة المينائية أو من مستغل الميناء

  69الفصل 

يجب على قائد السفينة اللجوء إلى خدمات شد  وفك  رباط السفن التي                        
 .ترسو بالموانئ البحرية التجارية

  الموانئ البحرية التجاريةقواعد السالمة واألمن وحمايةالثاني ـ القسم 

  70الفصل 

يجب أن يتواجد على متن كل سفينة راسية بميناء بحري تجاري طاقم                       
 مناورة ضرورية أو لالستجابة لمقتضيات السالمة واألمن أو               ةكاف للقيام بأي    
 .استغالل الميناء

وعند الضرورة وإذا اقتضت متطلبات السالمة واألمن نقل سفينة من                            
كن على متنها طاقم كاف للقيام بالمناورات يمكن للسلطة المينائية مكانها ولم ي
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التدابير الالزمة لذلك على نفقة وتحت مسؤولية مالك أو  اإلجراءات و اتخاذ كل  
 .مامستغل السفينة أو من ينوبه

  71الفصل 

 المخصصة لذلك   األماكنر القيام بعمليات إزالة غازات السفن في غير           يحج 
 .سلطة المينائيةدون ترخيص من ال

  72الفصل 

ر التدخين أو إشعال النار داخل عنابر السفن التجارية أو على                                 يحج 
فة سطحها منذ دخولها إلى الميناء وداخل المخازن وبالمساحات غير المسق                 

 .التي توجد بها البضائع

  73الفصل 

ترخيص دون  ر دخول األشخاص إلى حرم الموانئ البحرية التجارية               يحج 
 .لطة المينائيةمن الس

يضبط شكل وإجراءات تسليم وتجديد وسحب هذا الترخيص بقرار                            
 . و الوزير المكل ف بالماليةلوزير المكلف بالنقل ووزير الداخليةامشترك من 

 البضائـــع الخطـــرةالثالث ـ القسم 

  74الفصل 

يخضع تصنيف البضائع الخطرة وطريقة لفها ووضع ملصقات الخطر                             
 .ى التشريع الجاري به العملالخاصة بها إل

  75الفصل 

يجب على قائد السفينة التي تنقل أو تسافن أو تشحن أو تفرغ بضائع                         
 من 37خطرة أن يقدم إلى السلطة المينائية التصريح المنصوص عليه بالفصل  

هذه المجلة يبين فيه وزن وطبيعة وصنف هذه البضائع الخطرة طبقا للمدونة                
ئع الخطرة وطريقة لف ها ومصدرها ووجهتها ومكان                     الدولية البحرية للبضا      

تستيفها على  متن السفينة ووثائق شحنها ونقلها وكذلك رخصة شحنها                             
 .المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة
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  76الفصل 

يخضع شحن البضائع الخطرة وتفريغها وضخها ونقلها من سفينة إلى                           
 .أخرى لترخيص مسبق من السلطة المينائية

  77صل الف

 عمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها وخزنها بالموانئ                  يجب أن تتم     
 . لقواعد السالمةالبحرية التجارية طبقا 

 .تضبط هذه القواعد بأمر باقتراح من الوزير المكل ف بالنقل

  78الفصل 

 .ر بقاء البضائع الخطرة بالموانئ البحرية التجاريةيحج 

ص في قبول وتخزين البضائع الخطرة في           يمكن للسلطة المينائية أن ترخ       
 مع مراعاة التشريع الجاري به            الموانئ التي بها أماكن مهيأة خصيصا لذلك             

 . العمل

 . خزن هذه البضائع الخطرةشروط ميناء كل بوتضبط األنظمة الخاصة 

  79الفصل 

في صورة انتشار أو انسكاب مواد خطرة على األرصفة أو المساحات غير               
ن على المتدخل     ناء عمليات الشحن أو التفريغ أو التخزين يتعي                  فة أث  المسق 

 حاال المنطقة وأن يتخذ التدابير الضرورية للحد             المتسبب في ذلك أن يسي       
 .من المخاطر ويعلم السلطة المينائية بذلك

ن عليه القيام في الحين بعمليات الرفع والتنظيف مع أخذ                                  كما يتعي    
 .حدوث أي ضرر للصحة أو لسالمة البيئةاالحتياطات الالزمة لتفادي 

وفي صورة التقصير تتخذ السلطة المينائية التدابير العاجلة على نفقة                        
وتحت مسؤولية المتسبب في ذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها               

 .بهذه المجلة

  80الفصل 

ذ عند شحن وتفريغ البضائع السائبة والقابلة لالنتشار في الهواء يجب اتخا           
كل التدابير التي من شأنها أن تحول دون انبعاث الغبار الكثيف أو تلويث                            
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الفضاء أو انتشار هذه المواد خارج فتحات التفريغ واألشرطة الناقلة الثابتة أو   
 .المتحركة

 البــــــاب الرابع

 أحكام خاصة بموانئ الصيد البحري

  81الفصل 

لة حسنة من حيث الصيانة      يجب أن تكون كل سفينة راسية بالميناء في حا          
 .والعوم والسالمة

دة بالغرق أو قد     سفينة في حالة إهمال أو مهد        يجب على مالك أو مستغل     
تتسبب في أضرار للسفن األخرى أو للمنشآت المجاورة لها أو تخل  بحسن                     

 أن يقوم          التصرف واستغالل الميناء وبالسير العادي للمرفق العمومي                           
 .اليابسةبإصالحها أو إخراجها إلى 

في بعد التنبيه عليه بأي ة وسيلة تترك أثرا كتابيا و         إذا لم يتم  القيام بالالزم       
د تتولى السلطة المينائية، عند االقتضاء، إخراج السفينة إلى                     األجل المحد   

التتبعات اليابسة على نفقة مالكها وتحت مسؤوليته وذلك بصرف النظر عن                       
 .الضررالقضائية لغرم 

  82الفصل 

  سفينة معط بة أو غرقت بالميناء              ن على مالك أو مستغل أو قائد                 ي يتع
إصالح السفينة وتعويمها من جديد أو إخراجها إلى اليابسة أو نقلها خارج                     
حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه بذلك من قبل السلطة                                

 .م لهالمينائية بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في آخر مقر معلو

يتضمن التنبيه إنذاره بأنه يتم  بيع السفينة بالمزاد العلني أو إتالفها إذا                   و
 .كانت غير صالحة لالستعمال في صورة عدم االستجابة للتنبيه

ما أو عدم إنجاز     السفينة  أو قائد   مالك أو مستغل     حضور  في حالة عدم     و
فصل أو كان    هو مطلوب منه خالل األجل المذكور بالفقرة األولى من هذا ال                  

مجهوال، تتولى السلطة المينائية، وبعد استصدار حكم استعجالي من رئيس                    
 ترابيا، بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتالفها إذا                   ةالمحكمة المختص  

 .كانت غير صالحة لالستعمال
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  83الفصل 

 من  82ال يتم  البيع أو اإلتالف إال  بعد استصدار الحكم المذكور بالفصل               
 أو مقر مستغل      هذه المجلة وتعليق إعالن في الغرض بمقر السلطة المينائية             

 . ثمانية أيام على األقل قبل التاريخ المحد د للبيع أو اإلتالفالميناء

 التي   الحفظ ويودع محصول البيع على وجه االئتمان بعد خصم مصاريف             
 .لتها السلطة المينائيةتحم 

  84الفصل 

ينة أو قائدها أو مستغلها أو من  ينوبهم في             في صورة حضور مالك السف     
األثناء وقبل إتمام البيع أو اإلتالف، يمكنه طلب إيقاف العملية بشرط التعهد                  
فورا بإصالح السفينة أو إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء وأداء                                 

 .المصاريف التي بذلتها السلطة المينائية في الغرض

 المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا                وفي حالة عدم الوفاء بالتعهد          
الفصل، في أجل ثمانية أيام من تاريخه، تستأنف السلطة المينائية إجراءات                     

 .البيع أو اإلتالف بقطع النظر عن التتبعات لغرم الضرر الحاصل لها

  85الفصل 

 :ر يحج 

 ،غسل الشباك ورمي السمك بقنال وحوض الميناءـ 

صة على األرصفة وباألماكن غير                   وضع الشباك وفرشها دون رخ                  ـ     
 ،المخصصة للغرض

 .استعمال مياه األحواض لغسل منتجات البحرـ 

  86الفصل 

يحج ر دخول األشخاص والعربات إلى حرم موانئ الصيد البحري إال                              
 .بترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء

حري تضبط شروط دخول وجوالن األشخاص والعربات بموانئ الصيد الب              
 .باألنظمة الخاصة بها
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 البــــــاب الخامس

 أحكام خاصة بالموانئ الترفيهية

 قبول السفن ورسو ها وتنقالتها ـ القسم األول

  87الفصل 

يجب على قائد سفينة ترفيهية أو مالكها أن يقدم للسلطة المينائية، عند                    
 من هذه   37التصريح المشار إليه بالفصل     اإلرساء بالميناء وبعد رحلة دولية،      

 . المجلة

وأنموذجه وعدد نسخه واإلجراءات اإلدارية     محتوى هذا التصريح    يضبط  و
ف بالمالية  ف بالسياحة والوزير المكل    المتعلقة به بقرار مشترك من الوزير المكل       

 .ووزير الداخلية

م السلطة المينائية للمصر ح نظيرا من التصريح المنصوص عليه                       وتسل 
 . الفصلبالفقرة األولى من هذا

 السفينة    قائد السفينة أو مالكها أو من ينوبه، خالل تنقالت                   ويجب على  
بنظير عند كل  عملية مراقبة               االستظهار       داخل المياه اإلقليمية التونسية          

 .بالفقرة األولى من هذا الفصلالتصريح المنصوص عليه 

  88الفصل 

 اللجوء إلى   علىيمكن للسلطة المينائية بالموانئ الترفيهية أن تجبر السفن          
 .خدمات اإلرشاد أو الجر  ، إذا اقتضت موجبات سالمة وأمن الميناء ذلك

  89الفصل 

، قبل كل إبحار،     مأو من ينوبه   أو مستغلها    يتولى قائد السفينة أو مالكها        
سواء للتنقل بين الموانئ التونسية أو للقيام بجوالت بحرية داخل المياه                            

 بنية اإلبحار       أو مستغل الميناء       لطة المينائية  اإلقليمية التونسية، إعالم الس       
 .والوجهة المقصودةوتوقيته 

تتولى السلطة المينائية، بمجرد تلقيها اإلعالم باإلبحار، تسجيله في دفتر               
م فورا إشعارا باإلبحار إلى السلطات المعنية األخرى                         معد للغرض وتسل       

 والوجهة     حاريتضمن هوية مالك السفينة وبيانات تعريفها وتوقيت اإلب                               
 .المقصودة

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



33 

  90الفصل 

بنظير أو مستغلها أو من ينوبهم      يستظهر قائد السفينة الترفيهية أو مالكها       
 من هذه المجلة لدى السلطة المينائية          87التصريح المنصوص عليه بالفصل       

بعد استيفاء إجراءات المراقبة الحدودية والديوانية قبل              أو مستغل الميناء       
 .يةإبحاره في رحلة دول

  91الفصل 

يتعي ن على كل  مالك سفينة يعتزم إبقاءها بالميناء دون طاقم أو قائد أو                    
مستغل أو من ينوبهم أن يعي ن قبل مغادرته التراب التونسي ممثال أو مفوضا                  
عنه مقيما بالبالد التونسية يتولى القيام باإلجراءات والتدابير التي تأذن بها                    

 .السلطة المعنية

 يسلم إلى السلطة المينائية أو لمستغل الميناء مفاتيحها أو      ويجب عليه أن  
أن يتولى إخراجها إلى اليابسة ووضعها في المكان المخصص للغرض والمهيأ              

 . طبقا للتشريع الجاري به العمل

ال يمكن للسلطة المينائية اإلذن بإعادة استعمال السفينة إال إذا استظهر                  
 .مة من قبل مصالح الديوانةمالكها برخصة في حرية الجوالن مسل

 بالميناء بكل  عملية تسليم      المعنيةتتولى السلطة المينائية إعالم السلطات       
 .أو سحب لرخصة حرية الجوالن

 وصيانة الموانئ الترفيهية قواعد السالمة واألمن وحماية  ـ القسم الثاني

  92الفصل 

يث الصيانة  يجب أن تكون كل سفينة راسية بالميناء في حالة حسنة من ح              
 .والعوم والسالمة

 سفينة في حالة إهمال أو مهددة بالغرق أو قد            يجب على مالك أو مستغل     
تتسبب في أضرار للسفن األخرى أو للمنشآت المجاورة لها أو تخل  بحسن                     

 أن يقوم        التصرف و استغالل الميناء وبالسير العادي للمرفق العمومي                           
 .بإصالحها أو إخراجها إلى اليابسة
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في بعد التنبيه عليه بأي ة وسيلة تترك أثرا كتابيا و          لم يتم  القيام بالالزم       إذا
د تتولى السلطة المينائية، عند االقتضاء، إخراج السفينة إلى                     األجل المحد   

التتبعات اليابسة على نفقة مالكها وتحت مسؤوليته وذلك بصرف النظر عن                       
 .الضررالقضائية لغرم 

  93الفصل 

  سفينة معط بة أو غرقت بالميناء               أو مستغل أو قائد           ن على مالك     يتعي 
إصالح السفينة وتعويمها من جديد أو إخراجها إلى اليابسة أو نقلها خارج                     
حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه بذلك من قبل السلطة                                

 .المينائية بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في آخر مقر معلوم له

 التنبيه إنذاره بأنه يتم  بيع السفينة بالمزاد العلني أو إتالفها إذا                   يتضمنو
 .كانت غير صالحة لالستعمال في صورة عدم االستجابة للتنبيه

ما أو عدم إنجاز     السفينة  أو قائد   مالك أو مستغل     حضور  في حالة عدم     و
هو مطلوب منه خالل األجل المذكور بالفقرة األولى من هذا الفصل أو كان                      

جهوال، تتولى السلطة المينائية، وبعد استصدار حكم استعجالي من رئيس                    م
 ترابيا، بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتالفها إذا                   ةالمحكمة المختص  

 .كانت غير صالحة لالستعمال

وفي صورة خضوع سفينة أجنبية لإلجراءات المبينة بالفقرة السابقة من                     
 .ح الديوانة بذلكهذا الفصل يتعي ن إعالم مصال

  94الفصل 

 من  93ال يتم  البيع أو اإلتالف إال  بعد استصدار الحكم المذكور بالفصل               
 أو مستغل       هذه المجلة وتعليق إعالن في الغرض بمقر السلطة المينائية                        

 .ثمانية أيام على األقل قبل التاريخ المحد د للبيع أو اإلتالفالميناء 

  95الفصل 

أو مستغل السفينة أو قائدها أو من ينوبهم في                في صورة حضور مالك         
األثناء وقبل إتمام البيع أو اإلتالف، يمكنه طلب إيقاف العملية بشرط التعهد                  
فورا بإصالح السفينة أو إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء أو إلى مكان                 

تها تحت الرقابة الديوانية بالنسبة للسفن األجنبية وأداء المصاريف التي بذل                   
 .السلطة المينائية في الغرض
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وفي حالة عدم الوفاء بالتعهد المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا                          
الفصل، في أجل ثمانية أيام من تاريخه، تستأنف السلطة المينائية إجراءات                     

 .البيع أو اإلتالف بقطع النظر عن التتبعات لغرم الضرر الحاصل لها

  96الفصل 

 :ر يحج 

  ورمي السمك بقنال وحوض الميناء ؛ وأشرعة السفنغسل الشباكـ 

 من السلطة    وفرشها دون رخصة     واألشرعة الشباكمعدات السفن و  وضع  ـ  
  على األرصفة وباألماكن غير المخصصة للغرض؛المينائية أو مستغل الميناء

 العنوان الـــرابـــع

 استغالل الموانئ البحرية

 البــــــاب األول

 لمعدات والتجهيزات المينائيةاستغالل واستعمال ا

  97الفصل 

يمكن استغالل واستعمال المعدات والتجهيزات المينائية الموضوعة على                
 :ذمة المتدخلين والمستعملين للموانئ البحرية حسب إحدى الطرق التالية 

 ـ إما مباشرة من قبل السلطة المينائية أو مستغل الميناء،

اجب المرفق العمومي أو دونه يطلق            ـ أو في إطار لزمة مع االلتزام بو                
 ،"لزمة معدات أو تجهيزات مينائية عمومية"عليها اسم 

ـ أو في إطار ترخيص استعمال معدات أو تجهيزات خاصة مع االلتزام                           
ترخيص استعمال معدات   "  بواجب المرفق العمومي أو دونه يطلق عليه اسم           

 ".أو تجهيزات مينائية خاصة 

  98الفصل 

 المينائية أو لمستغل الميناء أن يضع على ذمة المتدخلين                 يمكن للسلطة 
 .بالميناء البحري المعدات والتجهيزات المينائية التي يملكها
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يكون استعمال هذه المعدات أو التجهيزات المينائية تحت مسؤوليتهم ولو            
 .وضعت على ذمتهم بسائقها

  99الفصل 

زمة التي تضع بمقتضاها      لزمة معدات أو تجهيزات مينائية عمومية هي ال ل            
السلطة المينائية معدات أو تجهيزات مينائية تملكها على ذمة مستغلي الميناء              

 .أو المتدخلين به الستغاللها مع االلتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه

 من 22تمنح لزمة معدات أو تجهيزات مينائية عمومية طبقا ألحكام الفصل     
 . هذه المجلة

  100الفصل 

يص معدات أو تجهيزات مينائية خاصة هو الترخيص الذي تمنحه                        ترخ
السلطة المينائية للمتدخلين بالميناء الستغاللها مع االلتزام بواجب المرفق                     

 .العمومي أو دونه

  101الفصل 

يمكن للسلطة المينائية أن تمنع استعمال أي ة معدات أو تجهيزات من                             
 .كات أو بالبيئة بالميناءشأنها أن تلحق ضررا باألشخاص أو بالممتل

  102الفصل 

يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء أن يجبر قائد السفينة على                         
استعمال المعدات أو التجهيزات المينائية التابعة للميناء للرفع من نسق                               

 .العمليات المينائية

 البـــاب الثانـــي

 أحكام خاصة بالموانئ البحرية التجارية

 استغالل األرصفة والمساحات والمخازن ـ القسم األول

  103الفصل 

تتم  جميع العمليات التي يتطلبها شحن وتفريغ البضائع بالميناء من قبل                    
 .مقاول الشحن والتفريغ حسب التشريع الجاري به العمل
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غير أنه يمكن ألصحاب لزمة محطات مينائية أن يقوموا بهذه العمليات                         
 .ية خاصة بهابواسطة معدات وتجهيزات مينائ

تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل أصناف البضائع التي تنطبق عليها                  
 .أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل

  104الفصل 

ال يجوز استعمال المساحات غير المسق فة والمخازن إال لتخزين البضائع                 
العابرة للميناء وللقيام بعمليات شحن وتفريغ هذه البضائع حسب قواعد                             

 .تضبط بالنظام الخاص بكل  ميناء

ويمكن للسلطة المينائية في صورة عدم احترام هذه القواعد أن تتخذ كل               
 .التدابير الالزمة لتطبيقها على نفقة ومسؤولية المخالف المعني باألمر

  105الفصل 

يمكن للسلطة المينائية في حالة اكتظاظ بعض المساحات أن تمك ن                                 
حات أخرى شاغرة التي تم  إسنادها في إطار لزمة           مستغليها من استعمال مسا    

 .أو إشغال وقتي لمستغلين آخرين

لصاحب اللزمة أو الشاغل في هذه الحالة الحق في خصم من معلوم اللزمة             
 .أو اإلشغال يتم  احتسابه على أساس المساحة ومدة استغاللها من قبل الغير

  106الفصل 

انئ البحرية التجارية المدة             يجب أن ال يتجاوز بقاء البضائع بالمو                         
 .المنصوص عليها بالنظام الخاص بكل ميناء

ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء ألسباب تتعلق باستغالل                           
الميناء وسالمة السفن والمرافق المينائية وأمنها والصحة والنظافة والمحافظة          

ن لهم حق في البضائع       على البيئة، التنبيه بأي ة وسيلة تترك أثرا كتابيا على م               
وفي صورة عدم القيام بذلك،     .  أو من ينوبهم لرفع هذه البضائع في أجل محد د        

تأذن السلطة المينائية بنقل هذه البضائع بعد إعالم المصالح الديوانية، سواء               
داخل الميناء أو خارجه بأماكن خاضعة للمراقبة الديوانية على نفقة ومسؤولية     

 .ةمن لهم الحق في البضاع
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 خطـوط السكــك الحـديـديـةالقسم الثانـــي ـ 

  107الفصل 

يخضع الجوالن على السكك الحديدية داخل حدود الملك العمومي                                
 .للموانئ إلى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسكك الحديدية

  108الفصل 

يخضع استغالل خطوط السكك الحديدية داخل الموانئ البحرية التجارية                
 .ط تضبط بالنظام الخاص بكل ميناءإلى شرو

ويمكن استغالل خطوط السكك الحديدية داخل الموانئ البحرية التجارية               
 .في إطار عقد لزمة تتم  المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالنقل

 البـــاب الثالث

 أحكام خاصة بموانئ الصيد البحري

  109الفصل 

فة والمخازن الموضوعة على ذمة      ال يجوز استعمال المساحات غير المسق        
المتدخلين بالميناء إال لتخزين منتجات الصيد البحري أو لتقديم خدمات                         

 .مرتبطة بنشاط الميناء

  110الفصل 

يتم  استعمال المساحات غير المسق فة والمخازن وبيوت التبريد                                         
والفضاءات المخصصة لالتجار بمنتوجات الصيد البحري من قبل السلطة                        

ة أو مستغل الميناء أو المتدخلين به حسب قواعد تضبط بالنظام                          المينائي
 .الخاص بكل  ميناء

  111الفصل 

ال يجوز وضع معدات أو تجهيزات الصيد البحري أو أي  مواد أخرى على               
األرصفة أو المساحات غير المسق فة أو المخازن دون ترخيص من السلطة                        

 .المينائية أو مستغل الميناء
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لمينائية أو لمستغل الميناء ألسباب تتعلق باستغالل                    ويمكن للسلطة ا      
وسالمة الميناء وأمنه والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به، التنبيه بأي ة               
وسيلة تترك أثرا كتابيا على من لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو                  

بذلك وفي صورة عدم القيام         .  المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محد د               
تأذن السلطة المينائية بحجز ونقل هذه األشياء سواء داخل الميناء أو خارجه 

 .على نفقة وتحت مسؤولية من لهم الحق فيها

وإذا كان صاحب هذه األشياء مجهوال  يتم  تعليق إعالن في ذلك لدى                               
 يوما وبانتهاء هذا األجل تصفى المحجوزات بعد                 15السلطة المينائية لمدة        

 .م استعجالي من المحكمة المختصة ترابيااستصدار حك

 البـــاب الرابع

 أحكام خاصة بالموانئ الترفيهية

  112الفصل 

ال يجوز استعمال المساحات غير المسق فة والمخازن الموضوعة على ذمة             
المتدخلين بالميناء إال لتخزين تجهيزات المالحة الترفيهية أو اإلقامة المطولة             

 .ديم خدمات مرتبطة بنشاط الميناءللسفن الترفيهية أو لتق

  113الفصل 

يتم  استعمال المساحات غير المسق فة والمخازن من قبل السلطة المينائية             
أو مستغل الميناء أو المتدخلين بالميناء حسب قواعد تضبط بالنظام الخاص             

 .بكل  ميناء

  114الفصل 

صفة أو   ال يجوز وضع معدات أو تجهيزات أو أي  مواد أخرى على األر                       
المساحات غير المسق فة أو المخازن دون ترخيص من السلطة المينائية أو                       

 .مستغل الميناء

ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء ألسباب تتعلق باستغالل                           
وسالمة الميناء وأمنه والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به، التنبيه بأي ة               

 لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو            وسيلة تترك أثرا كتابيا على من      
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وفي صورة عدم القيام بذلك         .  المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محد د               
تأذن السلطة المينائية بنقل هذه األشياء سواء داخل الميناء أو خارجه على                  

 .نفقة وتحت مسؤولية من لهم الحق فيها

خرى تابعة لسفينة أجنبية      وإذا كانت المعدات أو التجهيزات أو المواد األ            
يجب على السلطة المينائية إعالم مصالح الديوانة بكل عملية نقل لها سواء                    

 .داخل الميناء أو خارجه بأماكن خاضعة للرقابة الديوانية

  115الفصل 

يخضع نقل السفن األجنبية خارج حرم الميناء أو بيعها للتشريع الديواني                
 .الجاري به العمل

 امسالعنـوان الخـ

 أحكــــام مختلفــــــة

 البـــاب األول

 نظــــام العمـــل بالمـــوانـــئ البحـــريــة

  116الفصل 

بشكل يضمن  طبقا للنظام الخاص بكل ميناء      م العمل بالموانئ البحرية     ينظ 
 . االستغالل المتواصل للميناء

  117الفصل 

ريع الجاري به      يخضع نظام العمل لكل العاملين بالموانئ البحرية للتش                    
 .العمل

  118الفصل 

تضبط بأمر الشروط المتعلقة بالكفاءة والسالمة المهنية الخاصة ببعض                      
الوزير المكل ف بالنقل والوزير       اقتراح من      ب  أصناف العاملين بالموانئ البحرية      

 .المكل ف بالصيد البحري والوزير المكل ف بالسياحة
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 البـــاب الثاني

  البحريةممارسة األنشطة بالموانئ

 وإسداء الخدمات المينائية

  119الفصل 

باستثناء المهن المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق                       
بالمهن البحرية ووكالء العبور والوسطاء لدى الديوانة، تباشر المهن بالميناء             

 : طبقا للشروط التالية 

رسة إحدى  يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في مما             ـ  
 ،المهن بالميناء متمتعا بالجنسية التونسية

يجب أن يكون الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة إحدى المهن                             ـ    
بالميناء متمتعا بحقوقه المدنية، وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني                 

 ،للشخص المعنوي

تتم المصادقة   يجب أن تمارس المهن بالميناء طبقا لكراسات شروط                     ـ   
من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر تضبط خاصة                          بقرار      عليها

الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والوسائل المادية المستوجبة لممارسة                          
 .النشاط

تضبط قائمة المهن المينائية بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء               
 .بالنظر

  120الفصل 

 من  119يناء طبقا ألحكام الفصل        يجب على كل  من يتعاطى نشاطا بالم          
ن مسؤوليته المدنية الناجمة عن نشاطه بالميناء وعن                  هذه المجلة أن يؤم        

 .الحريق

 .االستظهار عند الطلب بعقد التأمين  ويجب عليه

  121الفصل 

في صورة معاينة تقصير خطير أو متكرر من كل شخص طبيعي أو معنوي               
ه ألحكام هذه المجلة أو ألحكام أحد          يمارس إحدى المهن بالميناء أو مخالفت        
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بقطع و منها، فإنه يمكن            119كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل               
 : إحدى العقوبات التالية ضد ه النظر عن كل تتبع جزائي أن تتخذ 

 ،اإلنــذارـ 

 ستة  أشهر،  أقصاهاالنشاط لمدةمن ممارسة الحرمان ـ 

 .الحرمان نهائيا من ممارسة النشاط

 اتخاذ عقوبتي اإلنذار والحرمان من ممارسة النشاط لمدة ال تتجاوز                 يتم 
 .الستة أشهر من قبل السلطة المينائية

ويتم  اتخاذ عقوبة الحرمان النهائي من ممارسة النشاط من قبل الوزير                        
 .الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر باقتراح من السلطة المينائية

 ةتأديبيلجنة  ارسة النشاط بعد أخذ رأي       يتم  اتخاذ عقوبة الحرمان من مم       
تركب من رئيس وعضوين يمثل أحدهما مستغل الميناء واآلخر المهنة                               ت

من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر و              بقرار المعنية وتتم  تسميتهم  
 .باقتراح من السلطة المينائية و من األطراف التي يمثلونها

عقوبة تتم  دعوة المخالف من قبل السلطة         وفي كل  الحاالت وقبل اتخاذ ال       
المينائية لتقديم مالحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما               

 .ابتداء من تاريخ دعوته بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

  122الفصل 

 في  يمكن اتخاذ قرار الحرمان نهائيا من ممارسة المهنة بالموانئ البحرية               
 :لتالية الحاالت ا

إذا لم تعد تتوفر في المعني باألمر الشروط المستوجبة لتعاطي المهنة                   ـ  
بالميناء ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ إنذاره                               

 ،عالم بالبلوغإلبمكتوب مضمون الوصول مع ا

 ،إذا صدر ضده حكم بالتفليسـ 

 ولم يبادر باستئناف      إذا توقف عن مباشرة المهنة لمدة تزيد عن السنة             ـ  
نشاطه في أجل شهر من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع                           

 ،اإلعالم بالبلوغ
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خالل الثالث   ـ في صورة العود بعد حرمان مؤقت من ممارسة النشاط                         
 .سنوات األخيرة

  123الفصل 

مهن البحرية أو مهنة وكيل عبور أو            اليمكن لكل شخص يتعاطى إحدى          
يوانة أن يباشر نشاطه بالموانئ البحرية بمجرد تصريح لدى               وسيط لدى الد   
 .السلطة المينائية

وفي حالة ارتكاب مخالفة ألحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية من قبل             
األشخاص المذكورين بالفقرة األولى من هذا الفصل بمناسبة ممارسة نشاطهم           

التسلسل اإلداري إلى     إحالة محضر معاينة المخالفة عن طريق              تتم   ،بالميناء
الوزير المكلف بالنقل فيما يخص المهن البحرية ووكالء العبور والوزير                               
المكلف بالمالية فيما يخص  الوسيط لدى الديوانة، الذي يمكن لـه بقطع النظر             
عن التتبعات الجزائية، أن يتخذ إحدى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع                    

 .الجاري به العمل

 ــثالبــاب الثالـ

 الهيـــاكــل المينائيــة

  124الفصل 

التوجهات إبداء الرأي في        بيحدث مجلس أعلى للموانئ البحرية يكل ف                
العامة والسياسات القطاعية للموانئ البحرية والبرام الرامية إلى تأهيلها                          

 .وتطويرها

الوزراء الذين  اقتراح من    ب عمله بأمر      وسيروتضبط تركيبة هذا المجلس        
 .أنشطة الموانئ البحرية بالنظرترجع لهم 

  125الفصل 

ف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري                    حدث لدى الوزير المكل             ت
المجلس "والوزير المكلف بالسياحة مجالس استشارية تسمى على التوالي                     

المجلس الوطني لموانئ الصيد               "و"   التجارية     البحرية    الوطني للموانئ    
تكل ف هذه الهياكل كل           ".  نئ الترفيهية   المجلس الوطني للموا      "و"  البحري

 :ما يلي فيخاصة بإبداء الرأي حسب اختصاصه 

 ،تطوير البنية األساسية المينائية وصيانتهاـ 
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ملك العمومي للموانئ والمعدات والتجهيزات        الالستغالل والتصرف في      ـ ا 
 ،المينائية

 وتنمية  اتحسين الخدمات وتبسيط اإلجراءات بالموانئ البحرية  وتحديثه       ـ  
 قدرتها التنافسية،

 ،قواعد السالمة واألمن والصحة والنظافة وحماية البيئةـ 

 .األنشطة بالموانئ البحرية ـ 

اقتراح من الوزير الذي يرجع       ب  عمله بأمر   وسيرتضبط تركيبة كل  مجلس       
 . بالنظرالميناءله نشاط 

  126الفصل 

ق عليها اسم     تحدث على مستوى كل  ميناء بحري لجنة استشارية يطل                  
يرأسها آمر الميناء، وتتركب من ممثلي السلطات         "  لجنة المجموعة المينائية  "

 .واإلدارات المعنية بنشاط الميناء ومستغل الميناء والمتدخلين به ومستعمليه

تكلف هذه اللجنة بتنسيق وتوحيد جهود كل أعضاء المجموعة المينائية                
فضل الظروف للحد  من الكلفة           لتحسين القدرة التنافسية للميناء وضمان أ             

واختصار اآلجال وتحسين نوعية الخدمات المتعلقة بالسفن واألشخاص                            
 .والبضائع ومنتجات الصيد البحري

تضبط بقرار من الوزير الذي يرجع لـه نشاط الميناء بالنظر تركيبة هذه                      
 . عملهاوسيراللجنة 

بناء على    وتتخذ السلطة المينائية ومستغل الميناء كل  فيما يخصه                             
ن في ظروف استغالل       توصيات هذه اللجنة التدابير التي من شأنها أن تحس                 

 .الميناء وترفع في جودة خدماته وتقل ص في الكلفة وتدعم قدراته التنافسية

  127الفصل 

لجنة "تحدث على مستوى كل ميناء بحري، لجنة يطلق عليها اسم                               
يرأسها "   البيئة بالميناء       السالمة واألمن والصحة والنظافة والمحافظة على           

آمر الميناء وتتركب من ممثلي السلطات واإلدارات المعنية بنشاط الميناء                         
 .ومستغل الميناء والمتدخلين به ومستعمليه
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 :تكلف هذه اللجنة خاصة بما يلي 

التنسيق بين كافة السلطات واإلدارات الموجودة بالميناء ومستغليه                      ـ    
بيق قواعد السالمة واألمن والصحة والنظافة          ومستعمليه والمتدخلين به لتط     

 ،والمحافظة على البيئة والتحكم في الطاقة بالميناء

دراسة وإبداء الرأي في خطط التدخل العاجل بالملك العمومي للموانئ               ـ  
المتعلقة بالسالمة واألمن ومنع ومكافحة التلوث والصحة المنصوص عليها                      

 ، من هذه المجلة53بالفصل 

جراءات والتدابير في إبانها لتوقي الحوادث الطارئة بالميناء                  اتخاذ اإل  ـ   
 من 53وتطويقها ومجابهتها عند االقتضاء في إطار الخطط المذكورة بالفصل   

 .هذه المجلة

 عمل هذه اللجنة بقرار من الوزير الذي يرجع له                        وسيرتضبط تركيبة      
 .نشاط الميناء بالنظر

 البـــاب الــــرابـــع

 ــــم والتعـــريفـــات المينـــائيـــةالمعـــــالي

  128الفصل 

 استغالل المبالغ التي يجب دفعها مقابل                      "بالمعاليم المينائية   "يقصد    
والبنية الفوقية المينائية      واستعمال الملك العمومي للموانئ ومرافق الميناء                

 .والمعدات والتجهيزات المينائية

  129الفصل 

مول بها بالموانئ البحرية بقرار مشترك من            تضبط المعاليم المينائية المع     
 ما عدا    الماليةب   المكلف وزيرالالوزير الذي يرجع لـه نشاط الميناء بالنظر و             

 .معلوم اللزمة الذي يضبط بعقد اللزمة

  130الفصل 

من بالميناء     أسعار الخدمات المقدمة             "  التعريفات المينائية    ـب"يقصد     
اء أو من بقية المتدخلين بالموانئ                مستغل المين   من    السلطة المينائية أو          

 .البحرية
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  131الفصل 

تضبط التعريفات المينائية بالموانئ البحرية طبقا للتشريع الجاري به العمل          
غير أنه يمكن أن تضبط التعريفات القصوى لبعض الخدمات          .  في مادة األسعار  

اء بالنظر المينائية وهيكلتها بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط المين  
 .والوزير المكلف بالتجارة

  132الفصل 

مستغل الميناء في حالة عدم الدفع أن يحبس              وأيجوز للسلطة المينائية      
بالميناء السفن أو البضائع أو منتجات الصيد البحري إلى حين تسديد                                  

تقوم يمكن أن    التعريفات والمعاليم المستوجبة بقطع النظر عن التتبعات التي               
 . المينائية أو مستغل الميناءبها السلطة 

 البــــاب الخـــــامس

 أحكـــــام جــــزائيــــة

 في معاينة وتتبع الجرائم ـ القسم األول

  133الفصل 

 :كل في حدود اختصاصه  أحكام هذه المجلة مخالفةيتولى معاينة 

 4 و   3 و   2  و     1مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم باألعداد         ـ  
 ، من مجلة اإلجراءات الجزائية10من الفصل 

 ،قادة وحدات البحرية الوطنيةـ 

 ،األعوان المحلفون للمصلحة الوطنية لحراسة السواحلـ 

 ـ أعوان الديوانة الحاملون للضابطة العدلية،

 ،آمرو وضباط الموانئـ 

 ـ ضباط السلطة البحرية،

نقل المؤهلون  وزارة المكلفة بال  التابعون لل األعوان المحلفون من صنف أ        ـ  
 ،لذلك
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 بالصيد البحري وزارة المكلفة    التابعون لل األعوان المحلفون من صنف أ         ـ  
 ،المؤهلون لذلك

وزارة المكلفة بالسياحة        التابعون لل   األعوان المحلفون من صنف أ                    ـ    
 ،المؤهلون لذلك

ـ األعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالبيئة المؤهلون               
 لذلك،

 /األعوان المحلفون لهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولةـ 

 .ـ أعوان المراقبة االقتصادية

  134الفصل 

تتم  معاينة المخالفات ألحكام هذه المجلة بمحاضر يحررها األعوان المشار          
.  من هذه المجلة طبقا ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائية                133إليهم بالفصل     

كما يجب أن تتضمن ختم السلطة أو . مذكورينويجب إمضاؤها من األعوان ال  
 .اإلدارة التابعين لها

نص  المحضر على تاريخ ومكان وساعة وطبيعة المخالفة التي وقعت                       يو
معاينتها، وأسماء الضباط واألعوان محرري المحضر وصفاتهم وتصريحات                   

 .مرتكب المخالفة وهويته

لى محرر    وع.   على المحضر      يوعلى المخالف أو من يمثله أن يمض                    
 .المحضر أن يسلمه نسخة منه

وفي حالة غياب المخالف أو في حالة امتناعه عن اإلمضاء، يقع التنصيص               
 .على ذلك بالمحضر

  135الفصل 

 من  134تقع إحالة المحاضر المحررة حسب الشروط المذكورة بالفصل                
  مع إحالة  هذه المجلة عن طريق التسلسل اإلداري إلى وكيل الجمهورية للتتبع           

 .نسخة منها إلى السلطة المينائية

على المخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي وأجري ضده التتبع            
العدلي، أن يقدم ضمانا ماليا يساوي أقصى مبلغ الخطية المستوجبة للمخالفة             

 من هذه المجلة     143المرتكبة إلى أن يجرى الصلح المنصوص عليه بالفصل            
 .أنهأو يصدر حكم نهائي في ش
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يمكن أن تحجز السفينة أو الممتلكات المنقولة الراجعة للمخالف الذي                       
ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي، بصفة مؤقتة وعلى نفقته إلى حين دفع                          

 .الضمان المالي

 في العقـــــــوبات ـ القسم الثاني

  136الفصل 

من هذه   دينارا كل من خالف األحكام التالية        60 إلى   20ة من   يعاقب بخطي  
  :المجلة

 ،33 من الفصل ـ الفقرتان الثانية والرابعة

 ،42 الفصل األولى منالفقرة ـ 

 ،44الفقرة الثانية من الفصل ـ 

 ،73الفقرة األولى من الفصل ـ 

 ،85 ـ الفصل

 ،87ـ الفقرتان األولى والرابعة من الفصل 

 ،89الفقرة األولى من الفصل ـ 

 .96ـ الفصل 

  137الفصل 

 دينارا كل من خالف األحكام التالية من           500 إلى   100ة من   خطي يعاقب ب 
 : هذه المجلة

 ،28الفقرة األولى من الفصل ـ 

 ،34الفصل ـ الفقرة الثانية من 

 ،37الفصل ـ 

 ،43المطة الثانية و الثالثة من الفصل ـ 

 ،47المطة الثالثة  من الفصل ـ 

 ،53الفقرة الثالثة من الفصل ـ 
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 ،61 و 59 ـ الفصالن

 ،91الفقرة األولى والثانية من الفصل ـ 

 ،111الفقرة األولى من الفصل ـ 

 ،114الفقرة األولى من الفصل ـ 

 .120الفصل ـ الفقرة األولى من 

  138الفصل 

 دينارا كل  من خالف األحكام التالية من        1000 إلى   200ة من   يعاقب بخطي  
 : هذه المجلة

 ،32ل الفقرة الثانية والثالثة من الفصـ 

 ،33الفقرة األولى من الفصل  ـ المطة األولى من 

 ،36ـ الفصل 

 ،41الفقرة الثالثة من الفصل ـ 

  ،47المطة الثانية من الفصل  ـ 

 ،48الفقرة األولى من الفصل ـ 

 ،50ـ الفقرة األولى من الفصل 

 ،58ـ الفقرة الثانية من الفصل 

 ،69 الفصلـ 

 ،82ـ الفقرة األولى من الفصل 

 .93الفقرة األولى من الفصل ـ 

  139الفصل 

 دينارا كل من خالف األحكام التالية من        3000 إلى   500ة من   يعاقب بخطي  
 :  هذه المجلة

 ،32الفقرة األولى من الفصل ـ 

 ،41الفقرة األولى من الفصل ـ 
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 ،43المطة األولى  والرابعة  من الفصل ـ 

 ،47المطة األولى  من الفصل  ـ 

 ،52ثانية من الفصل الفقرة الـ 

 ،60ـ الفقرة األولى من الفصل 

 ،63 و 62 ـ الفصالن

 ،68 من الفصل األخيرةالفقرة ـ 

 ،78الفقرة األولى من الفصل ـ 

 ،80الفصل ـ 

 ،81ـ الفقرة الثانية من الفصل 

 .92ـ الفقرة الثانية من الفصل 

  140الفصل 

 األحكام التالية     دينارا كل من خالف      5000 إلى    1000ة من    يعاقب بخطي  
 : من هذه المجلة

 ،49الفصل ـ 

 ،58 من الفصل األولىالفقرة ـ 

 ،76 و 72 ـ الفصالن

 ،79الفقرة الثانية من الفصل ـ 

 .109ـ الفصل 

  141الفصل 

 دينارا كل من خالف األحكام التالية        10000 إلى   5000ة من   يعاقب بخطي  
 : من هذه المجلة

 ،28ـ الفقرة الثانية من الفصل 

 ،33ـ المطة الثانية من الفقرة األولى من الفصل 

 ،52 من الفصل األولىالفقرة ـ 
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 ،57 من الفصل األولىالفقرة ـ 

 ،71ـ الفصل 

 .77الفصل ـ الفقرة األولى من 

  142الفصل 

 .تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب عند العود

 فــــي الصلـــــح ـ القسم الثالث

  143الفصل 

زير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر أن يجري صلحا في الجرائم                      للو
 58 وبالفقرة الثانية من الفصل      57المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل       

 وبالفقرة األولى من     81 وبالفقرة الثانية من الفصل        63 و 62 و 59وبالفصول  
ألولى من    والفقرة ا    92 وبالفقرة الثانية من الفصل           85 والفصل     82الفصل   
 . من هذه المجلة96 وبالفصل 93الفصل 

ويمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة             
بالقضية طالما لم يصدر حكم نهائي، اإلذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف               
بشأن الجرائم المستوجبة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل           

 42 و 41 و 36 و 33 وبالفصول   32فقرتين األولى والثالثة من الفصل       وبال 28
 وبالفقرة الثالثة من الفصل         52 وبالفقرة الثانية من الفصل           47 و  44 و  43و

 72و  69 وبالفصلين       68 وبالفقرة الثانية من الفصل                 61 وبالفصل       53
 77 وبالفقرة األولى من الفصلين        76وبالفصل  73وبالفقرة األولى من الفصل       

 89 وبالفصل    87 وبالفقرتين األولى والرابعة من الفصل            80 وبالفصل    78و
 والفقرة األولى من       109 وبالفصل     91والفقرتين األولى والثانية من الفصل           

 .  من هذه المجلة120 و114 و111الفصول 

ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم              
ذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر من جهة والمخالف من            كتابيا بين  الوزير ال     

 .جهة أخرى

ويجب أن يكون الصلح كتابيا وممضى من قبل المخالف وينص على قيامه             
 . بدفع المقدار المتصالح عليه
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وتعل ق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي                             
يذه، ويترت ب عن تنفيذ الصلح       استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنف       

انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ                             
 .العقاب

ال يعفي الصلح المخالفين من واجباتهم المنصوص عليها بهذه المجلة                        
 .وبنصوصها التطبيقية

  144الفصل 

بالفقرة ال يمكن إبرام الصلح فيما يخص المخالفات المنصوص عليها                           
الفقرة الثانية من الفصل    و  32 والفقرة الثانية من الفصل      28ألولى من الفصل    ا

 .من هذه المجلة 60 والفصل 58 والفقرة األولى من الفصل 37 والفصل 34

 .كما ال يجوز الصلح في حالة العود بالنسبة إلى مخالفة أحكام هذه المجلة

  145الفصل 

ة محد دة طبقا لجداول        تكون مبالغ الصلح المنصوص عليه بهذه المجل               
 .تعريفية تضبط بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين كل  فيما يخصه
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