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  ــونسيـــةـالجمهــوريـــة التـ

- - - 

  وزارة النقــــــــل
  اإلدارة العـــامـــة للبحــريـــة التجــاريـــة

  

  
 

  كـــراس شــــروط

  يتعلق بممارسة مهنة

  تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن
  )11 رمز المهنة(
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  البــــــــاب األول 
  أحكـــــام عامــــــــة

  

يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة تمثيل المؤسسات األجنبيـة           : الفصل األول   

 2008 جويليـة    21 المؤرخ في    2008 لسنة   44القانون عدد   ألحكام   التي تخضع    لتصنيف السفن 

 . و نصوصه التطبيقيةالمتعلق بتنظيم المهن البحرية
  

 تمثيل تصريح وأنموذج لتقرير نشاطعلى  فصال و11 علىيحتوي هذا الكراس :  ����2א����א����א����א����

  .ات صفح10 ويتضمن المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن 
  

  

 البــــاب الثـــانـــي 
  

  شروط تعاطي النشاط

  "الشخص المعنويالشروط المتعلقة ب "القسم األول
  

بل شخص تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن إال من قمهنة ال يمكن ممارسة :  ����3א����א����א����א����

للشخص المعنوي على ممارسة مهنة تمثيل العقد التأسيسي يجب أن ينص  و .معنوي

 .المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن

  .دينار) 10.000( عن عشرة ألف لشخص المعنوي ا ال يقل رأس مالنأيجب كما 
  

  "الممثل القانونيالشروط المتعلقة ب "القسم الثاني

خص المعنوي الراغب في ممارسة مهنة تمثيل يجب على الممثل القانوني للش:  ����4א����א����א����א����

 تعميرالمؤسسات األجنبية لتصنيف السفن التأشير على كل واحدة من صفحات هذا الكراس و 

اإلدارة ( لدى المصالح المختصة بوزارة النقل و إيداعه التصريح الملحق به بكل دقة و إمضائه

  .للنشاطشهرا قبل المباشرة الفعلية  )العامة للبحرية التجارية
 

 تمثيل المؤسسات مهنة يمارسيلتزم الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي :  ����5א����א����א����א����

اإلدارة العامة للبحرية  (األجنبية لتصنيف السفن بإعالم المصالح المختصة بوزارة النقل

 هذه المهنة و كذلك بتحيين لممارسةبكل تغيير يتعلق باالستجابة للشروط القانونية ) التجارية
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الواردة بالتصريح الملحق بهذا الكراس و تقديمه إلي المصالح المختصة بوزارة النقل البيانات 

 .و ذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ حدوث التغيير

فيه وفر تت تعديجب على من يتعاطى نشاط تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن الذي لم 

عيته في أجل شهرين بداية من تاريخ  أن يبادر بتسوية وضالمهنةالشروط المستوجبة لتعاطي 

  .التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
 

يجب على الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يتعاطى مهنة تمثيل المؤسسات :  6666 الفصل

  :النشاط بملف، يحتوي على الوثائق التاليةاألجنبية لتصنيف السفن االحتفاظ بمقر تعاطي 

 مـاي  2  مؤرخ فـي 1995 لسنة 44جل  التجاري طبقا ألحكام القانون عدد السمضمون من  -1

  .)األصل( المتعلق بالسجل التجاري 1995

  .)األصل(أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة لألجانب ) األصل(   للممثل القانوني3بطاقة عدد  -2

  .)األصل(عدم التفليس أو التصفية العدلية في شهادة  -3

نـسخة مطابقـة    ( من هـذا الكـراس     8طبقا ألحكام الفصل    تعلقة بالكفاءة المهنية    الوثائق الم  -4

  .)لألصل

  ². م60 ال تقل مساحته عن   محللمسجل شهادة ملكية أو عقد تسويغ  -5

  .)األصل( من هذا الكراس 9شهادة الوقاية المنصوص عليها بالفصل  - 6

  .إشتراك أو فاتورة لخط هاتف وخط فاكس -7 

  .المسؤولية المدنية المهنيةعقد تأمين نسخة من  -8

 بما يفيد النـشر بالرائـد الرسـمي للجمهوريـة          اي للشركة مرفق  يسأسالعقد الت نسخة من    -9

 .التونسية

قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على نسبة مساهمتهم في رأس المال وجنـسياتهم بالنـسبة                -10

  .للشركات الخفية االسم

 عند كل طلب لدى المصالح المختصة الملف  أن يستظهر بهذايى الممثل القانونكما يجب عل

 أو أثناء عمليات المراقبة التي يقوم بها ضباط )اإلدارة العامة للبحرية التجارية( بوزارة النقل

  .النقل أو المفوضين للغرض البحرية التجارية المحلفين التابعين لوزارة
 

تطبيق  و يترتّب عنه ال بشروط تعاطي المهنةو يعتبر عدم االستظهار بهذه المؤيدات إخال

 2008 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 44بالقانون عدد  اإلجراءات المنصوص عليها

  . ونصوصه التطبيقيةالمتعلق بتنظيم المهن البحرية
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يجب على الممثل القانوني للشخص المعنوي مد المصالح المختصة بوزارة  النقل :  ����7א����א����א����א����

بتقرير نشاط سنوي قبل موفى شهر أفريل من السنة الموالية ) بحرية التجاريةاإلدارة العامة لل(

 . لسنة ختم النشاط حسب األنموذج المصاحب
  

   "الشـروط المتعلقة بالكفاءة المهنية "القسم الثالث
  

تكون الكفاءة المهنية لممارسة مهنة تمثيل المؤسسات األجنبية لتـصنيف الـسفن            :  ����8א����א����א����א����

 على األقل على مؤهـل ربـان   لقانوني للشخص المعنوي أنه متحصل امتوفرة إذا أثبت الممثل 

من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله أو مؤهل ضابط ميكانيكي من الرتبـة الثانيـة                 

 . أو ما يعادلهللبحرية التجارية

جـب  يفإنه  وفي صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي،             

و تعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفنـي   انتداب شخص طبيعي على األقل يتوفر فيه هذا الشرط        

 .المتعلق بالنشاط األساسي للمؤسسة
 

   "الشروط المتعلقة بالوسائل المادية "القسم الرابع
  

يجب على كّل من يرغب في ممارسة مهنة تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف :  ����9א����א����א����א����

ومتحصال على شهادة الوقاية  ²م60 يمسح على األقل كا أو مؤجرا لمحّل السفن أن يكون مال

 أوت 11 المؤرخ في 2004 لسنة 1876التي تسلمها مصالح الحماية المدنية طبقا لألمر عدد 

 . والمتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية2004

 و موضوع نشاطها، شركةلل  االجتماعي سماإل الفتة تنص على     ويجب أن يحمل هذا المحل

  .جهاز إعالميةبهاتف وبومجهزا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10/5 

  البــــاب الثــــالث
  المراقبــــة و العقــــوبــــات

  

خضع ممارسة مهنة تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن إلى مراقبة ت:  ����10א����א����א����א����

  .التابعين لوزارة النقل أو المفوضين للغرضالمحلفين ضباط البحرية التجارية 
  

 للعقوبات المنصوص عليها ي حالة مخالفة أحكام هذا الكراس يتعرض المخالفف:  ����11א����א����א����א����

  و المتعلق بتنظيم المهن البحرية2008 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 44بالقانون عدد 

.ونصوصه التطبيقية
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  ــــحـــــتصــــــريـ                 

   مهنةممارسةل

  تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن 
  

  .................................)............ة(أسفله السيد ) ة(إني الممضى

  ......................................بطاقة التعريف الوطنية عدد ) ة(صاحب

  ...............والقاطن بـ ................بـ ...............تاريخ ب مسلمة

  ) :ة(القانوني) ة(أصرح بصفتي الممثل 

  ……………….......................................……………لشركة

  ………………………………………نوع الشركة أو النظام القانوني

  .………..……………بتاريخ…………………عدد السجل التجاري

  .….…………………………………………عدد المعرف الجبائي

  ………………………………………………1رأس مال الشركة

  .…………………………… 2نسبة المساهمة األجنبية في رأس المال
  

  : المساهمون في رأس مال الشركة 

رقم بطاقة التعريف  اإلسم و اللقب

الوطنية  أو شهادة 

إقامة أو جواز 

 السفر 

نسبة المساهمة في  الجنسية

 رأس المال

  

  
 

   

                                                           
1
 .المتعلق بتنظيم المهن البحرية2008ويلية  ج21 المؤرخ في 2008 لسنة 44 من القانون عدد 3طبقا للفصل    
2
� و المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه1961 أوت 30 المؤرخ في 1961 لسنة 14طبقا للمرسوم عدد   

 .1985 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 84بالقانون عدد
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  : يتوفر فيشرط الكفاءة المهنية  

  ..... ......................................................:...اإلسم واللقب   -

  ........................................................: ..... الكفاءة المهنية -

 ....................................:...........................ة  ـــ الخط-

  

  :الوسائل المادية 

  …….........................................……شركةعنوان المقر اإلجتماعي لل

...................................................................................  

  ..……………..........………………………مساحة المقر اإلجتماعي للشركة

  .…………........................................................………الهاتف

  .……......................................................……البريد اإللكتروني
  

 ..............بتاريخ ........ حت عدد ت ............ مبرم مع شركة 3عقد تأمين

  

 2008 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 44بأنني اطلعت على القانون عدد 

 ونصوصه التطبيقية و أصرح بأن الشركة تستجيب المتعلق بـتنظيم المهن البحرية

  للشروط القانونية،

 أو حكم بات من أجل جناية أو جنحة 4و أنه لم يصدر بشأني حكم باإلفالس

 كما أنه لم يتم إيقافي أو إيقاف الشركة نهائيا .5موضوعها مخل بالشرف و باألمانة

  .رت ضدي أو ضد الشركةتبعا لعقوبة تأديبية صدإحدى المهن البحرية عن ممارسة 
  

وأتعهد بإحترام كافة اإلجراءات القانونية و الترتيبية المتعلقة بممارسة مهنة تمثيل 

  .المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن
  

                                                           
3
 .المتعلق بتنظيم المهن البحرية20082008 جويلية 21 المؤرخ في 2008سنة  ل44 من القانون عدد 15طبقا ألحكام الفصل   
 
4
 توفير شهادة في عدم اإلفالس 
5
 3توفير بطاقة عدد  
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  ......................كما أصرح بأن الشركة ستبدأ نشاطها الفعلي ابتداء من تاريخ

المؤرخ في   2008 لسنة 44دد بالنسبة للشركات المرسمة عند صدور القانون ع(

  ....) .................................... الترسيمعددو  تاريخ: 2008 جويلية 21
  

  .............................................حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ 

  
  

  )معرف به(اإلمضاء 
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  تقرير نشاط تقرير نشاط 

  نيف السفننيف السفنتمثيل المؤسسات األجنبية لتصتمثيل المؤسسات األجنبية لتص

  ......................لسنةلسنة
  ))يقدم قبل موفى شهر أفريل من كل سنةيقدم قبل موفى شهر أفريل من كل سنة((

  

I بيانات حول الشركة :  

 :....................................................إسم الشركة  .1

  ....................................نوع الشركة او نظامها القانوني .2
  ..................................:.......................الممثل القانوني  .3

 :...............................................عنوان المقر اإلجتماعي  .4

 .......................المساحة...............................................

 .................................. شرط الكفاءة المهنية يتوفر في شخص .5

  ........................... الخطة .........................اءة المهنية لكفا

  ..............................................................: الهاتف .6

  : ...................................................البريد اإللكتروني  .7

 ...................... :................تاريخ إيداع كراس الشروط  .8
 

  11      تحت عدد
  

II الموارد البشرية للشركة :  

    الموارد الحالية-1

  الجنسية  العدد  

      إطارات

      أعوان تسيير

      أعوان تنفيذ

      المجموع
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   : برنامج االنتدابات -2
  

  الجنسية  العدد  

      إطارات

      أعوان تسيير

      أعوان تنفيذ

      المجموع

  

III  عمليات المعاينةعدد:   

  .............................................................بدن السفينة  -

 ..........................................................أضرار السفينة  -

 ............................................................عند التصادم  -

  ............................................................حادث بحري  -
  

 IV  مع .......... مدة التعاقد ............... نظام الجودة للشركة.............  

  .....................تاريخ الصلوحية....... ........................................
  

V              مؤشرات مالية للشركة 
  ) دينار1000 ( 

 سنة التقرير السنة الماضية 
  توقعات 

 السنة الموالية

    )(CAرقم المعامالت 

    (Charges d’exploitation)أعباء االستغالل 

    (Résultat d’exploitation)  نتيجة االستغالل
 

  اإلمضاء و الختم
 

 


