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   احلمـد                                                  الّتونسّية اجلمهوريّة

  جملـس املنافـسة

  اجللسة العاّمة 

ت. .النقل القطاع:   استغالل مؤسسات تعليم سياقة العر

  

  

  152577الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2016 فيفري 25بتاريخ 

  إّن جملس املنافسة،

لس بكتابة رّسماملوزير التجارة  إلّطالع على مكتوببعد ا  عدد حتت ا
 حول املنافسة جملس رأي طلب واملتضّمن 2015 أكتوبر 12 بتاريخ 152577
اخلاص  2002فيفري  5ق بتنقيح قرار وزير النقل املؤرخ يف قرار يتعلّ مشروع 

ستغالل مؤسسات تعليم س ت ملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق  ياقة العر
ستغالل املراكز املختّصة يف التكوين يف جمال سياقة  وكرّاس الّشروط اخلاص 

ت  15املؤرخ يف   2015لسنة  36عدد  قانون من 11 الفصل ألحكام طبقا ،العر
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  2015سبتمرب    املتعّلق 

سبتمرب  15رخ يف املؤ  2015لسنة  36عدد وبعد اإلّطالع على القانون 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .املتعّلق 
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واملتعّلق بضبط  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الرتتيبّية.   إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

واملتعّلق  2006ي فيفر  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2016 فيفري 25جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

 يف تالوة تقريره الكتايب يان صماريوبعد االستماع إىل املقّرر السّيد البشري سف
  . وإىل مالحظات املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I  - : تقدمي امللف  
ستغالل مؤسسات كرّاس الّشروط املتعّلق   مبراجعةاهنة تتعّلق اإلستشارة الرّ 

ت تعليم     .2002فيفري  5قل املؤرخ يف وزير النّ املصادق عليه بقرار سياقة العر

ويندرج تعديل مشروع كرّاس الّشروط اجلديد يف إطار املراجعة القانونية 
ت ومنظومة رخص السياقة  والرتتيبية الشاملة لقطاع التكوين يف جمال سياقة العر

لّنقل أحدثت هلذا الغرض. ويف هذا اليت عهدت للجنة فنية متعددة األطراف بوزارة ا
الشأن قامت هذه الّلجنة مبراجعة كرّاس الّشروط املعروض على أنظار جملس املنافسة 
ستغالل مؤسسات التكوين يف  وتقّرر تغيري تسميته كالّتايل: كرّاس الّشروط املتعّلق 

ت والّسالمة املرورية وذلك مالئمة مع املطلحات الفنيّ  ة املتداولة يف جمال سياقة العر
جمال التكوين وقصد تفعيل الدور الذي جيب أن تلعبه هذه املؤسسات يف جمال 

  الّسالمة والوقاية من حوادث الطرقات.  
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لقطاع الرّاهن يف إطار تطبيق أحكام  وتتنزل عملّية تنظيم الكرّاس اخلاص 
املؤرخ  1999لسنة  71من جمّلة الطرقات الّصادرة مبقتضى القانون عدد  81الفصل 

 2009لسنة  66كما مت تنقيحه وإمتامه مبقتضى القانون عدد   1999جويلية  26يف 
، والذي ينّص على ما يلي:"خيضع استغالل مؤسسات 2009أوت  12املؤرخ يف 

ت إىل  ت واملراكز املختصة يف التكوين يف جمال سياقة العر تعليم سياقة العر
لّنقل. يضبط هذا مقتضيات كرّاس شروط يصادق عليه بقر  ار من الوزير املكّلف 

ت املستعملة، وكذلك  حملّالت والعر لكفاءة املهنية و الكرّاس الّشروط املتعّلقة 
ستغالل هذه املؤسسات واملراكز ومراقبتها".     الرتاتيب املتعّلقة 

– II احملتوى املادي ملشروع القرار  
بتنقيح قرار وزير النقل ق يتعلّ  رقرامشروع على اهنة نت االستشارة الرّ تضمّ 
ستغالل  2002فيفري  5املؤرخ يف  ملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق  اخلاص 

ستغالل املراكز املختّصة يف  ت وكرّاس الّشروط اخلاص  مؤسسات تعليم سياقة العر
ت اخلاص كرّاس الّشروط بق وعلى ملحق يتعلّ  التكوين يف جمال سياقة العر

ت والّسالمة املرورية وعلى ملحق ست غالل مؤسسات التكوين يف جمال سياقة العر
منوذج الّتصريح امللحق بكرّاس الّشروط املذكور وعلى وثيقة شرح األسباب    .يتعّلق 

  موّزعة على الّنحو الّتايل:فصول  ثالثةيتضّمن مشروع القرار على  
ستغالل مؤسسات روط املتعّلق كرّاس الشّ   ملصادقة على : يتعّلقلالفصل األوّ  -

ت والّسالمة املرورية  .التكوين يف جمال سياقة العر
من قرار  1لغاء األحكام الّسابقة وخاّصة امللحق عدد  يتعلقّ  :الفصل الثّاين -

 .املذكور 2002فيفري  5وزير النقل املؤرخ يف 
لرّائد الّرمسي للجمهيتعلّ  :الفصل الثالث -  وريّة التونسّية.ق بنشر هذا القرار 
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  أربعة عة على موزّ  فصال 54روط امللحق مبشروع القرار علىاس الشّ يتضمن كرّ و
 :بواب كالّتايلأ

  )،7 إىل الفصل 4: أحكام عامة (من الفصل   األول الباب
ت :    الثاين الباب شروط استغالل مؤسسات التكوين يف جمال سياقة العر

  )،40 ىل الفصلإ 8 (من الفصل والّسالمة املروريّة
ت :    الثالث الباب مراقبة مؤسسات التكوين يف جمال سياقة العر

  )،44 إىل الفصل 41 (من الفصل والّسالمة املرورية
  )،54إىل الفصل  45(من الفصل  أحكام انتقالية:    ابعالرّ  الباب

منوذج تكما يتضّمن كرّاس الشروط الرّاهن على املل الّشروع صريح حق يتعّلق 
ت والسّ يف   المة املروريّة. استغالل مؤسسة تكوين يف جمال سياقة العر
 

– III  املنظم للقطاع:اإلطار التشريعي والرتتييب 

املتعّلق  1961أوت  30املؤرخ يف  1961لسنة  14املرسوم عدد  -
ببيان شروط مباشرة بعض انواع من الّنشاط التجاري املصادق عليه 

املنقح  1961نوفمرب  6ملؤرخ يف ا 1961 لسنة 46لقانون عدد 
 . 1985أوت  11املؤرخ يف  1985لسنة  84لقانون عدد 

 1983ديسمرب  12املؤرخ يف  1983لسنة  112القانون عدد  -
املتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللّية 

امه واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما ّمت تنقيحه وإمت
 لّنصوص الالحقة له.

املتعّلق  1985أوت  5املؤرخ يف  1985لسنة  78عدد  القانون  -
بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومّية 

  

  

 القوانني
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ذات الصبغة الصناعّية والتجاريّة والشركات اليت متتلك الدولة أو 
لّيا كما ّمت اجلماعات العمومية احمللّية رأس ماهلا بصفة مباشرة وك

لّنصوص الالحقة له.  تنقيحه وإمتامه 
 1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -

 املتعلق حبماية املستهلك.
 1993 ديسمرب 27 يف املؤرخ 1993 لسنة 120 عدد القانون -

كما ّمت تنقيحه وإمتامه   االستثمارات تشجيع جملة صدار املتعلق
  .لّنصوص الالحقة له

 1998 ديسمرب 28املؤرخ يف  1998لسنة  108القانون عدد  -
 .لوكالة الفنية للّنقل الربّياملتعلق 

املتعّلق  1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71القانون عدد  -
 66صدار جمّلة الّطرقات كما مت تنقيحه وإمتامه مبقتضى القانون عدد 

 .2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة 
ق املتعلّ  2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  67عدد  القانون -

لرتاخيص املسلمةاإلدارية ا بتبسيط اإلجراءات الوزارة من قبل  خلاّصة 
لّنظر االت الرّاجعة إليها  لنقل يف ا  .املكّلفة 

 2007 ديسمرب 27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد  -
لقانون عدد ا حبفز املبادرة اإلقتصاديّةاملتعلق  لسنة  71ملنّقح واملتّمم 
 .2009ديسمرب  21املؤرخ يف  2009

 2015 سبتمرب 15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعّلق 

   قاملتعلّ  1989 مارس 24 يف مؤرخ 1989 لسنة 457 عدد األمر -
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إىل الوالة املنّقح واملتّمم  بتفويض بعض سلطات أعضاء احلكومة
  .2014 فريلأ 30 يف مؤرخ 2014 لسنة 1506 ألمر عدد

 خاص 1993 ماي 3 يف املؤرخ 1993 لسنة 982 عدد األمر -
 1259 عدد ألمر واملتمم املنقح معها واملتعاملني اإلدارة بني لعالقة

 لسنة 344 عدد واألمر 2007 ماي 21 يف املؤرخ 2007 لسنة
 2010 لسنة 1882 عدد واألمر 2008 فيفري 11 يف ؤرخامل 2008
 .2010 جويلية 26 يف املؤرخ

 1999 سبتمرب 13 يف مؤرخ 1999 لسنة 2048 عدد األمر -
املعاليم الرّاجعة للوكالة الفنّية للنقل الربي مقابل بضبط  قاملتعلّ 

ألمر عدد   لسنة 704اخلدمات اليت تسديها كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
 .2007 مارس 22 يف ؤرخملا 2007

 قاملتعلّ  2000 جانفي 24 يف املؤرخ 2000 لسنة 142 عدد األمر -
بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وجتديدها 

ألمر عدد   ديسمرب 30 يف ؤرخامل 2002 لسنة 3354واملنّقح 
2002. 

 قاملتعلّ  2000 جانفي 24 يف املؤرخ 2000 لسنة 147 عدد األمر -
ت وعلى مجيع الّنصوص اليت بض يئة العر بط القواعد الفنّية لتجهيز و

 19 يف ؤرخامل 2004 لسنة 2434نقحته ومتّمته وخاّصة األمر عدد 
 .2004 أكتوبر

 قاملتعلّ  2000 جانفي 24 يف املؤرخ 2000 لسنة 152 عدد األمر -
ئق الالزمة الستعمال عربة يف اجلوالن وسياقتها.  بضبط قائمة الو

 2000 أكتوبر 31 يف املؤرخ 2000 لسنة 2475 عدد ألمرا -
ألمر  قاملتعلّ  إلجراء املوّحد لبعث املشاريع الفردية املنقح واملتّمم 

  

  األوامر
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 .2008 مارس 24 يف ؤرخامل 2008 لسنة 733عدد 
 املتعلق 2006 فيفري 3 يف املؤرخ 2006 لسنة 370 عدد األمر -

 حول املنافسة لس الوجوبية االستشارة وصيغ إجراءات بضبط
 .الرتتيبية النصوص مشاريع

 قاملتعلّ  2014 جانفي 16 يف مؤرخ 2014 لسنة 409 عدد األمر -
  .بضبط مشموالت وزارة الّنقل

لقبول  قتعلّ امل 2000 جانفي 25 يف ؤرخامل النقل وزير قرار -
ت  .واملصادقة على العر

بضبط أمنوذج  قتعلّ امل 2000 نوفمرب 2 يف ؤرخاملاألّول  وزيرال قرار -
 التصريح املوّحد لبعث املشاريع الفردية.

ملصادقة على   قتعلّ امل 2002 فيفري 5 يف ؤرخاملالنقل  وزير قرار -
ت  ستغالل مؤسسات تعليم سياقة العر كرّاس الّشروط املتعّلق 
ستغالل املراكز املختصة يف التكوين يف جمال  وكرّاس الّشروط املتعّلق 

ت. سياقة  العر
املتعّلق  2002 أوت 16 يف قرار وزيري النقل والصحة املؤرخ يف -

يئة  بضبط قائمة حاالت اإلعاقات البدنية واألمراض اليت تتطلب 
ت و/ أو محل استعمال الّسائق آلالت وأعضاء  خاّصة للعر
اصطناعية وكذلك احلاالت األخرى من اإلعاقات البدنية اخلاصة اليت 

لفصل تستوجب رأي ال  األمرمن  12لجنة املختّصة املشار إليها 
كم ّمت تنقيحه   2000 جانفي 24 يف املؤرخ 2000 لسنة 142 عدد

 .2013 أوت 19 يف بقرار وزيري النقل والصحة املؤرخ يف
بضبط شروط  قتعلّ امل 2009 أكتوبر 21 يف ؤرخاملالنقل  وزير قرار -

  

  

  القرارات
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قواعد اجلوالن  لوالتكوين يف جما تعليموال تعاطي مهنة التدريب
ت وتكوين مدريب تعليم سياقة  والسالمة على الطرقات وسياقة العر

لقرار املؤرخ يف  ت املنقح واملتّمم    .2015سبتمرب  15العر
  

IV - السوق دراسة:  
مللّف الرّاهن املرجعّية  تتعّلق الّسوق استغالل مؤسسات بسوق اخلاّصة 

ت والسّ التكوين يف جمال سياقة      المة املرورية.العر
  العرض: -  1.§

حكام الفصل  من جمّلة الطرقات، خضع استغالل مؤسسات تعليم  81عمال 
ت إىل مقتضيات   ت واملراكز املختصة يف التكوين يف جمال سياقة العر سياقة العر

لّنقل.   يضبط هذا الكرّاسو كرّاس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير املكّلف 
ت املستعملة، وكذلك الرتاتيب  حملّالت والعر لكفاءة املهنية و الّشروط املتعّلقة 

ستغالل هذه املؤسسات واملراكز ومراقبتها.   املتعّلقة 
هذه مؤسسات التكوين من قبل كل شخص طبيعي  وميارس نشاط استغالل

ت والسّ  شط يف جمال سياقة العر   المة املرورية.أو معنوي 
 2009أكتوبر  21حكام الفصل األّول من قرار وزير النقل املؤرخ يف وعمال 

املتعّلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن 
ت كما ّمت والسّ  ت وتكوين مدريب تعليم سياقة العر المة على الطرقات وسياقة العر

، فإنّه ال ميكن تعليم 2015سبتمرب  15 تنقيحه وإمتامه مبقتضى القرار املؤرخ يف
ت وتكوين مدريب تعليم  قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وتعليم سياقة العر
ت إال من قبل األشخاص املتحصلني على شهادات الكفاءة املهنية  سياقة العر

 املناسبة وعلى اإلجازات الالزمة لذلك.
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 الذين جيتازون بنجاح إمتحا ينظم وتسلم شهادة الكفاءة املهنية للمرتشحني
  من قبل الوكالة الفنية للنقل الربي.

من القرار املذكور أعاله تصّنف شهادات الكفاءة املهنية إىل  2ووفقا لفصل 
  ثالثة أصناف:

  .شهادة الكفاءة املهنية لتعليم قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات  
 ت.شهادة الكفاءة املهنية لتعليم سياقة ال  عر
 .ت   شهادة الكفاءة املهنية لتكوين مدريب تعليم سياقة العر

  
لصاحبها تعليم قواعد اجلوالن والّسالمة على الطرقات  الشهادة األوىلوختّول 

لنّ  ت وذلك  سبة إىل مجيع أصناف رخص حدى مؤّسسات تعليم سياقة العر
  السياقة.

ت حبسب احملرز عليها تع الشهادة الثانيةيف حني ختّول  ليم سياقة العر
ت اليت إجتازها وحبسب الصنف الذي حتّصل عليه.   اإلمتحان أو اإلمتحا

ا ختّول لصاحبها بعد احلصول على اإلجازة  لشهادة الثالثةوخبصوص ا ّ فإ
املناسبة لذلك إّما تعليم قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وتعليم سياقة 

ت مبؤسسات تعليم سياقة حد املراكز املختصة  العر ت أو التكوين والّرسكلة  العر
ت اخلاضعة لكراس الشروط املتعلّ  ستغالل يف التكوين يف جمال سياقة العر ق 

ت.     املراكز املختّصة يف التكوين يف جمال سياقة العر
  

حلصول عالوة على  وملزاولة املهنة فإّن أصحاب هذه الشهادات مطالبون 
  قل الربي.وهي عبارة عن رخصة إداريّة تسّلمها الوكالة الفنية للنّ  إجازة ذلك على

شار إليه سلفا فإّن هنالك ثالثة من القرار امل 21وحبسب أحكام الفصل 
  أصناف من اإلجازات:

 .إجازة ملمارسة مهنة مدّرب تعليم قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات  
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  ت.إجازة ملمارسة مهنة مدّرب تعليم سياقة العر  
 .ت   إجازة ملمارسة مهنة مكّون مدريب تعليم سياقة العر

  
  وتكون صلوحية اإلجازات املذكورة ملّدة أقصاها ثالث سنوات.

  
  28قل املذكور قد أقّر يف فصله هذا وجتدر اإلشارة إىل أّن قرار وزير النّ 

ت أو لتكوين مدريب ت عليم إمكانية تسليم إجازة مهنية وقتية لتعليم سياقة العر
ت ملّدة ال تتجاوز سنتني قابلة للتجديد ألعوان الدولة أو اجلماعات  سياقة العر

  احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو املنشآت العمومية. 
فقد بلغ عدد  2014وحسب اإلحصائيات املتحّصل عليها وإىل غاية سنة 

  عة كالّتايل:وزّ شهادة م 6592شهادات الكفاءة املهنية إمجايل 
  

  العدد  شهادات الكفاءة املهنية
  

  صنف الشهادة

  839  تعليم قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات
ت   5195  تعليم سياقة العر

ت   558  تكوين مدريب تعليم سياقة العر
موع   6592  ا

 املصدر: وزارة النقل.
  

 4182 إمجايل 2014أّما خبصوص عدد اإلجازات فقد بلغ وإىل غاية سنة 
 ع كالّتايل:تتوزّ  إجازة

  العدد  اإلجازات
  
  

صنف 
  اإلجازة

  75  مدّرب تعليم قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات
  

ت   مدّرب تعليم سياقة العر
  4036  2838  رئيس مؤسسة

  1198  مدرب أجري

ت   41  22  رئيس مركز  مكّون مدريب تعليم سياقة العر
  19  مكّون أجري
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عوان الدولة)   30  إجازة مهنية وقتية (اخلاّصة 
موع   4182    ا

 املصدر: وزارة النقل.

  :الطلب -  1.§
ألساس عن ت رخص السياقة. يصدر الطلب    املرتشحني إلجتياز امتحا

ت والسالمة املرورية  حيث تقوم مؤسسات التكوين يف جمال سياقة العر
يف إجتياز هذا اإلمتحان وذلك طبقا لربامج  لتكوين النظري والتطبيقي للراغبني

ت مظبوطة.   تكوين وامتحا
وجتدر اإلشارة إىل أّن مشروع كرّاس الّشروط اجلديد املعروض على أنظار 
جملس املنافسة إلبداء الرأي فيه قد أضاف مقتضيات جديدة تتعّلق بضرورة ابرام 

  عقد تكوين كتايب بني مؤسسة التكوين واملرتشح.
ياقة املتحّصل عليها حوايل يبلغ إمجايل رخص السّ  2014ود سنة وإىل حد

   رخصة. 2.815.572
  
  
  

V – المالحظات:  
  العامة  المالحظات:    أوال 

 :القرار مبشروع نةاملضمّ  ّطالعاتإل املالحظات املتعّلقة -
  ّ2009أكتوبر  21قرار وزير النقل املؤرخ يف يّتجه حتيني ، 22ة خبصوص املط 

ط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن املتعّلق بضب
ت والسّ  ت وتكوين مدريب تعليم سياقة العر عتبار المة على الطرقات وسياقة العر

لرّائد  2015 سبتمرب 15قرار وزير النقل املؤرخ يف أنّه وقع تنقيحه مبقتضى  واملنشور 



 
12 

 2015 سبتمرب 29و 25املؤرخ يف  78-77د الّرمسي للجمهورية التونسّية عد
 .2803فحة عدد لصّ 

 :مبشروع كّراس الّشروط  املالحظات املتعّلقة -
املتضّمنة لعبارات حتيل  عديد فصولبكرّاس الّشروط املزمع إبداء الرأي فيه ورد 

ا العمل" دون حتديد هذه الرتاتيب أو اإلفصاح عنها. لذا  على "الرتاتيب اجلاري 
ي لبس عند تطبيق مقتضيات هذا الكرّاس وبغاية متكني الّناشط من أل تفاد يّتجه،

، حتديد هذه الرتاتيب اإلملام جبميع الّنصوص التشريعية والرتتيبية املنظمة هلذا القطاع
   بكّل دّقة مع ضرورة إدراجها بقائمة إّطالعات مشروع القرار.

   
  الخاصة  المالحظاتثانيا:  

  المتعلّقة بكرّاس الّشروط:المالحظات الخاّصة  
  :4خبصوص أحكام الفصل  

مقتضيات تتعّلق بضرورة أن يتّم التكوين  الفصل هذا من الثانية لفقرة تجاء
واملرتشح مبقتضى عقد تكوين كتايب  بني صاحب مؤسسة التكوين أو ممثلها القانوين

  يربم بينهما.
ت  وتضّمنت نفس الفقرة إمكانية قيام مؤسسات التكوين يف جمال سياقة العر

والّسالمة املرورية برسكلة الّسواق غري املهنيني املتحصلني على رخصة سياقة دون 
  حتديد ما إذا كانت هذه الرسكلة تتّم يف إطار التعاقد أو ال. 

ذا الشأنلذا يّتجه    . مزيد التدقيق 
  :5خبصوص أحكام الفصل 
ذا الفصل أنّ  ين للشخص املعنوي الرّاغب يف يتعّني على املمثل القانو  هجاء 

ت والسالمة املرورية سحب نسختني  استغالل مؤسسة تكوين يف جمال سياقة العر
من هذا الكرّاس للشروط من املصاحل املختصة للوكالة الفنية للنقل الربي وإمضاء 
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ذا الكرّاس مث اإلحتفاظ بنسخة وإيداع النسخة الثانية لدى هذه  التصريح امللحق 
ذا املصاحل لّشروع يف اإلستغالل طبقا لألمنوذج امللحق   مصحوبة بتصريح 

  الكراس...
جراء الّتصريح، إذ يفهم من خالهلا مالحظ املقتضياتوتثري هذه  ة تتعّلق 

ذا الكرّاس سو  تصريح  ىوجود تصرحيني ملحقني بكرّاس الّشروط يف حني مل يلحق 
لشّ  حرتام يف النّ روع واحد يتضّمن يف آن واحد التصريح  إللتزام  شاط وتصريح 

  بنود هذا الكرّاس.
من شأنه أن يبّسط اإلجراءات إدار من ولئن كان هذا اجلمع بوثيقة واحدة 

من  لعدم وضوح هذه املقتضيات املستثمرميكن أن حيدث ارتباكا لدى  إّال أنّهجهة 
  .جهة أخرى

 تصريح مرفق به. لذا حيث جرت العادة على أن يتّم إمضاء كرّاس الّشروط ال
ولتفادي أي لبس عند تطبيق هذه املقتضيات يقرتح اإلبقاء على اإلجراء املعمول به 

 الصفحة بنهاية نصيصلتّ لكافة أنواع كرّاسات الشروط من إمضاء الكرّاس وذلك 
  :اليةالتّ  اجلملة على همن خريةاأل
 ذا الواردة لّشروطوا األحكام مجيع على لعتاطّ  ين أقر أسفله املمضي إين"

  مبقتضاها والعمل حرتامها وألتزم الكّراس
  ..........يف..........
  )"به معرف( اإلمضاء

لشّ التّ إجراء وإفراد  ذا الكرّاس.بوثيقة خاصّ  اإلستغالل روع يفصريح    ة تلحق 
  :6خبصوص أحكام الفصل 
ذا الفصل أنّ  استغالل  يفلّشروع يتعّني على كّل شخص صرّح  هجاء 

ت والسالمة املرورية وأمضى الّتصريح امللحق  مؤسسة تكوين يف جمال سياقة العر
حرتام وتطبيق كل البنود الواردة به.   ذا الكرّاس للشروط أن يلتزم 
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وجاءت عبارات هذا الفصل عاّمة وميكن أن تنسحب على الشخص املعنوي 
اس مل تلزم إّال الّشخص أو الشخص الطبيعي، يف حني أّن مقتضيات هذا الكرّ 

جراء التّ  لّشروع يف اإلستغالل.املعنوي أو ممثله القانوين    صريح 
ويل هذه املقتضيات يّتجه حتديد الشخص  عندلذا وتفاد ألي لبس 

ذه اإلجراءات. مع سحب إحرتام مقتضيات هذا الكرّاس على  القانوين املعين 
   مجيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني.

 8ل و لفصالوارد  إجراء احلصول على "شهادة رئيس مؤسسة تكوين" خبصوص
  :10و 9و

أن يكون الّشخص الطبيعي أو املمثل القانوين  لو الفص هاقتضت أحكام هذ
متحّصال على شهادة رئيس للشخص املعنوي أو الشريك يف الّشخص املعنوي 

ت والسالمة املرورية  مؤسسة تكوين وذلك طبقا للرتاتيب يف جمال سياقة العر
ا العمل   واملتعّلقة بشروط ممارسة املهنة. اجلاري 

قرار  وخاصة ،لّنصوص والرتاتيب املتعلقة بشروط ممارسة املهنة وليس هنالك
املتعّلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب  2009أكتوبر  21وزير النقل املؤرخ يف 

ت والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن وال سالمة على الطرقات وسياقة العر
ت والّنصوص املتّممة واملنّقحة له ، أي أحكام أو وتكوين مدريب تعليم سياقة العر

حداث هذه الشهادة. لذا يتجه حتديد السند القانوين احملدث  سند قانوين يتعّلق 
  هلذا الصنف من الشهادات بكّل دّقة. 

  :8خبصوص أحكام الفصل 
ملطّة ال ثالثة من هذا الفصل أحكام تقتضي أن يكون الشخص جاءت 

يف جمال سياقة  اإلجازة بصفة صاحب مؤسسة تكوينالطبيعي متحّصال على 
ت والسالمة املرورية.   العر
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لّرجوع إىل الّنصوص والرتاتيب املتعلقة بشروط ممارسة املهنة قرار  وخاصة و
ط شروط تعاطي مهنة التدريب املتعّلق بضب 2009أكتوبر  21وزير النقل املؤرخ يف 

ت  والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وسياقة العر
ت، يالحظ أّن نظام اإلجازات يصّنف إىل ثالثة:   وتكوين مدريب تعليم سياقة العر

  .إجازة ملمارسة مهنة مدّرب تعليم قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات  
  ت.إجازة ملمار   سة مهنة مدّرب تعليم سياقة العر
 .ت   إجازة ملمارسة مهنة مكّون مدريب تعليم سياقة العر

إلشارة إىل صنف  "اإلجازة بصفة صاحب وليس هنالك أية أحكام تتعّلق 
حداث وتنظيم هذا مؤسسة تكوين" ، لذا يّتجه حتديد السند القانوين اخلاص 

  الّصنف من اإلجازات.
  

نتماء الشخص الطبيعي أو املمثل القانوين للشخص عدم إ شرط خبصوص
املعنوي لسلك أعوان الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات 

  :9و 8 لنيلفصالوارد  الصبغة اإلدارية أو املنشآت العمومية
من كرّاس الشروط املعروض على أنظار  9والفصل  8تلزم مقتضيات الفصل 

ن  اغب يف استغالل مؤسسة تكوين يف جمال ال يكون الشخص الرّ جملس املنافسة 
ت والّسالمة املرورية، سواء كان شخص لسلك  ، منتمياأو معنو اطبيعي اسياقة العر

أعوان الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو 
  .املنشآت العمومية

ذه ا ملقتضيات يف صيغة اإلطالق ويعترب من قبيل وجاء املنع املنصوص عليه 
لسوق استغالل  ةك املذكور سالالعراقيل اليت حتول دون دخول األشخاص املنتمني لأل

ت والّسالمة املرورية، خاّصة وأنّ  القسم  مؤسسة تكوين يف جمال سياقة العر
 12املؤرخ يف  1983لسنة  112القانون عدد  الباب الثالث من من الّسادس
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املتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات  1983رب ديسم
من  مكّرر 53احمللّية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وكذلك الفصل 

املتعّلق بضبط النظام  1985أوت  5املؤرخ يف  1985لسنة  78عدد  القانون
ذات الصبغة الصناعّية األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومّية 

والتجاريّة والشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومية احمللّية رأس ماهلا بصفة 
حا لألعوان واملوظفني املذكورين إمكانية احلصول على عطلة  مباشرة وكلّيا، قد أ

عي . وتتنّزل هذه اإلمكانية يف إطار السّ بغاية بعث مؤسسة ملّدة حّددها القانون
ا القانون عدد املتحفيز املبادرة لبعث ل لسنة  69ؤسسات اإلقتصادية اليت جاء 

  املتعّلق حبفز املبادرة اإلقتصادية.  2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007
ستثمارات  وعليه ميكن للموظف املنتمي لألسالك املذكورة سلفا أن يقوم 

ت والّسال قصد بعث مؤسسات مة املرورية. وال ميكن تكوين يف جمال سياقة العر
أن يكون إنتماءه هلذه األسالك عائقا أمامه للدخول هلذه الّسوق طاملا استجاب 

  للقانون. اللشروط املتعّلقة ببعث مؤسسات اقتصادية طبق
وتندرج إمكانية بعث مؤسسة اقتصادية من قبل املوظفني املنتمني لألسالك 

ن املقتضيات الرتتيبية املدرجة بكرّاس املذكورة يف إطار أحكام قانونية أعلى درجة م
 بنيالشروط املعروض على أنظار جملس املنافسة. لذا ولتفادي هذا التضارب 

لفصلني  من هذا  9و 8األحكام يقرتح إدراج إستثناء بشرط عدم اإلنتماء املذكور 
الكرّاس ميكن املوظفني املتحصلني على عطلة بعث مؤسسة اقتصادية من دخول 

ت والّسالمة املرورية. سوق استغ   الل مؤسسات تكوين يف جمال سياقة العر
  :11الفصل خبصوص أحكام 

ملّطة األخرية من الفصل  أنّه ال ميكن للشخص املعنوي املستغل  11جاءت 
ت والسالمة املرورية إحداث فروع هلا وذلك  ملؤسسة تكوين يف جمال سياقة العر

يعي، إّال أنّه خالفا هلذا األخري سكت هذا على غرار املنع احملمول الشخص الطب
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الكرّاس عن إمكانية استغالل الشخص املعنوي ألكثر من مؤسسة تكوين، ولذا 
ويل من قبل اإلدارة  يّتجه اإلفصاح عن هذه اإلمكانية بشكل صريح لتفادي أي 

قي املتعاملني معها الغموض الذي ميكن أن يؤدي إىل عرقلة حريّة املنافسة بشكل ي
  واملبادرة. وخاصة حرية اإلنتصاب

  :13الفصل خبصوص أحكام 
تستهدف مقتضيات هذا الفصل ضبط مسافة دنيا فاصلة بني مقر مؤسسة 
تكوين الرّاغب يف استغالهلا ومقرّات مؤسسات التكوين األخرى واليت ال جيب أن 

  مرتا. 300تقل عن 
لقة مبمارسة هذه ومن شأن هذه املقتضيات أن حتّد من حريّة االنتصاب املتع

   املهنة.
لس املنافسة أن أقّر أّن "مبدأ حريّة االنتصاب ملباشرة األنشطة  وسبق 
االقتصادية قابل بطبعه للحّد منه"، وأّن "حرية االنتصاب ليست عاّمة وال مطلقة 

  بل هي متارس يف حدود ما يسمح به القانون".
ت اليت ترتقي إىل منزلة املبادئ العاّمة  وملّا كانت حرية االنتصاب من احلر

للقانون فإّن استبعادها أو احلّد منها ال ميكن أن يكون إّال مبقتضى نصوص 
  تشريعية. وال ميكن من هذا املنطلق أن تنال السلطة الرتتيبية من هذه احلرية.

بيد أّن هذا التحديد ميكن أن جيد له مربر يف تطبيق األحكام التشريعية 
لقطاع من جمّلة الطرقات، أّن تعاطي مهنة  81لفصل ث جاء ، حياخلاّصة 

ت  التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن وسالمة الطرقات وسياقة العر
ت إىل شروط  لّنقل تضبطوتكوين مدريب سياقة العر   .بقرار من الوزير املكّلف 

ت   واملراكز  كما جاء به أيضا أّن استغالل مؤسسات تعليم سياقة العر
ت خيضع إىل مقتضيات كرّاس شروط  املختصة يف التكوين يف جمال سياقة العر
لّنقل. ويضبط هذا الكرّاس الّشروط املتعّلقة  يصادق عليه بقرار من الوزير املكّلف 
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ستغالل  ت املستعملة، وكذلك الرتاتيب املتعّلقة  حملّالت والعر لكفاءة املهنية و
  ملراكز ومراقبتها.هذه املؤسسات وا

وبناء على ذلك فقد أحال املشرع صالحّيات ضبط الرتاتيب اخلاّصة 
لّنقل، ويكون بذلك  ذه املهنة إىل الوزير املكّلف  ستغالل املؤسسات املتعّلقة 

  ضبط مسافة اإلنتصاب املذكورة جائزة مبقتضى هذا الكرّاس. 
  :40الفقرة الثالثة من الفصل خبصوص أحكام 

تتعّلق بكيفّية إحالة استغالل  مقتضيات 40الفقرة الثانية من الفصل  تتضمن
مؤسسة التكوين إىل القرين يف صورة وفاة صاحب هذه املؤّسسة. وقد تضّمنت 
لغموض  هذه املقتضيات وجوب إستجابة القرين جلملة من الّشروط اليت تتسم 

ا أن تثري عّدة إشكاالت عند التطبيق. جه تفاد ألي لبس عند ويتّ  واليت من شأ
  ويل هذه املقتضيات إّما مزيد الّتدقيق يف هذه الشروط أو حذفها. 

  :44خبصوص أحكام 
ذا الفصل أنّه يف صورة عدم إحرتام مقتضيات هذا الكرّاس للّشروط  جاء  

ا العمل لتشريع والرتاتيب اجلاري  ت املنصوص عليه    .يتعرض املخالف إىل العقو
 استقرّ  مبا عمال وذلك العمل به اجلاري التشريع حتديد اإلطار هذا يف يّتجهو 

ت سنّ  عند يتعّني " أنّه اعتبار يف املنافسة جملس رأي عليه  التنصيص معينة عقو
 هذه معرفة من الّنشاط ممارس متكن بصورة هلا ختضع اليت القانونية األسس على

ت   .1"العقو
لدفاع للمخالف، ذلك أّن موقف إدراج أحكام تضمن حقوق اكما يتعّني 

ت اإلدارية دون التنصيص على  جملس املنافسة استقّر على أّن الّتنصيص على العقو

                                                            
 . 2009 جويلية 23 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 92266 عدد الرأي -  1
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إمكانية االستماع إىل املخالف قبل إعالمه أو اختاذ القرار بشأنه فيه مساس حبقوق 
ثريه على حريّة املنافسة   .    1الّدفاع عالوة على 

 25  ة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخلسأي عن الجّ وصدر هذا الرّ 

  الّسادةالسّيدات و   وعضويّة  الحبيب جاء با  برئاسة السّيد 2016 فيفري
فوزي بن عثمان  و   وعماد الّدرويش  ي وسلوى بن واليللطفي الشعال

  وشكري المامغلي  ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد وماجدة بن جعفر
  ماتي. وأّمن كتابة الجلسة السّيد نبيل الس

                                                   ســالرئي                                                                

                                                            
  . 2007 ماي 24 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 71181 عدد الرأي -  1
  


