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ّ                                           اجلمهورية الّتونسية   احلمد 
  جملس املنافسة

***************  
    اجللسة العاّمة

 سياقةالتكوين يف جمال مهنة التكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات و القطاع: 
ت ت وتكوين املكّونني يف جمال سياقة العر   العر

  
 

 162591 الّرأي عدد

  الّصادر عن جملس املنافسة
 2016 جوان 30 بتاريخ        

  
  

  إّن جملس املنافسة،

لس حتت عدد وزير الّتجارة بعد اّطالعه على مكتوب  17 بتاريخ 162591 املرّسم بكتابة ا
قرار يتعّلق بضبط شروط تعاطي مهنة مشروع حول  إبداء الرأيواملتضّمن طلب  2016 مارس

ت وتكوين التكوين يف جمال التكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات و  سياقة العر
ت  2009أكتوبر  21الذي سيلغي ويعّوض قرار وزير الّنقل املؤرّخ يف  املكّونني يف جمال سياقة العر

املتعّلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على 
ت. ت وتكوين مدريب تعليم سياقة العر   الطرقات وسياقة العر

عا 11 طبقا ألحكام الفصل    .املنافسة واألسعاردة تنظيم من القانون املتعّلق 
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد املتعّلق 

  .تنظيم املنافسة واألسعار
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املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبية.   االستشارة الوجوبية 

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لس وفق الّصيغ القانونية جللسة يوم   جوان 30وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
2016.  

  وبعد التأّكد من توفر الّنصاب القانوين.
  وبعد االستماع إىل املقّرر الّسيد وليد القاين يف تالوة تقريره الكتايب.

لس املنافسة    :على ما يليوبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
  

 اإلطار العاّم لإلستشارة .1
يف إطار مراجعة الّنصوص التشريعية والرتتيبية املنّظمة لقطاع التكوين  يندرج مشروع القرار الراهن

ت وكذلك منظومة رخص السياقو  ال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقاتجميف  وذلك  ةسياقة العر
هودات مبقتضى مقّرر من وزير الّنقلأحدثت  حتت إشراف جلنة فنّية متعّددة األطراف . وتتنّزل هذه ا

ت الذين يف إطار الرفع من مستوى مؤّشرات  السالمة املرورية من خالل تطوير مؤّهالت سواق العر
    يسامهون بنسبة مرتفعة يف العدد املتزايد حلوادث الطرقات.

ملراجعة قرار ومن بني الّنصوص الرتتيبية اليت تناولتها اللّ    21وزير الّنقل املؤرّخ يف جنة املذكورة 
املتعّلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن و  2009أكتوبر 

ت وتكوين مدريب تعليم سياقة العر وذلك من خالل مجلة  توالسالمة على الطرقات وسياقة العر
مشروع القرار اجلديد موضوع اإلستشارة الراهنة واليت تتمّثل  اليت تناوهلامن التنقيحات واإلضافات 

  خاّصة يف:



3 
 

  بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين يف جمال قواعد إعادة تسمية القرار املذكور حيث أصبح يتعّلق
ت وتكوين املكّونني يف جمال سياقة  التكوين يف جمالاجلوالن والسالمة على الطرقات و  سياقة العر

ت  .العر
  مراجعة تسمية خمتلف شهادات الكفاءة املهنية للقطاع وذلك مالئمة مع املصطلحات الفنّية

دف  املتداولة يف جمال التكوين، ت احلصول على هذه الشهادات  مع مراجعة معّمقة لربامج امتحا
طار إالرفع من مستوى التكوين فنّيا وبيداغوجيا من جهة، وتناغما مع املنهجية اجلديدة املقرتحة يف 

ت واليت أصبحت ترتكز، عالوة على نظؤ استغالل م م كرّاس اّسسات التكوين يف جمال سياقة العر
  ظومة احلصص.  الشروط، على من

  ت احلصول على خمتلف شهادات الكفاءة إضفاء مزيد من املوضوعية ملعايري النجاح يف امتحا
وعدم إدراج معّدل  املهنية من خالل مراجعة جزئّية لبعض األعداد اإلقصائية لبعض االختبارات

لنتائج النهائية  االختبارات تالكتابية عند التصريح     .لالمتحا
 طريقة إجراء امتحان إضافة أصناف "أ" و"ج" و"ج+ه" و"د" و"د+ه" لشهادة الكفاءة  مراجعة

لّدر  ن ااملهنية من خالل تصنيف هذا اإلمتحان إىل صنف أّول يتعّلق  جات النارية الكبرية وصنف 
ت الثقيلة. كما ّمت، لعر لنسبة إىل إضافة صنف لشهادة الكفاءة املهنية لتكوين املكّونني،  يتعّلق 

االقتصار على الّنجاح يف امتحان إضافة هذا الصنف لشهادة الكفاءة املهنية للتكوين يف جمال سياقة 
ت.  طار تبسيط اإلجراءات مع الرفع من املستوى الفّين يف نفس إوتندرج هذه املراجعة يف العر

 الوقت.
  ئق املطلو ة لتكوين امللّف املكّون للمطلب الواجب إيداعه للمشاركة يف بحذف بعض الو

ت احلصول على إحدى شهادات الكفاءة املهنية  وذلك يف إطار تبسيط اإلجراءات. امتحا
  ال وذلك من خالل مزيد إحكام تسليم إجازات ممارسة املهنة وفقا للتجربة امليدانية يف هذا ا

يف اإلسعافات األّولية والشهادة املسّلمة من قبل ء عن ضرورة تقدمي شهادة تلقي ترّبص االستغنا
اإلشارة إىل أنّه ّمت إدراج ضمن وجتدر االجتماعي. املصاحل املختّصة للصندوق الوطين للضمان 
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إلسعافات  ت احلصول على شهادات الكفاءة املهنية حمورا جديدا يتعّلق  مج اجلديد المتحا الرب
ستغالل مؤّسسات  األّولية وّمت ضبط عّدة إجراءات على مستوى كرّاس الشروط اجلديد املتعّلق 

ت والسالمة املرورية وذلك للحّد من الدخالء.         التكوين يف جمال السياقة العر
 ال لّنظر إىل التجربة اجلارية واليت  تعديل املنهجية املتبعة يف جمال رسكلة املكّونني يف ا وذلك 

 متّكن من بلوغ األهداف املرجوة من هذه الرسكلة.
  املهنية الوقتية وذلك من خالل التنصيص على ضبط تعديل اإلجراءات املتعّلقة بتسليم اإلجازات

ضى مقّرر مشرتك من توذلك مبق الفّين املطلوب للحصول على هذه اإلجازاتل آليات تسليم املؤهّ 
 وزير الّنقل ووزير التكوين املهين.

  لنسبة إىل األشخاص الذين حتّصلوا على إدراج أحكام جديدة متّكن من إعطاء فرصة تدارك 
ت احلصول على شهادات الكفاءة املهنية لا االختبارات معّدل يف من  12و 10بني كتابية المتحا

ت وطنية. 20   وذلك على غرار ما هو معمول به بعّدة امتحا
  ت احلصول على خمتلف شهادات الكفاءة املهنية ومناظرة احلصول مراجعة جدولة تنظيم امتحا

ت والسالمة املرورية وذلك يف ضوء إحداث  على شهادة رئيس مؤّسسة تكوين يف جمال سياقة العر
ال منذ سنة    .2009هذه الشهادة األخرية والتجربة اجلارية يف هذا ا

 لنسبة إىل مطالب  الرتفيع خلارج من ثالثة أشهر إىل سنتني  يف الشرط املتعّلق مبّدة اإلقامة 
ت وذلك بغاية التصّدي إىل ظاهرة جلوء تعويض الشهادات األجنبية  للتكوين يف جمال سياقة العر

فة العديد من املواطنني إىل بعض البلدان الشقيقة للحصول على الشهادة فقط وهو ما يتعارض وفلس
 املعادلة ويتسّبب يف استنزاف العملة الصعبة.

 الذين أخفقوا يف االختبارات يف املستوى من التدارك وإعادة إجراء االختبار مرّة  متكني املرتشحني
األشخاص الذين أجروا، قبل صدور هذا  على نية وحيدة يف صورة اإلخفاق مع سحب هذا اإلجراء

    القرار، االختبارات املعنّية يف مناسبة واحدة ومل يتّم التصريح بنجاحهم.
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 رارشروع القاحملتوى املاّدي مل .2
لّلغتني العربية والفرنسيةحيتوي مشروع  ا مبلحق يتعّلق بربامج مشفوع فصال 70على  القرار احملّرر 

ت ومناظرة  ت شهادات الكفاءة املهنية لقطاع التكوين وتكوين املكّونني يف جمال سياقة العر امتحا
ت والسالمة املروريةعاحلصول على شهادة رئيس مؤّسسة تكوين يف جمال سياقة ال شرح  بوثيقةو  ،ر

 أربعة . وتوّزعت الفصول املذكورة علىفيهاليت جاء  اإلضافاتو  اتتنقيحالأهّم تلّخص  األسباب
  كاآليت:  منتظمةأبواب 

  :28ويتضّمن  وشروط احلصول عليها صناف شهادات الكفاءة املهنيةيتعّلق  الباب األّول 

 .موّزعة على مخسة أقسام فصال

  صناف  :الباب الثاين والسالمة على جمال قواعد اجلوالن  ارسة مهنة مكّون يفممإجازات يتعّلق 

تالتكوين يف جمال الطرقات و  ت وتكوين املكّونني يف جمال سياقة العر وشروط احلصول  سياقة العر
 .قسمنيموّزعة على  فصال 11عليها ويتضّمن 

  :حكام خمتلفة  الباب الثالث  .فصال 20يتكّون من و يتعّلق 

  فصول. 10توي على وحي انتقاليةحكام يتعّلق  :الباب الرابع 
 

  اإلطار التشريعي والرتتييب لإلستشارة .3
  خيضع مشروع القرار الراهن إىل مجلة الّنصوص التشريعية والرتتيبية التالية:

  املتعّلق بضبط أحكام خاّصة بعمل  1987مارس  6املؤرّخ يف  1987 لسنة 8القانون عدد
 املتعاقدين.

  لوكالة الفنّية للّنقل الربّي. 1998ديسمرب  28املؤرّخ يف  1998لسنة  108القانون عدد  املتعّلق 
  لقانون عدد وعلى مجيع  1999جويلية  26خ يف املؤرّ  1999لسنة  71جمّلة الطرقات الصادرة 

 2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  66الّنصوص اليت نقحتها أو متّمتها وخاّصة القانون عدد 
 منها. 81وخاّصة الفصل 
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  املتعّلق بضبط املعاليم الراجعة للوكالة  1999سبتمرب  13املؤرّخ يف  199لسنة  2048األمر عدد
ألمر عدد الفنّية للّنقل الربّي مقابل اخلدمات اليت تسديها لسنة  2782، كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

 . 2007مارس  22خ يف املؤرّ  2007لسنة  704واألمر عدد  2000نوفمرب  20املؤرّخ يف  2000
  املتعّلق بضبط أصناف رخص السياقة  2000جانفي  24املؤرّخ يف  2000لسنة  142األمر عدد

ألمر عدد  وشروط تسليمها وصلوحيتها املؤرّخ يف األّول من  2001لسنة  1788وجتديدها واملنّقح 
 . 2002ديسمرب  30واملؤرّخ يف  2002لسنة  3354واألمر عدد  2001أوت 
  املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370األمر عدد

 لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبية. الوجوبية
  املتعّلق بضبط مشموالت وزارة الّنقل. 2014جانفي  16املؤرّخ يف  2014لسنة  409األمر عدد 
  سي عدد املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة  2015فيفري  6املؤرّخ يف  2015لسنة  35األمر الر

 وأعضائها.
  ملصادقة على كرّا 2002فيفري  5يف  املؤرّخقرار وزير الّنقل ستغالل املتعلّ  الشروط ساملتعّلق  ق 

ستغالل املراكز املختّصة يف التكوين يف  ت وكرّاس الشروط املتعّلق  مؤّسسات تعليم سياقة العر
ت.  جماالت سياقة العر

  املتعّلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم  2009أكتوبر  21قرار وزير الّنقل املؤرّخ يف
ت وتكوين مدريب تعليم سياقة  والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وسياقة العر

لقرار املؤرّخ يف  ت كما ّمت تنقيحه        .2015سبتمرب  15العر

 املالحظات .4

  : التاليةالحظات املالراهن  القراريثري مشروع 
  
  

ّم املنافسة  .1.4  مالحظات 
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شروع القرار الراهن خبصوص تسليم شهادة رئيس مؤسسة يعّد نظام احلصص الذي اعتمده م
ت والسالمة املرورية لفصل  تكوين يف جمال سياقة العر من الشروط التضييقية  25واملنصوص عليه 

  .املنافسةحرية تعارض مع مبدأ ملمارسة هذا الّنشاط  اليت ت

  املالحظات العاّمة  .2.4
   2006لسنة  370يقرتح التنصيص يف قائمة اإلّطالعات اخلاّصة مبشروع القرار على األمر عدد 

 لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الرتتيبّية. املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية

   يّتجهيف غري حمّلها خمّلفة بذلك لبسا يف فهمه، لذا  التكوين"و "قرار عبارة الوردت بعنوان مشروع 

تالتكوين يف جمال و "تعويضها بـ  الّنحو التايل:"على عنوان هذا الإعادة صياغة و  "سياقة العر
 والتكوين يف جمال التكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقاتشروط تعاطي مهنة 

ت ت وتكوين املكّونني يف جمال سياقة العر ل ،"سياقة العر الصحيحة تسمية وذلك استئناسا 

لفصل  ت  ألّن التكوين يف جمال سياقةكذلك و من مشروع القرار يف نسخته العربية  56الواردة  العر
به األّول من احملاور الرئيسية ملشروع القرار الراهن والذي أفرده   . بقسم خاصّ يف 

  أيضا على النسخة الفرنسية من مشروع القرار أين يّتجه تعويض عبارة  وتنسحب هذه املالحظة
"la formation" بعبارة "la formation dans le domaine de la conduite des véhicules" 

 :التالية ليصبح العنوان على الشاكلة
 "les conditions d’exercice de la profession de formation dans le domaine des 
règles de circulation et de la sécurité routière, de la formation dans le domaine  la 
conduite des véhicules et de la formation de formateurs dans le domaine de la 
conduite des véhicules ."     

    يف نسختيه العربية القرار من مشروع  الفصل األّوليف آنفة الذكر يّتجه مراعاة املالحظة كما
 .والفرنسية

  
 

  املالحظات اخلاّصة .3.4
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  الفصل الثاين: 

   ت"بعد عبارة "واملناظرات الوطنّية" يّتجه إضافة عبارة لسطر  "على نتائج االمتحا الواردة 

كون عن طريق مناظرة ياألخري من الفصل الثاين وذلك ألّن احلصول على شهادة رئيس مؤّسسة 
 وطنّية خالفا لشهادات الكفاءة املهنية األخرى.

  الفصل الثالث: 

   ستغالل مؤّسسات التكوين يف جمال سياقة تعويض اجلملة "يّتجه كّراس الشروط املتعّلق 

ت والسالمة املرورية"      جلملة من الفصل الثالث  لسطر الثاين من الفقرة الثانيةالواردة  العر

ت" ستغالل مؤّسسات تعليم سياقة العر الصحيحة  التسمية اّ ، أل"كّراس الشروط املتعّلق 

 الشروط املذكور.لكرّاس 

   الرابعالفصل: 

   المتحان "، يّتجه إضافة اجلملة الرابعإلضفاء مزيد من الدّقة والوضوح يف مستوى صياغة الفصل

تاحلصول على شهادة الكفاءة املهنية للتكوين يف جمال  وذلك مباشرة بعد عبارة  "سياقة العر

 "مرتّشح".

  :الفصل العاشر 

   اجلملة ، يّتجه إضافة العاشر الدّقة والوضوح يف مستوى صياغة الفصلإلضفاء مزيد من

ت" وذلك  "المتحان احلصول على شهادة الكفاءة املهنية لتكوين املكّونني يف جمال سياقة العر

 "مرتّشح".مباشرة بعد عبارة 

   16الفصل: 

  المتحان " ، يّتجه إضافة اجلملة16إلضفاء مزيد من الدّقة والوضوح يف مستوى صياغة الفصل

  "احلصول على شهادة الكفاءة املهنية للتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات

 "مرتّشح".وذلك مباشرة بعد عبارة 

   32الفصل: 
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 تقدمي معلومات خاطئة، يتعّرض كّل طالب على أنّه يف صورة  32الفصل  تنّص الفقرة األخرية من
ا العمل.  لّنصوص القانونية اجلاري  ت الواردة  ونظرا إلمكانّية تعّدد إجازة إىل التتبعات والعقو

وذلك قة بعمليات الّتتبع املشار إليها يّتجه حتديد هذه األحكام بكّل دّقة الّنصوص القانونية املتعلّ 

ت عند تطبيق هذا الفصلتفاد أل ويل وصعو ت،  ي      .كما يّتجه حتديد هذه العقو

   40الفصل: 

  املتحّصلني على إجازات مهنية وقتية تعاطي التكوين أو تكوين املكّونني على  40حيّجر الفصل
ت لغري حساب اإلدارة اليت ينتمون إليها سياقة يف جمال . غري أّن هذا الفصل مل ينّص على العر

ت املرتتّبة عن خمالفة هذا التحجري،    يّتجه مراجعة هذه الّنقطة.   لذاالعقو

   57الفصل: 

   يّتجه حذف عبارة"de formateur"  لسطر األّول من الفصل يف نسخته الفرنسية  57الواردة 
 جتّنبا للتكرار. 

   60الفصل: 

   املفروضة على املكّونني على غرار منع التدخني داخل  إىل بعض التحجريات 60تطّرق الفصل
ت، غري أّن هذا الفصل مل  ت واستعمال اجلّوال أثناء التكوين وأثناء إجراءات خمتلف االمتحا العر

ت املرتتّبة عن عدم االمتثال إىل هذه املوانع  ، لذا يّتجه مراجعة هذه الّنقطة. ينّص على العقو

   64الفصل: 

   لسطر الث "الكفاءة"يّتجه حذف عبارة يف نسخته  64ين من الفقرة األوىل من الفصل االواردة 
 العربية جتّنبا للتكرار. 
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لس املنافسة  سة الّسيد  2016 جوان 30 بتاريخوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر

ّ وعضوية الّسيد  والّسادة عماد الدرويش وفوزي بن عثمان وماجدة بن جعفر ةاحلبيب جاء 

                                                       .وحمّمد بن فرج واهلادي بن مراد وشكري املامغلي وأّمن كتابة اجللسة السّيد نبيل السمايت
 الّرئيــس

  
  


