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 احلمد هلل           اجلمهوريّة الّتونسّية       
 جملس املنافسة         
 ***الملف اإلستشاري ****

 192733عــدد    
 كّراس شروط. املوضوع : إبداء الّرأي يف مشروع

 كوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة املرورّيةسات التّ مؤسّ  استغاللقل:النّ  القطاع :
   
 

 
 

  192733أي عدد  الرّ 

    2019ديسمرب   12ادر عن جملس املنافسة بتاريخ  الصّ 
 

 
 

 إّن جملس املنافسة،

بتاريخ   654بعد االّطالع على إحالة الّسيد وزير الّتجارة املرّّسة بكتابة جملس املنافسة حتت عدد 
حول مشروع   ،رأي اجمللسصول على للح ، واملتضّمنة الطّلب الوارد عن الّسيد وزير الّنقل2019أكتوبر  2

قرار يتعّلق ابملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق إبستغالل مؤّسسات الّتكوين يف جمال سياقة العرابت 
 والّسالمة املروريّة،  

املتعّلق إبعادة   2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
 واألسعار. تنظيم املنافسة 

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

، املتعّلق بضبط إجراءات 2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة   1148وعلى األمر عدد 
 ة ،  تيبيّ ة والتّ شريعيّ صوص التّ لنّ وصيغ االستشارة الوجوبية جمللس املنافسة حول مشاريع ا
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وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم اخلميس 
 ، 2019ديسمرب   12

  وبعد التأّكد من توفّر الّنصاب القانوين.

 وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد فريد الوهلازي يف تالوة تقريره الكتايب. 

 ة جمللس املنافسة على ما يلي :   ر رأي اجللسة العامّ وبعد املداولة استقّ 
 

I-  : تقدمي موضوع اإلستشارة 
  

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11تطبيقا ألحكام الفصل 
، على جملس املنافسة  2019 أكتوبر 02بتاريخ  الّنقلإبعادة تنظيم املنافسة واألسعار، أحال السّيد وزير 

كوين يف جمال سات التّ مؤسّ  لابستغال إلبداء الرّأي، مشروع قرار يتعّلق ابملصادقة على كرّاس شروط اخلاّصة 
 . سياقة العرابت والّسالمة املروريّة

املتعّلق إبعادة  2015سبتمرب  15املّؤرخ يف  2015لسنة  36من قانون عدد  11نّص الفصل قد و 
تيّبية  مشاريع الّنصوص القانونّية والتّ  تنظيم املنافسة واألسعار، على إلزامّية استشارة جملس املنافسة حول كلّ 

 هتدف مباشرة إىل فرض شروط خاّصة ملمارسة نشاط اقتصادّي أو مهنة أو تضع قيودا من شأهنا أن الّت 
 تعرقل الّدخول إىل سوق معّينة. 

األمر  ، وهو ستّشارة الوجوبّية إىل أمر حكوميكما أحال ذات الفصل أعمال ضبط إجراءات وصيغ اال
، والّذي نّص ضمن الفصل الثّاين منه  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148احلكومي عدد 

 36من القانون عدد  11: "يقصد مبشاريع النصوص التشريعيّة والتتيبيّة املنصوص عليها ابلفصل على انّه
 هتدف مشاريع القوانني واألوامر احلكوميّة والقرارات وكرّاسات الّشروط التّ  ،املشار إليه أعاله 2015لسنة 

 .".فرض شروط كميّة أو نوعيّة للّدخول إىل السّوق أو ممارسة نشاط اقتصّادي أو ممارسة مهنةىل إ
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 :  لإلستشارة اإلطار العامّ  -1
كوين يف جمال سياقة سات التّ إبستغالل مؤسّ روط املتعّلق مبراجعة كرّاس الشّ  اإلستشارة الرّاهنة تتعّلق

 . العرابت والّسالمة املروريّة
ومدى   ،روط املذكورعديل يف إطار تقييم جناعة األحكام اجلديدة املدرجة ضمن كرّاس الشّ التّ ويندرج هذا 

ة  تيبية اخلاصّ كّلفت مبراجعة الّنصوص التّ ية متعّددة األطراف، عهدت للجنة فنّ ة والّت هداف املرجوّ ألبلوغ ا
 نستعرض أمّهها: حويرات وأفرزت مجلة من التّ  ،كوين يف جمال سياقة العرابت بقطاع التّ 
سة تكوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة خفيض يف املساحة الّدنيا املطلوبة إلستغالل مؤسّ التّ  ✓

 . املروريّة من قبل شخص معنويّ 
كوين قصد احلصول على قيلة املعّدة للتّ فيع يف العمر األدىن املطلوب للعرابت اخلفيفة والثّ التّ  ✓

 ياقة يف بعض األصناف. السّ  رخص
 اهتم وفق شروط.من تغيري مقرّ سنوات  10ة  سات املباشرين ملدّ متكني أصحاب املؤسّ  ✓
 ة. ب مغالطة مصاحل وزارة املاليّ لتجنّ  عريف اجلبائي ابحمللّ تعليق بطاقة التّ  ✓
أبجهزة كامريا  كوين يف جمال سياقة العرابت ة جتهيز العرابت املعّدة للتّ نصيص على إجباريّ التّ  ✓

 شريع اجلاري به العمل. مراقبة شريطة إحتام التّ 
ة من سة تكوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة املروريّ مؤسّ  يستغلّ  إعفاء كّل شخص طبيعيّ  ✓

 إبرام عقد شغل مع مكّون يف بعض الّصور.
عن عشر  لّ كوين يف جمال سياقة العرابت املباشرين ملّدة ال تقسات التّ متكني أصحاب مؤسّ  ✓

 من قبلهم وفق شروط معّينة. املستغلّ  سنوات متتالية من إستغالل أبنائهم للمحلّ 
عني ابإلحالة يف صورة  سة تكوين من بني املتمتّ أو أحدمها عند وفاة صاحب مؤسّ إدراج الوالدين  ✓

 ات األجر األدىن املضمون. عدم التمّتع جبراية تفوق أربع مرّ 
 جمّلة من 81 أحكام الفصل تطبيق إطار يف، الرّاهن اخلاص ابلقطاع الكرّاس تنظيم عملّية لوتتنزّ         

تنقيحه  تّ  كما 1999 جويلية 26 يف املؤرخّ  1999 لسنة 71 عدد القانون مبقتضى الّصادرة رقات الطّ 
 خاملؤرّ 2009 لسنة  66 عدد والقانون 2001جويلية  10املؤرّخ يف  2001لسنة  67ة ابلقانون عدد خاصّ 
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 سات تعليم سياقة العرابت واملراكزمؤسّ  استغالل خيضع":يلي ما على ينصّ  يوالذّ ،  2009أوت 12 يف
 الوزير من بقرار عليه  يصادق شروط  كرّاس إىل مقتضيات  ،العرابت  سياقة  جمال يف كوين التّ  يف ةاملختصّ 

 وكذلك  املتعّلقة ابلكفاءة املهنّية وابحملاّلت والعرابت املستعملة، املكّلف ابلّنقل. يضبط هذا الكرّاس الّشروط
 ."ومراقبتها واملراكز سات املؤسّ  هذه اتيب املتعّلقة إبستغاللالتّ 

أوت  12يف خقل املؤرّ النّ  وزير قرارمشروع  يف رأيهأن أبدى ، وجتدر اإلشارة إىل أنّه سبق جمللس املنافسة        
ابت العر  سياقة مؤّسسات الّتكوين يف جمال  ق إبستغاللالّشروط املتعلّ  كرّاس املتعّلق ابملصادقة على 2016

 .2016فيفري  25بتاريخ  152577واملضّمن ابلرّأي عدد  ، والّسالمة املرورية

 الواثئق الّتالية:  الرّاهنة االستشارة تضّمنت :احملتوى املاّدي لالستشارة -2

 2016أوت  12 يف خ قل املؤرّ النّ  وزير  قرار إبلغاء يتعّلق ، ة والفرنسّيةغتني العربيّ حمّرر ابللّ  قرار مشروع -
ابت العر  سياقةكوين يف جمال سات التّ مؤسّ  ق إبستغاللالّشروط املتعلّ  كرّاس املتعّلق ابملصادقة على

 . المة املروريةوالسّ 

حمّرر   املرورية  والّسالمةكوين يف جمال سياقة العرابت سات التّ كرّاس الّشروط اخلاص إبستغالل مؤسّ  -
 ابلّلغة العربّية. 

 جمال  يفكوين سات التّ إبستغالل مؤسّ  اخلاصّ  الّشروط بكرّاسأبمنوذج الّتصريح امللحق  يتعّلق ملحق -
 ابت والّسالمة املروريّة. العر  سياقة

  . األسباب  شرح وثيقة -

 غة العربّية. ر ابللّ ياغة اجلديدة  حمرّ ومشروع الصّ  ،عديلهتص املقتح ص احلايل والنّ ن النّ جدول يتضمّ  -

  :الّتايل الّنحو على موّزعة فصول ثالثة  القرار مشروع تضّمنو 

كوين يف جمال روط املتعّلق إبستغالل مؤّسسات التّ ابملصادقة على كرّاس الشّ  يتعّلق   :لاألوّ  الفصل -
 املهنّية. سياقة العرابت والّسالمة 
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أوت  12وخاّصة قرار وزير الّنقل املؤرّخ يف  ،يتعّلق إبلغاء األحكام الّسابقة املخالفة للقرار :2الفصل  -
ق ابملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق إبستغالل مؤّسسات الّتكوين يف جمال سياقة  املتعلّ  2016

 العرابت والّسالمة املرورية. 

 يتعّلق بنشر هذا القرار ابلرّائد الرّسي للجمهوريّة الّتونسّية.  :3الفصل  -

 :كالّتايل أبواب  أربعة على موّزعة فصل،5 8 على القرار مبشروع امللحق الّشروط كرّاس نويتضمّ 

 7 )الفصل إىل 4 الفصل من)  ةعامّ  أحكام :لاألوّ  الباب

ويتضّمن  املروريّة والّسالمة ابت العر  سياقة جمال يف كوينالتّ  سات مؤسّ  استغالل شروط : الثانّ  الباب        
 أربعة أقسام :

   ) 11الفصل إىل 8 الفصل منة )الّشروط العامّ ّول: األقسم ال ✓
 (  14إىل الفصل  12) من الفصل  اين: احمللّ القسم الثّ  ✓
 ويتضّمن فقرتني :(  15كوين يف جمال الّسياقة ) الفصل الث: العرابت املعّدة للتّ القسم الثّ  ✓

o  16الفقرة األوىل: املواصفات الفّنية والعمر والعالمات املمّيزة للعرابت ) من الفصل  
 (  29إىل الفصل 

o  ّ(  34إىل الفصل  30ة: بطاقة اإلستغالل ) من الفصل الفقرة الثاني 
   ) 45 الفصل إىل 35 الفصل ة )من: الّشروط العامّ الرّابعالقسم  ✓

 الفصل من)  ةالمة املروريّ كوين يف جمال سياقة العرابت والسّ سات التّ مراقبة مؤسّ لث:  االثّ  الباب 
   ) 49الفصل إىل 46

 . ) 58الفصل إىل 50 الفصل من)ة أحكام إنتقاليّ  الباب الّرابع: 
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 :للقطاع  اإلطار القانونّ والّّتتييب املنّظم -3

إىل الّنصوص الّتشريعية   ةالعرابت والّسالمة املروريّ كوين يف جمال سياقة سات التّ إستغالل مؤسّ خيضع  
 التّالية: تيبية والتّ 

 من أنواع بعض مباشرة شروط ببيان  املتعّلق 1961 أوت  30 يف املؤرخّ  1961 لسنة 14 عدد املرسوم -
 لقانوناب ح املنقّ  1961 نوفمرب 6 يف  خاملؤرّ  1961 لسنة 46 عدد لقانون اب عليه املصادق جاريالتّ  الّنشاط

 .  1985 أوت  11 يف خاملؤرّ  1985 لسنة 84 عدد

 العامّ  األساسي ظامالنّ  بضبط املتعّلق1983 ديسمرب 12 يف خاملؤرّ  1983 لسنة 112 عدد القانون -
 لّنصوص اب  وإمتامه تنقيحه تّ  كما ،ةاإلداريّ  بغةالصّ  ذات  ةالعموميّ  سات واملؤسّ   احمللّية واجلماعات  ولةالدّ  ألعوان

  .له حقةالاّل 

 ألعوان العام األساسيّ  ظامالنّ  بضبط  املتعّلق 1985 أوت  5 يف خاملؤرّ  1985 لسنة 78 عدد القانون -
 اجلماعات  أو ولةالدّ  متتلك  الّت  ات ركوالشّ  جاريّةوالتّ  ناعّيةالصّ  بغةالصّ  ذات  العمومّية سات واملؤسّ  واوينالدّ 

  .له حقةالاّل  لّنصوص اب  وإمتامه تنقيحه تّ  كما  ،وكلّيا مباشرة بصفة ماهلا رأس احمللّية ةالعموميّ 

 .املستهلك  حبماية قاملتعلّ 1992 ديسمرب 7 يف خاملؤرّ  1992 لسنة 117 عدد القانون -

 االستثمارات  تشجيع ةجملّ  صدارق إباملتعلّ   1993ديسمرب 27 يف خاملؤرّ  1993 لسنة  120 عدد القانون -
  .له حقةالاّل  ّنصوصابل وإمتامه تنقيحه تّ  كما

 . الربيّ  للّنقل يةالفنّ  لوكالةابق املتعلّ  1998ديسمرب 28 يف خاملؤرّ  1998 لسنة 108 عدد القانون -

  تّ  كما،الطّرقات  جمّلة صدارإب  املتعّلق 1999 جويلية 26 يف خاملؤرّ  1999 لسنة  71 عدد القانون -
 . 2009 أوت  12 يف خاملؤرّ  2009 لسنة 66 عدد القانون مبقتضى وإمتامه تنقيحه

اخلاّصة  ةاإلداريّ  اإلجراءات  بتبسيط  املتعّلق 2001 جويلية 10 يف خاملؤرّ  2001 لسنة  67 عدد القانون -
 .لّنظراب إليها الرّاجعة االت اجمل يف قللنّ اب املكّلفة الوزارة قبل من مةاملسلّ  اخيصلتّ اب
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 املنّقح  اإلقتصاديّة املبادرة  حبفز قاملتعلّ  2007 ديسمرب 27 يف خاملؤرّ  2007 لسنة  69 عدد القانون -
 .      2009 ديسمرب 21 يف خاملؤرّ   2009لسنة  71 عدد لقانونابواملتّمم 

  .واألسعار املنافسة تنظيم عادة ق إباملتعلّ  2015 سبتمرب 15 يف خاملؤرّ  2015 لسنة 36 عدد القانون -

 أعضاء سلطات  بعض بتفويض ّلقاملتع 1989 مارس 24 يف خؤرّ امل 1989 لسنة  457 عدد األمر -
 .  2014 أفريل 30 يف خؤرّ امل 2014 لسنة 1506 عدد واملتّمم ابألمر املنّقح ةالواّل  إىل احلكومة

 معها واملتعاملني اإلدارة بني لعالقة اب خاصّ  1993 ماي 3 يف خاملؤرّ  1993 لسنة  982 عدد األمر -
 حقة له. الالّ  مرواألاب مواملتمّ  حاملنقّ 

 للوكالة الرّاجعة املعاليم بضبط املتعّلق 1999 سبتمرب 13 يف خؤرّ امل  1999 لسنة 2048 عدد األمر -
 2007 لسنة  704 عدد ألمراب وإمتامه  تنقيحه تّ  كما،تسديها  الّت  مقابل اخلدمات  الربيّ  للنقل الفنّية
 . 2007 مارس 22 يف خاملؤرّ 

 ياقةالسّ  رخص أصناف بضبط املتعّلق 2000 جانفي 24 يف خاملؤرّ  2000 لسنة 142 عدد األمر -
 ديسمرب 30 يف خاملؤرّ  2002 لسنة  3354 عدد ألمراب واملنّقح وجتديدها وصلوحيتها تسليمها وشروط
  . 2019جوان    17خ يف ؤرّ امل 2019لسنة   518عدد وابألمر  2002

         لتجهيز الفنّية القواعد بضبط املتعّلق 2000 جانفي 24 يف خاملؤرّ  2000 لسنة  147 عدد األمر -
 يف خاملؤرّ  2004 لسنة 2434 عدد األمر وخاّصة ،ومتّمته  نقحته  الّت  الّنصوص مجيع  وعلىهتيئة العرابت و 

 . 2004 أكتوبر  19

 للعرابت ة الفحص الفّن ق بضبط دوريّ املتعلّ  2000جانفي  24خ يف املؤرّ  2000لسنة  148األمر عدد  -
 صوص الّت وعلى مجيع النّ ا  جيب أن تتضمنه والبياانت الّت ّن وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الف

 .  2019مارس  25خ يف ؤرّ امل  2019لسنة  313عدد  ة األمر احلكوميّ مته وخاصّ حته أو متّ نقّ 
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 زمةالالّ  ئقاث الو  قائمة بضبط املتعّلق 2000 جانفي 24 يف خاملؤرّ  2000 لسنة 152 عدد األمر -
  .وسياقتها اجلوالن يف عربة الستعمال

 املشاريع لبعث املوّحد إلجراءّلق اباملتع 2000 أكتوبر 31 يف خاملؤرّ  2000 لسنة 2475 عدد األمر -
 . 2008 مارس 24 يف خاملؤرّ  2008 لسنة 733 عدد ألمر اب واملتّمم حاملنقّ  ةالفرديّ 

ق بضبط قائمة املخالفات ألحكام املتعلّ  2010فيفري  15خ يف املؤرّ  2010لسنة  262األمر عدد  -
جوان   30خ يف رّ ؤ امل 2017لسنة  811كومي عدد احلمر املنّقح ابأل طبيقيةرقات ونصوصها التّ ة الطّ جملّ 

2017. 

   .الّنقل وزارة مشموالت  بضبط قلّ املتع 2014 جانفي 16 يف خؤرّ امل  2014 لسنة  409 عدد األمر -

 االستشارة وصيغ إجراءات  بضبط قاملتعلّ  2016أوت  19 يف خاملؤرّ  2016 لسنة 1148 عدد األمر -
 .تيبية التّ الّتشريعية و  صوصالنّ  مشاريع حول املنافسة لسجمل ةالوجوبيّ 

ق بضبط شروط وإجراءات علّ املت 2017أفريل  13مؤرخ يف  2017لسنة  432كومي عدد احلمر األ -
 .ة خصيصا الستعمال املعوقني جسديّ يارات املعدّ االنتفاع ابالمتياز اجلبائي بعنوان السّ 

 ابت.العر  على واملصادقةابلقبول  املتعّلق 2000 جانفي 25 يف املؤرخّ  قلالنّ  وزير قرار - 

 املشاريع لبعث املوّحد صريحالتّ  أمنوذج بضبط املتعّلق 2000 نوفمرب 2 يف خاملؤرّ  األّول الوزير  قرار - 
 .ةالفرديّ 

 ةالبدنيّ  اإلعاقات  حاالت  قائمة بضبط املتعّلق 2002 أوت  16 يف يف خاملؤرّ  حةوالصّ  قلالنّ  وزيري قرار -
 وكذلك  ةاصطناعيّ  وأعضاء آلالت الّسائق استعمال محل أو  /وة للعرابت هتيئة خاصّ  بتتطلّ  الّت  واألمراض
  12ابلفصل  إليها املشار املختّصة جنةاللّ  رأي تستوجب الّت  ة اخلاصّ  ةالبدنيّ  اإلعاقات  من األخرى احلاالت 

 قلالنّ  وزيري بقرار تنقيحه تّ ا كم 2000 جانفي 24 يفخ املؤرّ  2000لسنة  142من األمر عدد 
 . 2013 أوت  19 يف يف خاملؤرّ  حةوالصّ 
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ابعة ة املسداة من قبل املصاحل التّ ق ابخلدمات اإلداريّ املتعلّ  2006خ يف أول أوت ؤرّ امل قـل قـرار من وزيـر النّ  -
نوفمرب  21يف ح ا املنقّ ظر وبشروط إسدائهاجعة إليها ابلنّ ة الر سات واملنشآت العموميّ قل واملؤسّ لوزارة النّ 
2016 .   

 كوينوالتّ  عليموالتّ  دريبالتّ  مهنة  تعاطي  شروط بضبط املتعّلق 2009 أكتوبر 21 يف خاملؤرّ  قلالنّ  وزير قرار  -
 حاملنقّ  العرابت  سياقة  تعليم يبمدرّ  وتكوينابت العر  وسياقة رقات الطّ  على المةوالسّ  اجلوالن قواعد جمال يف

 .  2015 سبتمرب 15 يف خاملؤرّ ابلقرار  واملتّمم

 ستغاللإب املتعّلق الّشروط كرّاسابملصادقة على   املتعّلق 2016أوت  12 يف خاملؤرّ  قلالنّ  وزير قرار -
 ة. كوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة املروريّ التّ  سات مؤسّ 

كوين يف جمال بضبط شروط تعاطي مهنة التّ  املتعّلق 2016نوفمرب  14خ يف ؤرّ املقل قرار من وزير النّ  -
نني يف جمال سياقة كوين يف جمال سياقة العرابت وتكوين املكوّ رقات والتّ المة على الطّ قواعد اجلوالن والسّ 

 .العرابت 

 دراسة الّسوق: -4

 ة. كوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة املروريّ سات التّ تتعّلق الّسوق املرجعّية بسوق إستغالل مؤسّ 

 من جهة العرض:  -4-1

إىل مقتضيات كرّاس  حاليا كوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة املرورية سات التّ خيضع إستغالل مؤسّ        
روط ، ويضبط هذا الكرّاس الشّ 2016أوت  12ط املصادق عليه بقرار من وزير الّنقل املؤرّخ يف و ر الشّ 

كوين يف جمال التّ  سات قة إبستغالل مؤسّ اتيب املتعلّ ت والعرابت املستعملة والتّ ة واحملالّ املتعّلقة ابلكفاءة املهنيّ 
 مع إحتام نظام احلصص.  وبيداغوجّياة ومراقبتها إداريّ المة املروريّ سياقة العرابت والسّ 

شخص طبيعي أو معنوي انشط يف جمال سياقة العرابت  شاط من قبل كلّ وميكن ممارسة هذا النّ        
 ة. المة املروريّ والسّ 
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بضبط شروط تعاطي ق املتعلّ  2016أوت  12الّنقل املؤرّخ يف من قرار  8وعمال أبحكام الفصل          
رقات والتكوين يف جمال سياقة العرابت وتكوين المة على الطّ كوين يف جمال قواعد اجلوالن والسّ مهنة التّ 

جمموعة  ،خص الذي ينوي ممارسة هذا الّنشاطر يف الشّ ه جيب أن تتوفّ ، فإنّ نني يف جمال سياقة العرابت املكوّ 
ة واإلجازة وبطاقة أو بطاقات له على شهادة الكفاءة املهنيّ أمّهها حتصّ من نذكر ، روط األخرىمن الشّ 

 زمة.اإلستغالل الالّ 

ل هذه الشهادة ختوّ  :رقاتالمة على الطّ تعليم قواعد اجلوالن والسّ ل  ةشهادة الكفاءة املهنيّ  ✓
 ،سات تعليم سياقة العرابت رقات إبحدى مؤسّ المة على الطّ اجلوالن والسّ لصاحبها تعليم قواعد 

ين جيتازون بنجاح حني الذّ هادة للمتشّ م هذه الشّ ياقة. وتسلّ سبة جلميع أصناف رخص السّ وذلك ابلنّ 
 .يقل الربّ ية للنّ مه الوكالة الفنّ امتحاان تنظّ 

هادة لصاحبها تعليم قواعد اجلوالن ل هذه الشّ وّ خت :تعليم سياقة العرابتل شهادة الكفاءة املهنية ✓
وميكن أن حتتوي   سات تعليم السياقة.ت وتعليم سياقة العرابت إبحدى مؤسّ رقاالمة على الطّ والسّ 

تنظيم امتحاانت  ح بنجاح. ويتمّ  اجتازها املتشّ ة أصناف حسب االمتحاانت الّت هادة عدّ هذه الشّ 
 .يية للنقل الربّ ة ابلوكالة الفنّ هادة من قبل املصاحل املختصّ احلصول على هذه الشّ 

ين حني الذّ هادة للمتشّ م هذه الشّ سلّ ت :لتكوين مدريب تعليم سياقة العرابت شهادة الكفاءة املهنية ✓
هادة لصاحبها، بعد احلصول ل هذه الشّ ي. ختوّ ية للنقل الربّ مه الوكالة الفنّ امتحاان تنظّ جيتازون بنجاح 

رقات وتعليم سياقة العرابت  المة على الطّ على اإلجازة املناسبة لذلك، تعليم قواعد اجلوالن والسّ 
كوين يف التّ ة يف سكلة أبحد املراكز املختصّ كوين والرّ سات تعليم سياقة العرابت أو التّ إبحدى مؤسّ 

 .جمال سياقة العرابت 

أن يطلب معادلة  ،ة بتعليم سياقة العرابت ة خاصّ ل على شهادة أجنبيّ متحصّ  لكلّ كما أنّه ميكن        
قل بعد أخذ رأي وتسند هذه املعادلة من وزير النّ  .ل عليهاة حسب األصناف املتحصّ شهادته أبخرى تونسيّ 

 .جاح يف االختبار يف املستوىة لقطاع تعليم سياقة العرابت والنّ الوطنيّ ة ة اإلستشاريّ جنة املهنيّ اللّ 
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وهي مبثابة  حلصول على اإلجازة هادات مطالبون ابأصحاب هذه الشّ  فإنّ  ،وملزاولة إحدى هذه املهن       
 قل الربّي. ية للنّ ترخيص إداري تسّلمه الوكالة الفنّ 

 4425 يقّدر حبوايلياقة يف تونس عدد مدارس تعليم السّ  فإنّ  ،املهنة وحسب املعطيات الّصادرة عن      
 .مدرسة

 من جهة الطّلب: -4-2

حيث تقوم هذه   ،ياقةن إلجتياز إمتحان رخص السّ و حاملتشّ  ،ياقةينتفع خبدمات مدارس تعليم السّ        
وذلك طبقا لربامج تكوين  ،اإلمتحاناغبني يف إجتياز هذا طبيقي للرّ كوين الّنظري والتّ سات ابلتّ املؤسّ 

تقّدر القيمة  وحسب املهنة ح، كوين واملتشّ سة التّ بني مؤسّ  تتجّسد يف إطار عقد تكوين كتايبّ  ،وإمتحاانت 
دينار إبعتبار معاليم  1000 مبا يتجاوز الــــــــــــــ )نظري وتطبيقي(هلذه اخلدمات  يدفعها املتّشح الّت ة املاليّ 

 .إلمتحانا

ه وبطلب من  أنّ إاّل  ،ية األسعارخيضع إىل حرّ  ،وجتدر اإلشارة إىل أّن حتديد أسعار هذه اخلدمات         
مبقتضى قرار  ،  2019أكتوبر  1إبتداءا من  ،نيا والقصوى للخدمات الدّ عريفات حتديد التّ  فقد تّ  ،املهنة
              ةعريفات ال يتجاوز مدّ تطبيق هذه التّ مع اإلشارة إىل أّن  .2019سبتمرب  11بتاريخ  420 عدد وزاريّ 

 ايل:وفق التّ  إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار قمن القانون املتعلّ  4أشهر طبقا ملقتضيات الفصل  6

 عريفة القصوى إبحتساب األداءاتالتّ  األداءات  إبحتسابنيا  عريفة الدّ التّ  اخلدمات
 د  10 د  8 رقات ة قانون الطّ حصّ 
 د  25 د  22 طبيقي كوين التّ التّ ة حصّ 

 د  120 د  100 طبيقيمعلوم اإلمتحان التّ 
 

سجيل يف اإلختبارين ات التّ العدد اجلملي لعمليّ  قّدري ف ، ياقةا على مستوى إمتحاانت رخص السّ أمّ       
 479399وإمتحان نظري  410920منها  2015خالل سنة ة عمليّ  890319طبيقي حوايل ظري والتّ النّ 

 . إمتحان تطبيقي 
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 2017خالل سنة اجلديدة املسندة الّسياقة فقد بلغ عدد رخص  ،قلوحسب إحصائيات وزارة النّ       
 .2015رخصة سنة  ألف 143وحوايل  2016رخصة سنة  139382مقابل  رخصة، 140382حوايل 

كوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة  سات التّ إستغالل مؤسّ  ميكن إعتبار سوق ،وخالصة ذلك       
 4425حلوايل ، وتطبيقيّ  ألف حريف بني إمتحان نظريّ  890تستقطب أكثر من ة سوقا هامّ ،املرورية 

هذه   تواجه لكن  ،واليد العاملةمن مؤّسسات الّتكوين  هامّ  عدد استقطاب وميكنها  ، مدرسة تعليم سياقة
 احتامما تعّلق بضرورة فيسواء ممارسة الّنشاط فيها، عند أو  ، إليهاخول لدّ لبعض العراقيل واحلواجز الّسوق 

 . اتطبيقها ظرفيّ    وإن كانحّت أو من خالل الّتقّيد ابلّتعريفات املضبوطة ، نظام احلصص

 :ةالعامّ الحظات امل   األّول:اجلزء 

إبستغالل املصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق يف شأن  الّنقليثري مشروع القرار الّصادر من وزير 
 املالحظات الّتالية:  ،مؤّسسات الّتكوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة املروريّة

يقتح تعويضها  بكّل من مشروعي القرار وكرّاس الّشروط، فإنّه " قلوزير النّ عبارة " عتماد فيما تعلق إب -1
   ."قلف ابلنّ الوزير املكلّ بعبارة "

روط "  اس الشّ " و عبارة " هذا الكرّ روطاس الشّ روط " بعبارة " كرّ اس للشّ الكرّ تعديل عبارة " يقتح   -2
   روط موضوع اإلستشارة.الشّ اس وذلك مبشروع كرّ روط "اس الشّ عبارة " كرّ بأو   اس" هذا الكرّ بعبارة "

 :تركيز أجهزة مراقبة بصريّة بعرابت تعليم الّسياقةحول  -3

ة جتهيز العرابت املعّدة إىل مسألة إجباريّ  ،تطّرق مشروع كرّاس الّشروط موضوع اإلستشارة الرّاهنة
شريطة إحتام الّتاتيب اجلاري هبا العمل   ،مراقبة بصريّةأبجهزة ،للتكوين يف جمال سياقة العرابت 

 : ممّا يستوجب،ة ة وترتيبيّ وهو جمال منظّم بنصوص تشريعيّ  (  28)الفصل 

بعرابت ة أجهزة مراقبة بصريّ  تركيز يف شأن،خصّيةة حلماية املعطيات الشّ إستشارة اهليئة الوطنيّ  •
عمال أبحكام القانون   كر،سالف الذّ  ختضع لتخيص من قبل اهليئةحيث ، تعليم الّسياقة

املتعّلق حبماية املعطيات   2004جويلية  24املؤرّخ يف  2004لسنة  63األساسّي عدد 



13 

 

ق بضبط تعلّ مل ا 2007نوفمرب  27خ يف ؤرّ ملا 2007لسنة  3004عدد  الّشخصّية، واألمر
ة حلماية  يئة الوطنيّ وقرار اهل،ةخصيّ عطيات الشّ ملعاجلة املخيص صريح والتّ شروط وإجراءات التّ 

ق بشروط إجراء تركيز وسائل املراقبة  املتعلّ  2018سبتمرب  5بتاريخ  5ة عدد خصيّ الشّ املعطيات 
 .ةالبصريّ 

،  ملشروع القرار موضوع اإلستشارة الّراهنة العات الّتاليني ضمن قائمة اإلطّ نيإضافة الّنص •
ــــ   : ويتعّلق اجملال بـــــــ

املتعّلق حبماية املعطيات   2004جويلية   24املؤرّخ يف  2004لسنة  63عدد  القانون األساسيّ  •
 .ةخصيّ الشّ 

ق بضبط شروط وإجراءات تعلّ ملا  2007نوفمرب  27خ يف ؤرّ مل ا 2007لسنة  3004عدد  األمر •
 .ةخصيّ عطيات الشّ ملعاجلة ا ملخيص صريح والتّ التّ 

 تقسيم وتبويب مشروع كّراس الّشروط: -4
إبستغالل مؤّسسات الّتكوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة  املتعّلق  ،تقسيم كرّاس الّشروطّت      

 .وتضّمن القسم الثالث فقرتني ،وأربعة أقسام أبواب  إىل أربعة ، املروريّة

إعداد املتعّلق بقواعد  2017مارس  17الّصادر بتاريخ  08 عددوابلّرجوع إىل منشور رائسة احلكومة  
ة تقسيم وتبويب ت التطّرق إىل كيفيّ ، وإجراءات عرضها وإستكمال هتيئتهاالّنصوص القانونّية  مشاريع

قسيم التّ  ويتمّ  .غايتها تيسري فهم الّنص ووضوح أحكامه ،ة تقسيموفق منهجيّ  مشروع الّنص القانوين
رورة تقسم األبواب إىل والعناوين تقسم إىل أبواب وعند الضّ  ، إىل عناوين ،حسب طول الّنص وتعقيداته

 .ةواألقسام إىل أقسام فرعيّ  ،أقسام

سالف  يقّتح إعتماد ما ورد ابملنشوره فإنّ ناسق بني الّنصوص القانونية، وملزيد ضمان التّ  ،وبناءا عليه
الفقرة األوىل والفقرة  تعويض تبويب ، بروطاملعتمد بكّراس الشّ قسيم تّ المن خالل تعويض  الذكر، 

     .انثّ ال والفرع ّول األفرع الإىل  ،ان من الباب الثّ  الثة من القسم الثّ انيّ الثّ 
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 :اخلاّصةالحظات امل   :لثّانااجلزء 

 مالحظات هتّم املنافسة: -1
 األّول: مستوى الفصل  يف  -

يف كوين إستغالل مؤّسسات التّ  يف شأن ،اهنالرّ الّشروط شروع كرّاس مب املعتمديعترب نظام احلصص 
من هذا الكرّاس من  44و 43و 38و1فصول لواملنصوص عليه اب ،جمال سياقة العرابت والّسالمة املروريّة

 . 1 تتعارض مع مبدأ حرّية املنافسةالّشروط الّتضييقّية ملمارسة هذا الّنشاط الّت 
 :41مستوى الفصل  يف  -

أصحاب مؤّسسات على اإلستشارة الراهنة ، املعروض روط مشروع كرّاس الشّ من  41الفصل  مّكن 
إذا ما   ، من الّتفويت يف مؤّسساهتم إىل أحد أبنائهم ،الّتكوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة املروريّة

يتعارض مع ما وهو  ، حه لألبناءمن تّ  اروط القانونّية املطلوبة، ويعترب هذا الّتفويت إمتياز توفّرت لديهم الشّ 
   .هذا الّصنف من املؤّسسات  حداث الفرص بني خمتلف املتّشحني إل ؤمبدأ تكاف

 وق.  السّ هذه  املساواة يف الّدخول إىل  ضماان ملبدإفإنّه يقّتح التخّلي عن هذا املقّتح  ،وعليه   
 

 :أخرىمالحظات  -2
 مالحظات عاّمة : -

 :14مستوى الفصل  يف  -
ه تطّرق إىل اهنة، يّتضح أنّ موضوع اإلستشارة الرّ روط شّ الكرّاس من مشروع   14ابلّرجوع إىل الفصل 

عريفات التّ ة خاصّ  ، سة تكوين يف جمال سياقة العرابت والّسالمة املروريّةضرورة أن يشهر كّل من يستغّل مؤسّ 
الّتنصيصات إىل تعريفة رسكلة الّسواق غري املهنيني ضمن هذه عرض ه مل يقع التّ وحيث أنّ ، املطّبقة

كرّاس   من مشروع 4وهي من بني اخلدمات املنصوص عليها ابلفصل ، املتحّصلني على رخصة سياقة

 
والّسالمة على الطرقات حول مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن  2016جوان  30الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  162591الّرأي عدد  -  1

 والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكّونين في مجال سياقة العربات.
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سبتمرب  15املؤرّخ يف 2015لسنة  36مراعاة أحكام القانون عدد ، ولغاية تدارك هذا الّنقص مع روطالشّ 
 تنظيم املنافسة واألسعار، وخاّصة ما تعّلق إبلتزامات املهن جتاه املستهلك،واملتعّلق إبعادة  2015

سة تكوين يف جمال سياقة  مؤسّ نصيص على خمتلف اخلدمات املقّدمة من طرف التّ يقّتح  لذا فإنّه 
  ألنّ عريفات التّ مصطلح  ا عن عوضخالصة األداء األسعار  إعتماد مصطلح و  ،العرابت والّسالمة املروريّة

 .سبة لألسعار املؤّطرةهذا املصطلح يعتمد أساسا ابلنّ 

 :45مستوى الفصل  يف  -
مواصلة إستغالل مؤّسسة الّتكوين عند وفاة صاحبها من طرف الورثة  ة ن هذا الفصل إمكانيّ تضمّ  •

 . نصيص عليها  وفق شروط ت التّ 

يف صورة عدم  ، املتمّتعني ابإلحالةإدراج الوالدين أو أحدمها من بني كما تضّمن نفس الفصل  •
 . جبراية تفوق أربع مرّات األجر األدىن املضمون متّتع األب أو األمّ 

   .ببعض الغموضسمت ياغة إتّ الصّ ويربز ممّا جاء هبذا الفصل أّن    

ة من خالل حتديد خاصّ  مزيد توضيحها يقّتح ،وتفاداي ألّي لبس عند أتويل هذه املقتضيات    
الواردة  جبراية...." أحدامها على األقلّ ه متتعيقّتح تعديل عبارة "  كما  ألحد الورثة. االستغاللت أولوايّ 
 ...".   أحدمها جبرايةبعبارة " متتع  هذا الفصل اين من الفقرة األخرية من طر الثّ ابلسّ 

 :47مستوى الفصل  يف  -
إىل ضرورة إحتام مقتضيات الفقرة األخرية  ،يف فقرته األخرية من كرّاس الّشروط  47الفصل  تطّرق 

معه   يقتحا ممّ  ، هايّتضح أّن هناك تغيريا يف ترتيب ،ومبراجعة ترتيب الفصولمن هذا الكرّاس.  34الفصل من 
 .34عوضا عن  35 ـــــــــــترقيم هذا الفصل بـتغيري 
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 :49مستوى الفصل  يف  -
يتعّرض املخالف إىل العقوابت   ،هذا الكرّاسه يف صورة عدم إحتام مقتضيات أنّ  ،ورد هبذا الفصل 

 . شريع اجلاري به العملاملنصوص عليها ابلتّ 

نصيص على التّ  ،فإنّه يتعنّي عند سّن عقوابت معّينة، جلس املنافسة وعمال مبا إستقّر عليه عمل  
نصيص على التّ ك ختضع هلا بصورة متّكن ممارس الّنشاط من معرفة هذه العقوابت،  األسس القانونّية الّت 

عالوة على أتثريه  ،حبقوق الّدفاع هساس ملاذ القرار بشأنه اإلستماع إىل املخالف قبل إعالمه أو إختّ  ضرورة
 .2على حرّية املنافسة 

 :   54مستوى الفصل  يف  -

اس على من هذا الكرّ  10الية :" ال تنطبق مقتضيات الفصل التّ ياغة وفق الصّ  54يقتح تعديل الفصل 
 ". 2016أوت  12سة تكوين يف جمال سياقة العرابت قبل اتريخ ملؤسّ  نياملستغلّ األشخاص املعنويني 

برائسة السّيد   ،2019ديسمرب  12أي عن اجللسة العاّمة جمللس املنافسة بتاريخ وصدر هذا الرّ 
      يخ رمي بوزاين وسندس ابلشّ  ادي وفتحّية محّاد ود العيّ رضا بن حممود وعضويّة الّسادة والّسيدات حممّ 

عود وحممد شكري رجب ومصطفى واخلموسي بوعبيدي وعصام اليحياوي وأكرم البارون و سامل ابلسّ 
 كتابة اجللسة السّيد نبيل السمايت. ف ، واملقّرر العاّم الّسيد حمّمد شيخ روحو  وأّمن  ابللطيّ 

             
 ئيــس الـرّ  

 رضا بن حممود                
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