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تشتمل المناظرة على اختبارات في ) : جديد (8الفصل 
الكفاءة البيداغوجية إلمكانية القبول واختبارات الشهادات واألعمال 

  :للقبول النهائي 
  :اختبار الكفاءة البيداغوجية  ـ 1

  :ر الكفاءة البيداغوجية على يحتوي اختبا
تقديم مذكرة مشفوع بمناقشة مع أعضاء لجنة االمتحان يتم ـ 

 مذكرات توضع على ذمة 10سحبها من طرف المترشح من بين 
اللجنة يجب أن تكون هاته المذكرات محينة وتحتوي على قائمة 

  .المراجع
  ).1ضارب (ساعة واحدة : لمدة 

تحضير بدون مذكرات أو وثائق  ساعات من ال4إلقاء درس بعد ـ 
 دروس توضع على 10 وقع سحبه من طرف المترشح من بين قائمة

  .ذمة أعضاء اللجنة
  ).1الضارب (ساعة واحدة : المدة 

 ساعة من التحضير باستعمال 28إلقاء محاضرة بعد ـ 
المذكرات والوثائق حول موضوع يسحب من طرف المترشح بعد 

 محاور تهم المادة المختارة 5ضبطه من طرف اللجنة من بين 
  .الموضوعة على ذمة أعضاء اللجنة

  )1الضارب (ساعة واحدة : المدة 
اختبارات تطبيقية يقع سحبها من بين ثالثة مقترحات لكل ـ 

نوعية اختبار يقدمها المؤطر ويمكن إعادة صياغتها من قبل 
مدة االختبارات وعددها وتوزيعها وكيفيتها . أعضاء اللجنة

رب الجزئية يحدد من قبل لجنة االمتحان عند فتح المناظرة والضوا
  ).2الضارب (

في حالة النجاح في مرحلة الكفاءة البيداغوجية، يقع استدعاء 
المترشح الجتياز المرحلة الثانية من المناظرة والتي تتضمن تقديم 

  .عمل بحث، دراسة الشهائد واألعمال
  :اختبار الشهادات واألعمال  ـ 2

  :ختبار الشهادات واألعمال على يحتوي ا
تقديم عمل البحث ذو عالقة مع مادة االختبار يشفع بمناقشة ـ 

  مع أعضاء اللجنة
  )1الضارب ( دقيقة 30: المدة 

تقييم الشهادات واألعمال والمنشورات يقع حسب المقاييس ـ 
التقييمية والضوارب المضبوطة من طرف المجلس العلمي تسلم 

إلدارة إلى أعضاء اللجنة في بداية كل مناظرة في وثيقة من طرف ا
  )1الضارب (

يتضمن برنامج االختبارات على جميع المواضيع المتعلقة 
  .بالمادة المختارة

  .يمكن للعموم حضور الحصص المخصصة إلجراء االختبارات

 ـ يخضع هذا القرار إلى فترة انتقالية بأربع سنوات 2الفصل 
د الرسمي للجمهورية التونسية خالل ابتداء من تاريخ نشره بالرائ

هذه الفترة االنتقالية يمكن للمترشح أن يختار بين إجراء المناظرة 
في صيغتها القديمة أو صيغتها الجديدة يتعين على المترشح أن 

  .يحدد اختياره حين تقديم ترشحه

 هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ينشر ـ 3الفصل 
  .التونسية

  .2016وت  أ19تونس في 
   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  شهاب بودن
  الفالحة والموارد المائيةوزير 

  والصيد البحري
  سعد الصديق

  
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  
  

  النقلوزارة

  
 يتعلق 2016 أوت 12 من وزير النقل مؤرخ فيقرار 

بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغالل مؤسسات 
 . لتكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المروريةا

  إن وزير النقل،
  الدستور،    على االطالع بعد

 أوت 30 المؤرخ في 1961 لسنة 14على المرسوم عدد و
 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط 1961

 المؤرخ 1961 لسنة 46التجاري المصادق عليه بالقانون عدد 
 1985 لسنة 84 والمنقح بالقانون عدد 1961 نوفمبر 6في 

 ،1985 أوت 11المؤرخ في 

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عـدد 
 المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

 المحلية والمؤسسات العمومية ذات  العموميةالدولة والجماعات
نقحته أو تممته الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 

 سبتمبر 23 المؤّرخ في 2011 لسنة 89 عدد المرسوموخاصة 
2011،  
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 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤّسسات العمومّية ذات الصبغة الصناعّية والتجارّية والشركات 
و الجماعات العمومّية المحلّية رأس مالها بصفة التي تمتلك الدولة أ

مباشرة وكلّيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
  ،2007 ديسمبر 27 المؤّرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 

 120وعلى مجلة تشجيع االستثمارات الصادرة بالقانون عدد 
 وعلى جميع 1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993لسنة 

 لسنة 54 عدد القانون وخاصةصوص التي نقحتها أو تممتها الن
 المالية بقانون المتعلق 2013 ديسمبر 30 في المؤرخ 2013
 ،2014 لسنة

 28 المؤرخ في 1998 لسنة 108وعلى القانون عدد 
  المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،1998ديسمبر 

 1999 لسنة 71وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1999 جويلية 26المؤرخ في 

 12 المؤرخ في 2009 لسنة 66أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  منها،81 وخاصة الفصل 2009أوت 

 مارس 24 المؤرخ في 1989 لسنة 457وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الوالة 1989

لنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد وعلى جميع ا
  ،2014 فريل أ30 المؤرخ في 2014 لسنة 1506

 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين 1993

معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر 
 ، 2010 جويلية 26 المؤرخ في 2010نة  لس1882 عدد

 سبتمبر 13 المؤرخ في 1999 لسنة 2048وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري 1999

مقابـل الخدمات التي تسديها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
د  واألمر عد2000 نوفمبر 20 المؤرخ في 2000 لسنة 2782
 ،2007 مارس 22 المؤرخ في 2007 لسنة 704

 جانفي 24 المؤرخ في 2000 لسنة 142وعلى األمر عدد  
 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها 2000

 3354 باألمر عدد  خاصةكما تم تنقيحه وصلوحيتها وتجديدها
 ،2002 ديسمبر 30 المؤرخ في 2002لسنة 

 جانفي 24 المؤرخ في 2000 لسنة 147وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات كما 2000

 13 المؤرخ في 2012 لسنة 2759 عدد  باألمر خاصةتم تنقيحه
   ، 2012نوفمبر 

 جانفي 24 المؤرخ في 2000 لسنة 152وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الالزمة الستعمال عربة في 2000

 جوالن وسياقتها،ال

 أكتوبر 31 المؤرخ في 2000 لسنة 2475وعلى األمر عدد 
 المتعلق باإلجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية كما تم 2000
المؤرخ في  2008لسنة  733 باألمر عدد  وإتمامه خاصةتنقيحه

  ،2008 مارس 24

 جانفي 16مؤرخ في ال 2014لسنة  409 وعلى األمر عدد
   ضبط مشموالت وزارة النقل، المتعلق ب2014

 6 في المؤرخ 2015 لسنة 35 عدد األمر الرئاسي وعلى
  وأعضائها،  بتسمية رئيس الحكومة المتعلق 2015 فيفري

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1عدد  األمر الرئاسي وعلى
  المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة، 2016جانفي 

 المتعلق 2000 جانفي 25وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 
 بالقبول والمصادقة على العربات،

 المتعلق 2000 نوفمبر 2وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في 
 بضبط أنموذج التصريح الموحد لبعث المشاريع الفردية،

 المتعلق 2002 فيفري 5وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 
بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغالل مؤسسات تعليم 

ياقة العربات وكراس الشروط المتعلق باستغالل المراكز س
 المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،

 16وعلى قرار وزيري النقل والصحة العمومية المؤرخ في 
 المتعلق بضبط قائمة حاالت اإلعاقات البدنية 2002أوت 

أو حمل واستعمال  /واألمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و
ائق آلالت وأعضاء اصطناعية وكذلك الحاالت األخرى من الس

اإلعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة 
 2000 لسنة 142 من األمر عدد 12المشار إليها بالفصل 

وزيري  كما تم تنقيحه خاصة بقرار 2000 جانفي 24المؤرخ في 
 ، 2013 أوت 19 المؤرخ في النقل والصحة
 المتعلق 2009 أكتوبر 21 وزير النقل المؤرخ في وعلى قرار

بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال 
قواعد الجوالن وسالمة الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي 

 كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير النقل تعليم سياقة العربات
  ،2015 سبتمبر 15المؤرخ في 

 . المنافسةوعلى رأي مجلس
 :  قّرر ما يلي

الفصل األول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق 
والسالمة باستغالل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات 

  .الملحق بهذا القرارالمرورّية 



  3273صفحـة   2016 سبتمبر 20 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   77عــدد 

 ـ تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القرار 2الفصل 
 المتعلق 2002ري  فيف5 المؤرخ في  وزير النقلوخاصة قرار

بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغالل مؤسسات تعليم 
سياقة العربات وكراس الشروط المتعلق باستغالل المراكز 

   .المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 

  .التونسية
  .2016 أوت 12تونس في 

  نقلالوزير 
  أنيس غديرة

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  
  ملحق

كراس الشروط المتعلق باستغالل مؤسسات التكوين في مجال 
  سياقة العربات والسالمة المرورية

يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة ـ الفصل األول 
المهنية والمحالت والعربات المستعملة وكذلك التراتيب المتعلقة 
باستغالل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسالمة 

  . المرورية ومراقبتها إدارّيا وبيداغوجّيا
يتم استغالل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات 
والسالمة المرورية وفقا لمقتضيات هذا الكراس للشروط مع 

 .احترام نظام الحصص
 فصال 54يحتوي هذا الكراس للشروط على ـ  2الفصل 

 .موزعة على أربعة أبواب
 بمؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات ـ يقصد 3الفصل 

والسالمة المرورية كل شخص طبيعي أو معنوي ناشط في ميدان 
 .التكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية

 الباب األول
  أحكام عامة

ات  تعنى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربـ  4الفصل 
لراغبين لوالسالمة المرورّية بالتكوين النظري والتطبيقي 

والمترشحين الجتياز امتحانات رخص السياقة طبقا لبرامج 
  .التكوين واالمتحانات المضبوطة حسب التراتيب الجاري بها العمل

يمكن لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسالمة 
المتحصلين على رخصة المرورية رسكلة السواق غير المهنيين 

 .سياقة
الراغب بمقتضى عقد كتابي بين والرسكلة ويتم هذا التكوين 

  .المترشح وصاحب المؤسسة المعنّية أو ممثلها القانونيأو 

 يجب على كل شخص طبيعي يرغب في استغالل ـ  5الفصل 
مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية سحب 

اس للشروط من المصالح المختصة للوكالة نسختين من هذا الكر
ثم ء التصريح الملحق بهذا الكراس الفنية للنقل البري وإمضا

 لسنة 2475القيام باإلجراءات المنصوص عليها باألمر عدد 
 المتعلق باإلجراء الموحد 2000 أكتوبر 31 المؤرخ في 2000

  . لبعث المشاريع الفردية والنصوص التي نقحته أو تّممته

 على الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في يجب
استغالل مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسالمة 
المرورية سحب نسختين من هذا الكراس للشروط من المصالح 
المختصة للوكالة الفنية للنقل البري وإمضاء التصريح الملحق 

 لدى هذه بهذا الكراس ثم االحتفاظ بنسخة وإيداع النسخة الثانية
المصالح مصحوبة بتصريح بالشروع في االستغالل طبقا لألنموذج 
الملحق بهذا الكراس للشروط والحصول على بطاقات االستغالل 

 .الالزمة لتعاطي هذا النشاط

صّرح طبيعي أو معنوي يجب على كل شخص ـ  6الفصل 
بالشروع في استغالل مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات 

لمرورية أن يلتزم باحترام وتطبيق كل البنود الواردة والسالمة ا
 .ذا الكراس للشروطبه

يخضع استغالل مؤسسات التكوين في مجال سياقة ـ  7الفصل 
العربات والسالمة المرورية لمقتضيات مجلة الطرقات الصادرة 

 1999 جويلية 26 المؤرخ في 1999 لسنة 71بالقانون عدد 
لها ونصوصها التطبيقية وكذلك والقوانين المنقحة والمتممة 

 .المقتضيات الواردة بهذا الكراس للشروط
  الباب الثاني

شروط استغالل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات 
  والسالمة المرورية

  القسم األول
  الشروط العامة

يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي الراغب في ـ   8الفصل 
ة العربات والسالمة استغالل مؤسسة تكوين في مجال سياق

  :المرورية الشروط  التالية 

 ،أن تكون جنسيته تونسيةـ 

أن يكون متحّصال على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في ـ 
مجال سياقة العربات والسالمة المرورية وذلك طبقا للتراتيب 

 ،الجاري بها العمل والمتعلقة بشروط ممارسة المهنة
ة صاحب مؤسسة تكوين أن يكون متحّصال على اإلجازة بصفـ 

في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية وبطاقة أو بطاقات 
 ،االستغالل الالزمة لذلك
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أن ال يكون محكوما عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة ـ 
بأكثر من ثالثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة 

قد صدر ضده أشهر مع اإلسعاف بتأجيل التنفيذ وأن ال يكون 
 ،ولم يسترد حقوقه حكم باإلفالس

أن يباشر فعلّيا المهنة بنفسه من خالل التكوين أو التسيير ـ 
إال في صورة استحالة ذلك ألسباب صحية ثابتة وبعد موافقة 

 ،المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري
أن ال يكون منتميا إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات ـ 
ة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو المنشآت المحلي

العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل مع 
 لسنة 112 مكرر من القانون عدد 50مراعاة أحكام الفصل 

 المتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983
ة المحلية األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومي

 مكرر من 53والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والفصل 
 المتعلق 1985 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78القانون عدد 

بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين والمؤسسات 
العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك 

 ا،ية رأس مالها بصفة مباشرة وكليالدولة أو الجماعات المحل
أن ال يكون أجيرا بأي مؤسسة أخرى سواء داخل أو خارج ـ 

 ،الجمهورية التونسية
أن يكون مالكا أو متسوغا لمحل تتوفر فيه الشروط ـ 

  ، من هذا الكراس للشروط12المنصوص عليها بالفصل 
أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق اإليجار المالي لسيارة ـ 
دة على األقل معدة للتكوين في مجال سياقة العربات وتتوفر واح

  ،فيها الشروط المنصوص عليها بالقسم الثالث من هذا الباب
ال يمكن للشخص الطبيعي استغالل أكثر من مؤسسة واحدة 
للتكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية كما ال يمكنه 

 .إحداث فروع لهذه المؤسسة
جب أن تتوفر في الممثل القانوني للشخص  يـ 9الفصل 

المعنوي الراغب في استغالل مؤسسة تكوين في مجال سياقة 
  :العربات والسالمة المرورية الشروط التالية 

 ،أن تكون جنسيته تونسيةـ 
أن يكون متحصال على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في ـ 

تيب مجال سياقة العربات والسالمة المرورية وذلك طبقا للترا
 ،الجاري بها العمل والمتعلقة بشروط ممارسة المهنة

أن ال يكون محكوما عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة ـ 
بأكثر من ثالثة أشهر سجن دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة 

يكون قد صدر ضده  مع اإلسعاف بتأجيل التنفيذ وأن ال أشهر
 ،حكم باإلفالس ولم يسترد حقوقه

 ،شر فعلّيا المهنة بنفسه من خالل التكوين أو التسييرأن يباـ 

أن ال يكون منتميا إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات ـ 
المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو المنشآت 
العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل مع 

 لسنة 112ن عدد  مكرر من القانو50مراعاة أحكام الفصل 
 المتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983

األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية 
 مكرر من 53والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والفصل 

 المتعلق 1985 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78القانون عدد 
 ألعوان الدواوين والمؤسسات بضبط النظام األساسي العام

العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك 
 ،الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا

أن ال يكون أجيرا بأي مؤسسة أخرى سواء كان ذلك داخل ـ 
  .أو خارج الجمهورية التونسية

 في الشخص يجب أن يتوفر في كل شريكـ  10الفصل 
المعنوي الراغب في استغالل مؤسسة تكوين في مجال سياقة 

  :العربات والسالمة المرورية الشروط التالية 
  ،التمتع بالجنسية التونسيةـ 
الحصول على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة ـ 

العربات والسالمة المرورية وفقا للتراتيب القانونية الجاري بها 
 ،لقة بممارسة المهنةالعمل المتع

عدم استغالل مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات ـ 
 .والسالمة المرورية كشخص طبيعي

يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الراغب في  ـ 11الفصل 
استغالل مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسالمة 

  :المرورية الشرطين التاليين 
حل تتوفر فيه الشروط أن يكون مالكا أو متسوغا لمـ 

  ، من هذا الكراس للشروط12المنصوص عليها بالفصل 
أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق اإليجار المالي ألسطول ـ 

من العربات يتكون على األقل من ثالث سيارات تتوفر فيها 
  .الشروط المنصوص عليها بالقسم الثالث من هذا الباب

واحدة مؤسسة ر من استغالل أكثال يمكن للشخص المعنوي 
 ، كما ال يمكنهتكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المروريةلل

 .ذه المؤسسةإحداث فروع له
  القسم الثانـي

  المحـل
يجب أن ال تقل المساحة الداخلية للمحل ـ  12الفصل 

والمخصصة الستغالل مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات 
ن مترا مربعا بالنسبة إلى والسالمة المرورية عن خمسة وعشري

الشخص الطبيعي وخمسين مترا مربعا بالنسبة إلى الشخص 
  . المعنوي
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  :يجب أن يتوفر بهذا المحل 
  ،مدخل مستقلـ 
  ،مكتب الستقبال الحرفاءـ 
قاعة واحدة على األقل مخصصة لتعليم قواعد الجوالن ـ 

  ، متر مربعا9والسالمة على الطرقات ال تقل مساحتها عن 
  .رة مياهدوـ 

كما يجب أن يتوفر بكل مؤسسة تكوين في مجال سياقة 
  :العربات والسالمة المرورية على األقل التجهيزات التالية 

 ،حاسوب واحد على األقلـ 
الوسائل والتجهيزات البيداغوجية الضرورية للتكوين في ـ 

مجال قواعد الجوالن والسالمة على الطرقات ومجال سياقة 
 .العربات

استغالل محل متواجد بعمارة تكون فيها دورة المياه  يمكن 
وفي هذه الحالة ال يتم احتساب . مشتركة بين عدد من المحالت

مساحة دورة المياه ضمن المساحة المطلوبة المشار إليها بالفقرة 
 .األولى من هذا الفصل

يجب على كل شخص يرغب في الشروع في  ـ 13الفصل 
 سياقة العربات والسالمة استغالل مؤسسة تكوين في مجال

 مترا بين مقر 300المرورية أن يحترم مسافة ال تقل عن 
المؤسسة الراغب في استغاللها ومقرات المؤسسات األخرى لتعليم 

تحتسب هذه المسافة . السياقة والسالمة المرورية المباشرة
انطالقا من أمام مدخل المؤسسة أرضّيا إلى غاية مداخل 

  .المؤسسات األخرى
منع استغالل أكثر من مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات ي

 .عمارةالوالسالمة المرورية بنفس 
يجب على كل شخص يستغل مؤسسة تكوين في ـ  14الفصل 

مجال سياقة العربات والسالمة المرورية أن يعلق في مكان بارز 
  :داخل المحل 

تعريفة الدروس النظرية لقواعد الجوالن والسالمة على ـ 
  ،الطرقات

  ،تعريفة دروس السياقةـ 
 ،تعريفة استعمال العربة لالمتحان التطبيقيـ 
  ،نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لصاحب المؤسسةـ 
 من 4نسخة من أنموذج عقد التكوين المشار إليه بالفصل ـ 

 .هذا الكراس للشروط
كما يجب توفير الوثائق التالية بالمحل لالستظهار بها في 

د كل طلب مراقبة من قبل أعوان المصالح المختصة الحين عن
 : لوزارة النقل المؤهلين لذلك 

نسخة من إجازات ممارسة المهنة بالنسبة لجميع المكونين ـ 
 ،العاملين بالمؤسسة

 ،نسخة من بطاقة أو بطاقات استغالل العربات المستعملةـ 
 .نسخة من التصريح بالشروع في االستغاللـ 

  القسم الثالث
  عربات المعدة للتكوين في مجال السياقةال
يجب أن تكون كل عربة معدة  للتكوين في مجال ـ  15الفصل 

السياقة مسجلة بالبالد التونسية وتتوفر فيها الشروط الفنية 
  .المنصوص عليها بهذا القسم

يمكن استعمال عربات ال يتوفر فيها شرط التسجيل بالبالد 
المنصوص عليها بهذا القسم التونسية أو بعض الشروط الفنية 

عند استعمالها للتكوين في مجال السياقة للمعوقين وإجراء 
االمتحانات عليها وذلك بعد موافقة المصالح المختصة للوكالة 

 .الفنية للنقل البري
باستثناء العربات المعدة للتكوين في مجال السياقة لفائدة 

ات المنصوص المعوقين، يمنع إدخال تغييرات جوهرية على العرب
تغيير "أو  /و" إضافة طاقة"عليها بهذا القسم وذلك باستثناء 

 ".محّرك
  الفقرة األولى

  المواصفات الفنية والعمر والعالمات المميزة للعربات
باستثناء الدراجات النارية الكبيرة والجرارات ـ  16الفصل 

الفالحية والمجرورات أو أنصاف المجرورات، يجب أن تكون كل 
عدة للتكوين في مجال السياقة مجهزة باإلضافة إلى الشروط عربة م

  :العامة لتجهيز وتهيئة العربات بـ 
 جهاز تحكم مزدوج للتوقيف والوصل والفصل ودواس ـأ 

السرعة بالنسبة للعربات ذات محرك المستعملة للحصول على 
  ".1د"و " ب"رخص سياقة من صنفي 

لعربات ذات محرك جهاز تحكم مزدوج للتوقيف بالنسبة ل ـب 
" هـ+د"أو " د"المستعملة للحصول على رخص السياقة من صنف 

  ."هـ+ج" أو " ج"أو 
مرآة عاكسة للرؤية داخلية ثانية أو منفردة شاملة للرؤية ـ ج 

ومرآة عاكسة للرؤية خارجّية من الجانب األيمن بالنسبة للعربات 
ذات محّرك المستعملة للحصول على رخص سياقة من صنفي 

  ".1د"و" ب"
 مرآتين عاكستين للرؤية خارجيتين واحدة من الجهة ـد 

اليسرى واألخرى من الجهة اليمنى بالنسبة للعربات ذات محرك 
"  ج"أو " د"المستعملة للحصول على رخص السياقة من صنف 

  ".هـ+د"أو " هـ+ج"أو 
  . علبة سرعة ميكانيكيةـهـ 

ة للتكوين في  يجب أن ال يقل طول كل عربة معدـ 17الفصل 
" ب"مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من صنفي 

 .عن ثالثة أمتار وثالثين صنتمترا" 1د"و
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يجب أن ال يقل الطول األدنى لكل عربة معدة ـ  18الفصل 
للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من 

يه عن سبعة أمتار وال يقل وزنها الجملي المرخص ف" ج"صنف 
  .عن سبعة أطنان ونصف

وعند التكوين أو إجراء االمتحانات التطبيقية يجب أن تكون 
 .العربة محملة على األقل بثلث الحمولة المرخص فيها

يجب أن تكون كل عربة معدة للتكوين في مجال ـ  19الفصل 
" هـ+ج"السياقة قصد الحصول على رخص سياقة مـن صنف 

عة عشر مترا على األقل ووزنها عربة مركبة وأن يكون طولها أرب
  .الجملي الناقل المرخص فيه إحدى وعشرين طنا على األقل

وعند التكوين أو إجراء االمتحانات التطبيقية يجب أن تكون 
 .نصف المجرورة محملة على األقل بثلث الحمولة المرخص فيها

يجب أن تكون  كل عربة معدة للتكوين في مجال ـ  20الفصل 
معدة "  د"الحصول على رخص السياقة من صنف السياقة قصد 

خصيصا من طرف الصانع لنقل األشخاص وأن يكون طولها األدنى 
 .عشرة أمتار
 يجب أن تكون العربة المعدة للتكوين في مجال ـ 21الفصل 

جرارا " ح"السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من صنف 
 .فالحيا مقرونا بمجرورة أو بنصف مجرورة فالحية

 يجب أن تكون الدراجة النارية الكبيرة المعدة ـ 22لفصل ا
للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من 

 صنتمترا 125مجهزة بمحرك سعة اسطوانته تفوق  "أ"صنف 
 .مكعبا

يجب أن ال يتجاوز عمر العربات ذات محرك ـ  23الفصل 
 رخص المعدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على

عند الشروع في " 1د"و" ب"و" أ"السياقة من أصناف 
  .االستغالل ست سنوات

وال يمكن مواصلة استغالل هذه العربات إذا تجاوز عمرها اثنى 
 .عشر سنة ابتداء من تاريخ أول إذن بالجوالن

يجب أن ال يتجاوز عمر العربات ذات محرك ـ  24الفصل 
حصول على رخص المعدة للتكوين في مجال السياقة قصد ال

" ح"و" هـ+د"و" د"و" هـ+ج"و" ج"السياقة من أصناف 
  .عند الشروع في االستغالل عشر سنوات

وال يمكن مواصلة استغالل هذه العربات إذا تجاوز عمرها 
 .عشرين سنة ابتداء من تاريخ أول إذن بالجوالن

 يجب تجهيز العربات ذات محرك المعدة للتكوين ـ 25الفصل 
اقة قصد الحصول على رخص سياقة من صنفي في مجال السي

بلوحة بيضاء مستطيلة أو منشورية الشكل يكون " 1د"و" ب"
 صم على األقل يكتب على واجهتيها X 12 صم 40بعداها 

سيارة "األمامية والخلفية باللغة العربية وباللون األحمر عبارة 
  ".تكوين

مز يجب أن توضع هذه اللوحة في أعلى السيارة وأن تحمل ر
 .المؤّسسة

 يجب أن تتوفر بالدراجات النارية الكبيرة المعدة ـ  26الفصل 
للتكوين في مجال السياقة ظّهارة صفراء اللون تشاهد من األمام 

 صم  X 15 صم 30ومن الخلف يحملها المترشح ويكون بعداها 
دراجة نارية "ويكتب عليها باللغة العربية وباللون األحمر عبارة 

 .ز المؤسسةورم" للتكوين
يجب أن تكون العربات ذات محرك المعدة لنقل ـ  27الفصل 

األشخاص أو البضائع والمخصصة للتكوين في مجال السياقة 
  " هـ+د"أو " د"للحصول على رخص سياقة من األصناف 

مجهزة بلوحتين لونهما أبيض وتكون " هـ+ج"أو " ج"أو 
  .م صX 20صم 100هاتان اللوحتان مستطيلتين بعداهما 

  تثبت اللوحة األولى بمقدمة العربة ما بين لوحة التسجيل 
والبلور الواقي األمامي و يكتب عليها باللغة العربية وباللون 

وحاملة " حافلة تكوين"أو عبارة " شاحنة تكوين"األحمر عبارة 
  .لرمز المؤسسة

تثبت اللوحة الثانية بمؤخر العربة بصفة تكون حاشيتها السفلى 
 صم من األرض على األقل ويكتب عليها باللغة 50على ارتفاع 

حافلة "أو عبارة " شاحنة تكوين"العربية وباللون األحمر عبارة 
وتوضع اللوحة الثانية بمؤخر نصف المجرورة بالنسبة ". تكوين

 .للعربات المركبة وحاملة لرمز المؤسسة

يمكن نقل ملكّية العربات المعدة للتكوين في ـ  28الفصل 
سياقة بين مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات مجال ال

والسالمة المرورّية المباشرين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل 
وال ينطبق . شريطة عدم تجاوز عمرها العمر األقصى المسموح به

هذا اإلجراء بالنسبة إلى حاالت الشروع في استغالل مؤسسة ألول 
 .مرة

  الفقرة الثانية
  لبطاقة االستغال

يجب أن تكون كل عربة معدة للتكوين في مجال  ـ 29الفصل 
السياقة مصحوبة ببطاقة استغالل تسلمها المصالح المختصة 
للوكالة الفنية للنقل البري وصالحة لمدة أقصاها خمس سنوات، 
وال تكون بطاقة االستغالل صالحة إال إذا كانت شهادة الفحص 

 .الفني وشهادة التأمين نافذتا المفعول

يجب أن يحرر مطلب الحصول على بطاقة ـ  30الفصل 
استغالل تأسيس أول على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة 
للوكالة الفنية للنقل البري، وتودع لدى هذه المصالح مرفوقة 

  : بالوثائق التالية 
نسخة من تصريح المعني باألمر للشروع في استغالل ـ 

 ،للشروط ا الكراسالمؤسسة طبقا لألنموذج الملحق بهذ



  3277صفحـة   2016 سبتمبر 20 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   77عــدد 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص ـ 
 ، الطبيعي
 ،نسخة من شهادة المعرف الجبائيـ 
  ،نسخة من شهادة تأمينـ 
محضر قبول تسلمه المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل ـ 

البري يثبت أن العربة تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا 
 ،القسم
طابقة لألصل من عقد شغل مبرم مع مكون في مجال نسخة مـ 

 ،سياقة العربات بالنسبة إلى كل عربة باستثناء العربة األولى

 .ما يثبت دفع المعاليم المستوجبةـ 

في صورة توسيع األسطول، يجب أن ترفق المطبوعة بالوثائق 
  :التالية 

  ،نسخة من شهادة تأمينـ 

للوكالة الفنية للنقل محضر قبول تسلمه المصالح المختصة ـ 
البري يثبت أن العربة تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا 

 ،القسم

نسخة مطابقة لألصل من عقد شغل مبرم مع مكون في مجال ـ 
 ،سياقة العربات

 .ما يثبت دفع المعاليم المستوجبةـ 
وفي صورة تعويض عربة، يجب أن ترفق المطبوعة بالوثائق 

  :التالية 
  ،ادة تأميننسخة من شهـ 
محضر قبول تسلمه المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل ـ 

البري يثبت أن العربة تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا 
 ،القسم
 ،أصل بطاقة استغالل العربة المراد تعويضهاـ 
 .ما يثبت دفع المعاليم المستوجبةـ 

في صورة تقديم مطلب للحصول على بطاقة استغالل عربة من 
، "هـ+د"أو " هـ+ج"أو " ج"أو " د"أو " أ"أحد األصناف 

يجب أن يكون الطالب متحّصال على اإلجازة من الصنف المطلوب 
  . أو أن يشّغل مكّونا متحّصال على اإلجازة من هذا الصنف

في صورة انتهاء العقد أو فسخه، يجب إرجاع بطاقة 
ل البري االستغالل إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنق

  المسلمة لهذه البطاقة مرفوقة بما يفيد قانونا انتهاء العقد 
أو فسخه ومقابل وصل في الغرض وذلك في ظرف ستة أشهر على 

وفي جميع الحاالت . أقصى تقدير ما لم يتم التعاقد مع مدرب آخر
ال يمكن لصاحب المؤسسة استرجاع هذه البطاقة بعد مرور سنة 

 .و فسخهمن تاريخ انتهاء العقد أ

يجب أن يكون كل مطلب تجديد بطاقة االستغالل ـ  31الفصل 
  : مصحوبا بالوثائق التالية 

  ،البطاقة القديمةـ 

نسخة مطابقة لألصل من عقد الشغل المبرم مع مكون في ـ 
  ،مجال سياقة العربات باستثناء العربة األولى

  ،ما يثبت دفع المعاليم المستوجبةـ 

مكون في مجال  عقد الشغل المبرم مع يعفى من تقديم نسخة من
سياقة العربات األشخاص الطبيعيون المستغلون لعربتين مختلفتين، 
واحدة منها للتكوين في مجال السياقة للحصول على رخص السياقة من 

" د "أو" أ"والثانية للحصول على أحد األصناف " 1د"و" ب"صنفي 
تكوين في مجال ، أو عربة معدة لل"هـ+د"أو " هـ+ج"أو " ج"أو 

السياقة لذوي االحتياجات الخصوصية والمصابين بإحدى العلل 
الواردة بالقسم الخامس من قرار وزيري النقل والصحة العمومية 

  ، 2002 أوت 16المؤرخ في 

كما يعفى من تقديم نسخة من عقد الشغل، الشركاء المكونون 
 من هذا الكراس 10للشخص المعنوي على معنى الفصل 

 .طللشرو

 يجب أن يكون كل مطلب للحصول على نظير من ـ 32الفصل 
بطاقة االستغالل في صورة ضياعها أو سرقتها أو إتالفها مصحوبا 

  : بالوثائق التالية 

شهادة ضياع أو وثيقة أخرى تثبت السرقة مسلمة من السلط ـ 
 ،المختصة

  ،ما يثبت دفع المعاليم المستوجبةـ 

 .ية لصلوحية البطاقة األصليةينص النظير على المدة المتبق

تنتهي وجوبا صلوحية بطاقة االستغالل التابعة ـ  33الفصل 
لعربة معدة للتكوين في مجال السياقة ويجب إرجاعها إلى مصالح 

  :الوكالة الفنية للنقل البري في الحاالت التالية 

  ،التفويت في العربة أو صرفها عن الخدمةـ 

ة التكوين في مجال سياقة   التوقيف النهائي لنشاط مؤسسـ 
 ،العربات

ستة أشهر بعد وفاة الشخص الطبيعي المستغل لمؤسسة ـ 
 ،تكوين في مجال سياقة العربات

عدم التعاقد مع مكون في مجال سياقة العربات بعد مرور ـ 
 ،ستة أشهر من تاريخ انتهاء أو فسخ العقد مع المكون السابق

ة العربات والسالمة استغالل مؤسسة تكوين في مجال سياقـ 
 .المرورية دون محل لمدة تتجاوز ثالثة أشهر
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  القسم الرابع

  أحكام مختلفة

يجب أن يتم التكوين في مجال سياقة العربات  ـ 34الفصل 
. على شبكة الطرقات التابعة للوالية التي يوجد بها مقر المؤسسة
عة غير أنه يمكن للعربات المعدة للتكوين في مجال السياقة والتاب

لمؤسسات تكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية 
المتواجدة بإحدى واليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة 

  . استعمال كامل شبكة الطرقات بهذه الواليات األربع

يجب أن يتم إجراء االختبارات التطبيقية المتحانات رخص 
الية مكان انتصاب السياقة بمراكز االمتحان الراجعة بالنظر إلى الو

  .المؤّسسة المعنّية

يجب أن يكون كل صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة 
العربات والسالمة المرورية أو مدرب أجير بهذه المؤسسة أثناء 
التكوين في مجال السياقة بداخل العربة، ويمكنه أن يكون بالقرب 
منها داخل المآوي المغلقة للجوالن عند التكوين في مجال 

 .  ناورات بكيفّية تمّكنه من التدخل في الوقت المناسبالم

يجب أن يكون كل صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة 
العربات والسالمة المرورية أو مدرب أجير بهذه المؤسسة أثناء 
إجراء اختبار الجوالن المتحانات رخص السياقة بداخل العربة إال 

لحالة يتم حينّيا وفي هذه ا. في صورة استحالة ذلك لسبب طارئ
تعويض صاحب المؤسسة بأحد أصحاب المؤسسات الراجعة 

ثم يتم إعالم . بالنظر إلى الوالية مقر انتصاب المؤسسة المعنية
المصالح المختصة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري، في ظرف 
أسبوع، التي يمكنها الموافقة على التعويض المشار إليه أعاله 

 .لمدة محّددة

 يمنع تغيير مقر المؤسسات المحدثة من والية ـ 35فصل ال
  .إلى والية أخرى وذلك لمدة ثالث سنوات من تاريخ اإلحداث

يجب على كل شخص يرغب في تغيير مقر مؤسسته من والية 
إلى والية أخرى تقديم طلب في الغرض إلى المصالح المختصة 

 وفقا لنظام لإلدارة العامة للنقل البري التي تتولى دراسة مطلبه
  .الحصص

في صورة تغيير مقر مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات 
والسالمة المرورية داخل نفس الوالية يجب على المستغل إعالم 
اإلدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري كتابيا وذلك في أجل ال 

 . يوما من تاريخ الشروع في استغالل المقر الجديد15يتجاوز 

 35مع احترام مقتضيات الفقرة األولى من الفصل ـ  36الفصل 
من هذا القرار، يمكن لكل صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة 
العربات والسالمة المرورية تغيير مقر مؤسسته من والية إلى والية 

وفي هذه الحالة . أخرى في إطار مناقلة مع صاحب مؤسسة أخرى
مصالح المختصة يجب تقديم مطلب مشترك في الغرض إلى ال

 .للوكالة الفنية للنقل البري لكل من الواليتين المعنّيتين

 يجب على كل شخص مستغل لمؤسسة تكوين في ـ 37الفصل 
مجال سياقة العربات والسالمة المرورية إعالم المصالح المختصة 
للوكالة الفنية للنقل البري كتابّيا بكل تغيير أدخل على وضعيته 

لواردة بالتصريح المودع لدى هذه المصالح بالنظر للمعلومات ا
 .وكذلك عند التوقف عن استغالل المؤسسة

 في صورة االنقطاع عن استغالل مؤسسة تكوين  ـ38الفصل 
في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية لمدة تفوق سنتين، ال 
يمكن إعادة استغالل المؤسّسة إال بعد تقديم مطلب في الغرض 

لمختصة لإلدارة العامة للنقل البري التي تتولى إلى المصالح ا
 .دراسة هذا المطلب في إطار نظام الحصص

في صورة االنقطاع عن استغالل مؤسسة تكوين ـ  39الفصل 
في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية وإحداث مركز مختص 
في التكوين في مجال سياقة العربات ال يمكن الرجوع إلى استغالل 

ة إال بعد انقضاء مدة ال تقل عن ثالث سنوات بداية من المؤسس
تاريخ الشروع في استغالل المركز المذكور، وبعد تقديم مطلب 
في الغرض إلى مصالح اإلدارة العامة للنقل البري التي تتوّلى 

 .دراسة هذا المطلب في إطار نظام الحصص

بالنسبة لألشخاص الطبيعيين، يمكن عند وفاة ـ  40الفصل 
حب المؤسسة مواصلة استغاللها من قبل الورثة، شريطة تقديم صا

مطلب في الغرض إلى وزير النقل وذلك في ظرف ال يتجاوز سنة 
من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة والتعاقد مع مكون أو أكثر تتوفر 

في هذه الحالة تبقى . فيه أو فيهم شروط الكفاءة المهنية المطلوبة
  .صالحة لمدة ستة أشهربطاقة أو بطاقات االستغالل 

وفي صورة الموافقة على المطلب المذكور بالفقرة األولى من 
هذا الفصل، يجب على الورثة توكيل أحدهم ليقوم بإمضاء كراس 
الشروط وتقديم تصريح طبقا لألنموذج الملحق بهذا الكراس 

  .للشروط

تتم إحالة استغالل مؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات 
المرورية إلى القرين ما لم يتزوج وفي صورة عدم تمّتعه والسالمة 

بجراية تفوق أربع مرات األجر األدنى المضمون واألبناء إلى حين 
بلوغهم سن الرشد القانوني أو سن الخامسة والعشرين شرط 
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  إثبات مزاولتهم تعليما عاليا أو المرحلة الثانوية أو اإلعدادية 
لفائدة األبناء ذوي اإلعاقة حتى أو بأحد مراكز التكوين المهني و

يتوفر لهم الكسب ولفائدة البنت ما لم يتوفر لها الكسب أو لم 
  .تجب نفقتها على زوجها

  الباب الثالث

  مراقبة مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات

  والسالمة المرورية

 يخضع استغالل مؤسسات التكوين في مجال ـ 41الفصل 
المرورية لمراقبة المصالح المختصة سياقة العربات والسالمة 

 .لوزارة النقل

 يجب على أصحاب مؤسسات التكوين في مجال  ـ 42الفصل 
 ممتحني رخص السياقة عند أن يضعوا على ذمةسياقة العربات 

إجراء امتحانات رخص السياقة الوثائق الالزمة لممارسة مهنة 
  سسة التكوين في مجال سياقة العربات والمتعلقة بصاحب المؤ

ويجب على الممتحن رفض . أو المكون الراجع إليه بالنظر وبالعربة
إجراء االمتحان على كل عربة ال تتوفر فيها الشروط المنصوص 
عليها بهذا الكراس للشروط، أو في صورة عدم صلوحية الوثائق 
المتعلقة بصاحب المؤسسة أو المكون مع احترام مقتضيات الفقرة 

   .ن هذا الكراس للشروط م34األخيرة من الفصل 

 يجب على كل صاحب مؤسسة تكوين في مجال ـ 43الفصل 
سياقة العربات والسالمة المرورية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي     

أو ممثل قانوني بالنسبة إلى الشخص المعنوي وكل مكون تسهيل 
مهمة أعوان المراقبة المؤهلين لذلك خاصة من خالل وضع الوثائق 

لعربات المستعملة على ذمتهم عند القيام بعملية الالزمة وا
  .المراقبة

في صورة عدم احترام مقتضيات هذا الكراس  ـ 44الفصل 
بمجلة للشروط، يتعرض المخالف إلى العقوبات المنصوص عليها 

 .الطرقات

  الباب الرابع

  أحكام انتقالية

تعتبر مؤسسات تعليم سياقة العربات المستغّلة ـ  45الفصل 
اريخ صدور هذا الكراس للشروط مؤسسات التكوين في قبل ت

مجال سياقة العربات والسالمة المرورية الواردة بهذا الكراس 
 .للشروط

تبقى الرخص المسلمة الستغالل مؤسسات تعليم ـ  46الفصل 
وتطبق على .  صالحة2002 فيفري 12سياقة العربات قبل تاريخ 

 للشروط باستثناء مستغلي هذه المؤسسات مقتضيات هذا الكراس
 والشرط المتعلق بمساحة المحل الوارد 5مقتضيات الفصل 

  . من هذا الكراس للشروط12بالفصل 

وفي صورة تغيير وضعية مؤسسة تعليم سياقة العربات يجب 
على صاحب المؤسسة أو ممثلها القانوني إمضاء التصريح الملحق 

لوكالة بهذا الكراس للشروط وإيداعه لدى المصالح المختصة ل
  . الفنية للنقل البري

  يمكن للمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية ـ 47الفصل 
لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات وشهادة الكفاءة المهنية لتعليم 
سياقة العربات وشهادة الكفاءة المهنية لرئيس مؤسسة تعليم سياقة 

 وط هذا الكراس للشرقبل دخول قرار المصادقة علىالسيارات 
 استغالل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات حيز النفاذ

دون شرط الحصول على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في مجال 
وذلك بعد تقديم مطلب إلى . سياقة العربات والسالمة المرورية

المصالح المختصة لإلدارة العامة للنقل البري، وشريطة احترام 
لق بأقدمية ممارسة المهنة  الجاري بها العمل فيما يتعالنصوص

 . بالنسبة إلى شهادة الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات

ال تنطبق المقتضيات المتعلقة بالمسافة بين ـ  48الفصل 
تكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية المشار المؤسسات 

غّلة ت من هذا الكراس للشروط على المؤسسات المس13إليها بالفصل 
وفي . قبل تاريخ صدور قرار المصادقة على هذا الكراس للشروط

صورة تغيير مقر المؤسسة، يجب على أصحاب هذه المؤسسات 
 .احترام المسافة المعنية بالنظر إلى المقر الجديد

يجب على أصحاب مؤسسات التكوين في مجال ـ  49الفصل 
ألصناف سياقة العربات والسالمة المرورية المستغلين لعربات من ا

دون الحصول " هـ+د"أو " د"أو " هـ+ج"أو " ج"أو " أ"
على اإلجازة أو اإلجازات المطلوبة لهذه األصناف تسوية 
وضعّياتهم بتشغيل مكون متحصل على الصنف المطلوب وذلك 

دخول قرار المصادقة خالل مّدة ال تتجاوز سّتة أشهر بداية من 
   . حيز النفاذ هذا الكراس للشروطعلى

 من هذا الكراس 10ال تنطبق مقتضيات الفصل ـ  50ل الفص
 لمؤسسة تعليم ينللشروط على األشخاص المعنويين المستغل

سياقة العربات قبل تاريخ صدور القرار المتعلق بالمصادقة على 
 .هذا الكراس للشروط
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 يمكن مواصلة استعمال مجموعات العربات  ـ51الفصل 
صة سياقة من صنف المعّدة للتكوين قصد الحصول على رخ

المتحّصلة على بطاقات استغالل سارية المفعول إلى " هـ+ج"
وفي جميع الحاالت، ال يمكن مواصلة . حدود انتهاء صلوحيتها

دخول استعمال هذه العربات بعد مضي خمس سنوات بداية من 
  . حيز النفاذ هذا الكراس للشروطقرار المصادقة على

المتعلقة بالمساحة الدنيا  ال تنطبق المقتضيات ـ 52الفصل 
للقاعة المخصصة للتكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على 

 من هذا الكراس للشروط على 12الطرقات المشار إليها بالفصل 
 هذا الكراس دخول قرار المصادقة علىالمؤسسات المستغلة قبل 

  . حيز النفاذللشروط

الكراس  من هذا 23تنسحب مقتضيات الفصل ـ  53الفصل 
للشروط على العربات ذات محرك لتعليم السياقة قصد الحصول 

المتحّصلة " 1د"و" ب"و" أ"على رخص السياقة من أصناف 
  .على بطاقة استغالل سارية المفعول

 من هذا 24كما تنسحب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
الكراس للشروط المتعلقة بالعمر األقصى الستغالل العربات ذات 

رك لتعليم السياقة قصد الحصول على رخص السياقة من مح
على العربات المتحصلة " ح"و" د"و" هـ+ج"و" ج"أصناف 

على بطاقة استغالل سارية المفعول باستثناء مجموعات العربات 
والعربات التي أدخلت عليها تغييرات جوهرية " هـ+ج"من صنف 
إضافة "ناء  القانونية المتعلقة بذلك مع استثالنصوصعلى معنى 

 ".تغيير محرك"أو  /و" طاقة

 يمكن بالنسبة إلى المؤسسات المتواجدة بإحدى ـ 54الفصل 
واليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة والمستغّلة قبل تاريخ 
صدور هذا الكراس للشروط اختيار مركز امتحان وحيد راجع 
بالنظر إلى إحدى هذه الواليات باستثناء والية مقر انتصاب 

وفي صورة الرغبة في تغيير هذا المركز، يجب الرجوع . مؤسسةال
  .إلى المراكز التابعة إلى الوالية مقر انتصاب المؤسسة
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    سياقة العرباتالتكوين في مجالمؤسسات  لكراس الشروط المتعلق باستغالل

  والسالمة المرورّية

 تصريـح
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   : ....................................................................................................................اسم األب
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   ...................................................................................................: عدد بطاقة التعريف الوطنية 

  ....................................................................................) 1(لمؤسسة ) ة(القانوني ) ة(بصفتي الممثل 

) 2( بـ مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المرورّيةي سأشرع في استغالل ح بأّنأصّر

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

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

  ات كراس الشروط الوارد بقرار وزير النقل  طبقا لمقتضي.............................................................ابتداء من تاريخ 

 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغالل مؤسسات ...............................................المؤرخ في 

  .والسالمة المروريةسياقة العربات التكوين في مجال 

  . الجاري بها العمل وخاصة في مجال التكوين في مجال سياقة العرباتوألتزم باحترام بنود كراس الشروط والتشريع والتراتيب

  ........................................في ....................................... 
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   المعنويالشخصتخص ) 1(
  بيان عنوان المؤسسة بكل دقة ورقم الهاتف) 2(


