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 قرار مف وزراء التكويف الميني والتشغيؿ والفالحة والصحة العمومية والسياحة والترفيو والصناعات التقميدية
المتعمؽ بضبط قواعد إحداث يتعمؽ بالمصادقة عمى كراس الشروط  2001سبتمبر  12والثقافة مؤرخ في  والنقؿ

. وسير ىياكؿ التكويف الخاصة

إف وزراء التكويف الميني والتشغيؿ والفالحة والصحة العمومية والسياحة والترفيو والصناعات التقميدية 
والنقؿ والثقافة، 

 والمتعمؽ بالقانوف التوجييي 1993فيفري  17المؤرخ في  1993لسنة  10بعد اإلطالع عمى القانوف عدد 
جانفي  30المؤرخ في  2001لسنة  15وعمى جميع النصوص التي نقحتو وخاصة القانػوف عدد  لمتكويف الميني

 منو،( جديد) 51وخاصة الفصؿ  2001

اإلدارة والمتعامميف بيف بالعالقة الخاص  1993ماي  3المؤرخ في  1993لسنة  982وعمى األمر عدد 
، منو 3معيا وخاصة الفصؿ 

المتعمؽ بضبط تركيبة وتنظيـ وسير  1993أكتوبر  25المؤرخ في  1993لسنة  2124وعمى األمر عدد 
الخاص، الميني المجنة االستشارية لمتكويف 

المتعمؽ بضبط سمـ الوظائؼ الوطني،  1994جواف  20المؤرخ في  1994لسنة  1397وعمى األمر عدد 
اسي والمستمر، األسالميني وكذلؾ شروط وأساليب تنظير شيادات ومؤىالت التكويف 

المتعمػؽ بضبط تركيػب وسير المجمس  1998جواف  30المؤرخ في  1998لسنة  1383وعمى األمر عدد 
منو،  4األعمى لمتكويف الميني والتشغيؿ والمجاف التابعة لو وخاصة الفصؿ 

المتعمؽ بنشر كراس الشروط  1996جانفي  18وعمى قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في
المتعمؽ بضبط القواعد العامة إلحداث وسير المؤسسات الخاصة لمتكويف الميني، 

المتعمؽ بنشر كراس الشروط المتعمؽ  1996أوت  6وعمى قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في 
بضبط القواعد العامة إلحداث وسير مكاتب التكويف الخاصة، 

المتعمؽ بنشر كراس الشروط  1997جانفي  18ؿ المؤرخ في وعمى قرار وزير التكويف الميني والتشغي
المتعمؽ بضبط القواعد العامة إلحداث وسير مراكز التكويف المندمجة، 

المتعمؽ بإصدار دليؿ المستثمريف  1997ماي  20وعمى قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في 
والباعثيف الخواص في قطاع التكويف الميني،  

. 2001ماي  5ي المجنة القارة لتنسيؽ التكويف الميني في إجتماعيا المنعقد يوـ وعمى رأ

:  قػرروا ما يأتي 

تّمت المصادقة عمى كراس الشروط المتعّمؽ بضبط قواعد إحداث ىياكؿ التكويف الخاصة  –الفصؿ األّوؿ 
. وسيرىا الممحؽ بيذا القرار
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يقوـ بإمضاء كراس الشروط المصادؽ عميو  يتعّيف عمى كؿ باعث ىيكؿ تكويف خاص أف -2الفصؿ 
. بمقتضى ىذا القرار واالستجابة إلى كؿ شروطو قبؿ شروع الييكؿ في ممارسة نشاطو

كما يتعيف عمى ىياكؿ التكويف الخاصة المرخص ليا قبؿ صدور ىذا القرار إمضاء كراس الشروط 
. حيث يتوقؼ مفعوؿ التراخيص المسندة سابقا وااللتزاـ باحتراـ أحكامو في أجؿ ال يتجاوز سنة مف تاريخ نشره

ويجب إيداع ىذا االلتزاـ لدى اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ المختصة ترابيا في أجؿ ال يتجاوز ثالثة 
. أشير مف تاريخ الصدور المذكور أعاله

شروط الصادرة بمقتضػى تمغى جميع األحكاـ السابقة والمخالفة ليذا القرار وخاصة كراسات اؿ – 3الفصؿ 
. 1997جانفي  18وفي  1996أوت  6وفي  1996جػانفي  18القػرارات المشػػار إلييػا أعػاله المؤرخػة في 

. ينشر ىذا القرار بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية -4الفصؿ 

. 2001سبتمبر  12تونس في 
وزير الفالحة 
الصادؽ رابح 

التقميدية وزير السياحة والترفيو والصناعات 
المنذر الزنايدي 

وزير الثقافة 
عبد الباقي اليرماسي 

وزير النقؿ 
حسيف شوؾ 

وزيرة التكويف الميني والتشغيؿ 
فائزة الكافي 

وزير الصحة العمومية 
بالنيابة 

اليادي ميني 
 

 
 

اطمع عميو   
الوزيػر األوؿ  
محمد الغنوشي 
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كراس الشروط المتعمق بضبط قواعد 
ل التكوين الخاصة إحداث وسير هياك

 
البـاب األول 
أحكام عـامـة 

 

فيفري  17المػؤرخ في  1993لسنػة  10مف القػانػوف عػدد ( جديػد)50عمػال بأحكػاـ الفصػؿ :  الفصل األول
إحداث وسير ىياكؿ يف الميني، يضبط كراس الشروط ىذا قواعد والمتعمؽ بالقانوف التوجييي لمتكو 1993
. الخاصة التكويف

 
وينسحب . خاصةىياكؿ تكويف كراس الشروط ىذا ممزما في جميع أحكامو لكؿ األطراؼ المعنية ببعث د ويع

. عمى كؿ ىياكؿ التكويف الخاصة التي تـ إحداثيا قبؿ صدوره
 

ويجب التأشير عمى جميع صفحاتو واإلمضاء عميو في . فصال 35أبواب و  4ويحتوي كراس الشروط ىذا عمى 
. آخر صفحة منو

 
:  بكراس الشروط ىذا وألحؽ 
أنموذج لمتصريح بإحداث ىيكؿ تكويف خاص،  -
 .أنموذج لإللتزاـ الخاص بيياكؿ التكويف المرخص ليا قبؿ تاريخ نشر كراس الشروط ىذا  -

 
تخضع طرؽ إحداث وسير ىياكؿ التكويف الخاصة إلى القواعد العامة المنطبقة في مجاؿ ممارسة :  2الفصل 

ؿ :  ى التشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ في ميداف التكويف الميني وخاصة األنشطة االقتصادية، وا 
 

والمتعمؽ بالقانوف التوجييي لمتكويف الميني  1993فيفري  17المؤرخ في  1993لسنة  10القانوف عدد  -
لسنة  15وبالقػانوف عدد  1998أفػريؿ  27المػؤرخ في  1998لسنة   953كما تـ تنقيحو باألمر عدد 

،  2001جانفي  30المؤرخ في  2001
ديسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة   120الصػادرة بمقتضى الػقػانػوف عػػدد  االستثماراتمجمة تشجػيع  -

1993  ، 

والمتعمؽ بضبط شروط وطرؽ إسناد العائدات  1993أفريؿ  5المؤرخ في  1993لسنة  696األمر عدد  -
 بعنواف األداء عمى التكويف الميني ، 

والمتعمؽ بتشجيع اإلستثمارات المنجزة مف  1994مارس   10المؤرخ في  1994لسنة  538د  األمر عد -
 طرؼ الباعثيف الجدد، 

والمتعمؽ بضبط سمـ الوظائؼ الوطني،   1994جواف   20المؤرخ في   1994لسنة  1397األمر عدد  -
 ر،وكذلؾ شروط وأساليب تنظير شيادات ومؤىالت التكويف الميني األساسي والمستـ
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والمتعمؽ بضبط مقاييس إسناد العائدات  1994نوفمبر   21المؤرخ في  1994لسنة  2372األمر عدد  -
مارس   31المػؤرخ في  1997لسنة   560مف األداء عمى التكويف الميني كما تـ إتمػامو باألمر عػدد 

 ،  2001جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  212وباألمر عدد  1997

والمتعمؽ بتشجيع المؤسسات الصغرى  1999المؤرخ في أوؿ مارس  1999ة لسف 484األمر عدد  -
 والمتوسطة، 

والمتعمؽ بسحب التغطيػة االجتماعية عمى  2000جانفي  18المؤرخ في  2000لسنة  115األمر عدد  -
 المتربصيف المزاوليف لتكويف ميني أساسي بمؤسسات التكويف الميني العمومية والخاصة ، 

والمتعمؽ باإلجراء الموحد لبعث المشاريع  2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  2475األمر عدد  -
 الفردية،

والمتعمؽ بضبط شروط وأساليب التكويف  1995ماي  30قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في  -
 ,بالتداوؿ

مدة التدريب الميني  والمتعمؽ بضبط 1996فيفري  22قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في  -
 وكذلؾ أساليب تنظيمو وختمو،

 .كراس الشروط ىذا -

 

تمارس ىياكؿ التكويف الخاصة نشاطيا في كافة مجاالت التكويف األساسي والتكويف المستمر وفي :  3الفصل 
. جميع المياديف المتصمة بتنمية الموارد البشرية عف طريؽ التكويف

 

معنوي يخضع لمقانوف الخاص أف يتعاطى نشاطا يرمي إلى تقديـ يمكف ألي شخص طبيعي أو :  4الفصل 
ويمكف إحداث ىيكؿ مندمج مف قبؿ منشأة أو مجموعة مف المنشآت أو جمعية . خدمات في التكويف الميني

. مينية
 

.  ويتعيف ليذا الغرض إحداث ىيكؿ تكويف مستقؿ بذاتو عمى مستوى التصرؼ والفضاءات والتجييزات 
 

عيف عمى باعث ىيكؿ التكويف الخاص أف يودع لدى اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ يت:  5الفصل 
المختصة ترابيا وقبؿ الشروع في النشاط تصريحا كتابيا وفقا لألنموذج المصاحب، مرفوقا بنسخة مف كراس 

.  الشروط ىذا ممضاة مف طرؼ باعث الييكؿ الذي يتسمـ مقابؿ ذلؾ وصؿ إيداع
 

إذا كاف الباعث شخصا طبيعيا يتولى تسيير ىيكؿ التكويف الخاص بصفة شخصية، فإف إجراءات  غير أنو
.  2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  2475اإلحداث تخضع ألحكاـ األمر المشار إليو أعاله عدد 

 
ف الخاص المعني، يتـ وفي جميع الحاالت، تتولى وزارة التكويف الميني والتشغيؿ إسناد رقـ تسجيؿ لييكؿ التكوي

 .إبالغو لممسؤوؿ عف الييكؿ مف قبؿ اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ المختصة ترابيا
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أعاله  5يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص االستظيار  بوصؿ اإليداع المنصوص عميو بالفصؿ :  6الفصل 
المختصة كؿ في مجاؿ تدخمو وكمما دعت الحاجة لدى أعواف المراقبة المؤىميف ليذه الغاية مف قبؿ اإلدارات 

. إلى ذلؾ
 

ويجب أف . يسير ىيكؿ التكويف الخاص مدير مكمؼ بالسير عمى سير األنشطػة اإلدارية والتقنيػة:  7الفصل 
. يتفرغ المدير كميا لمقياـ بيذه الميمة

 
ىني أو التعميـ أو التصرؼ في كما يستوجب مف المدير مستوى عممي وخبرة مينية كافية في مجاؿ التكويف الـ

. الموارد البشرية
 

مف القانوف التوجييي لمتكويف الميني، يجب عمى ىياكؿ التكويف الخاصة  55وفقا ألحكاـ الفصؿ :  8الفصل 
. أف تشغؿ بصفة قارة أعوانا في اإلحاطة  والتكويف كمما سمح حجـ نشاطيا بذلؾ

 
.   لفيف باإلحاطة والتكويف الصفات االخالقية والمينية الالزمة المؾ األعوافيشترط أف تتوفر لدى :  9الفصل 

 
: وال يسمح بممارسة أي ميمة إدارية أو تكوينية بييكؿ تكويف خاص 

لألشخاص المحكوـ عمييـ مف أجؿ جناية أو جنحة قصدية،   -
 .لألشخاص الممنوعيف مف إدارة ىيكؿ تكويني أو مف ممارسة خطة مكوف -

 

كوف المحالت والتجييزات المعدة لمتكويف مطابقة لقواعد الصحة والسالمة المينية يجب أف ت:  10الفصل 
.  والمحافظة عمى البيئة وفقا لمتشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ

 
تسمية الييكػؿ عمى النحو إشياراتو يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يذكػر بجميػع وثائقو وبكؿ :  11الفصل 

 .... رقـ التسجيؿ  –" ىيكؿ خاص لمتكويف"باإلحداث،  تمييا عبارة الوارد بالتصريح 
 

تخضع ىياكؿ التكويف الخاصة فيما يتعمؽ بالتغطية االجتماعية والصحة والسالمة المينية :  12الفصل 
.  لمتربصييا وألجرائيا إلى التشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ

 
يما يتعمؽ خاصة بنزاىة معامالتيا مع حرفائيا، إلى التشريع تخضع ىياكؿ التكويف الخاصة، ؼ:  13الفصل 

 .والتراتيب الجاري بيا العمؿ في مجاؿ حماية المستيمؾ
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البـاب الثانـي 
في ممـارسـة التكـوين األساسي 

  
يمكف ليياكؿ التكويف الخاصة أف تمارس أنشطة في مجاؿ التكويف األساسي بغاية إكساب :  14الفصل 

. عارؼ المينية الالزمة لممارسة حرفة أو مينةالكفاءات والـ
 

ويمكف إنجاز ىذه األنشطة داخؿ مؤسسات تكوينية كامؿ الوقت أو عف طريؽ التدريب المينػي أو بالتداوؿ بيف 
.  المؤسسة التكوينية والوسط الميني أو عف بعد

 
.  العمؿوتخضع ىذه األنشطة  إلى الشروط والمقاييس المحددة بالتراتيب الجاري بيا 

 
. تضبط برامج التكويف باالعتماد عمى الكفاءات المستمزمة لممارسة الحرفة أو المينة المستيدفة:  15الفصل 

 
:  ويجب أف تشتمؿ ىذه البرامج خاصة عمى ما يمي 

دروس في المعارؼ العامة،  -
 دروس في التقنيات والتكنولوجيا المتصمة باالختصاص المعني،  -

 أشغاؿ تطبيقية،  -

 في التشريع االجتماعي والصحة والسالمة المينية، دروس  -

 .تربصات بالوسط الميني -

 
. كما يجب أف تشتمؿ ىذه البرامج عند الحاجة عمى دروس في اإلعالمية وفي المغات والتصرؼ

 
. ويتعيف تحييف ىذه البرامج لتواكب التطورات المسجمة عمى المستوى التقني واإلقتصادي واإلجتماعي

  
يجب أف يوفر ىيكؿ التكويف الخػاص لمتربصيو كؿ البيانات الالزمة حػوؿ اإلختصاصات التي :  16الفصل 

. يتعاطى فييا نشاطا في التكويف األساسي
  

وتتعمؽ ىذه البيانات خاصة بشيادات ختـ التكويف ومستواىا ونظاـ اإلعتراؼ بيا، والتعريؼ باإلختصاص 
وشروط الترسيـ، ومدة التكػويف، ومحتوى برنػامج التكويػف عمى , المعني، وبياف الحرؼ والميف المستيدفة

 .الصعيديف النظري والتطبيقي والتوقيت المسخر لكؿ جزء مف أجزائو، واساليب تنظيـ التكويف، وكيفية التقييـ
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يجب عمى ىيكػؿ التكويػف الخاص أف يشغؿ بصفػة قارة أعػوانا في اإلحػاطة بحسػب عدد :  17الفصل 
.  ف المزاوليف لمتكويفالمتربصي

 
ساعة في  800كما يجب أف يشغؿ كامؿ الوقت المكونيف الذيف يساوي أو يتجاوز حجـ العمؿ المناط بعيدتيػـ 

.  السنة
 

يجب أف تتوفر لدى المكونيف المؤىالت العممية والبيداغػوجية والمينية المستوجبػة بالنظر إلى :  18الفصل 
:  عيدتيـ، وذلؾ وفقا ألحد الشروط الدنيا التالية مستوى وطبيعة التكويف المناط ب

 
أف يكونوا محرزيف عمى شيادة ميندس أو شيادة األستاذية أو شيادة معادلة،   – أ

أن يكونوا محرزين على مؤهل التقني السامي أو شهادة ختم المرحلة األولى من التعليـم العالي أو  -ب
, نوات في مجال التخصصس 3شهادة معادلة مع خبرة مهنية ال تقل عن 

أف يكونوا محرزيف عمى مؤىؿ التقني الميني أو الباكالوريا أو شيادة معادلة مع خبػرة مينية ال تقؿ  – ت
سنوات في مجاؿ التخصص،  6عف 

 10أف يكونوا محرزيف عمى شيادة الكفاءة المينية أو شيػادة معػادلة مع خبرة مينيػة ال تقؿ عف  – ث
.  صصسنوات في مجاؿ التخ

 
مف " ب"غير انو يجب أال يقؿ مستوى المكونيف المكمفيف بالجوانب النظرية لمتكويف عف المستوى المبيف بالفقرة 

. ىذا الفصؿ
 

يجب أف تتناسب الفضاءات والتجييزات البيداغوجية فيمػا يتعمؽ بخصوصياتيػا التقنية وبعددىا مع :  19الفصل 
. ف، وأف تكوف ىذه التجييزات مواكبة لمتطور التكنولوجيمستوجبات برامج التكويف وعدد المتربصي

 
عالوة عن قاعات التدريس والورشات والمخابر المخصصة للتكوين، يجب علـى هيكـل التكويـن الخاص أن 

. يوفر مكاتب مستقلة لإلدارة وفضاءات مشتركة للمتربصين

 
والدعائـ التكوينية المالئمة لطبيعة التكويف كما يتعيف عميو أف يضع عمى ذمة المتربصيف التجييزات واألدوات 

 .المنظـ
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تخضع ىياكؿ التكويف الخاصة الراغبة في الحصوؿ عمى تنظير شياداتيا ومؤىالتيا إلى أحكاـ :  20الفصل 
.  1994جواف  20المؤرخ في  1994لسنة  1397األمر المشار إليو أعاله عدد 

 
ات ومؤهالت منظرة أحد المستويـات الثـاني أو الثالـث أو ويجب أن تستهدف البرامج التي تفضي إلى شهاد

.  الرابع من سلم الوظائف الوطني المبين باألمر السالف الذكر

 
ويتعين التنصيص بالشهادات والمؤهالت المنظرة على قرار التنظير وعلى المستوى الموافق لها بسلم الوظائف 

. الوطني

 
لخاصة التي تنظـ تكوينا يختـ بشيادات ومؤىالت منظرة لمتقيد يتعيف عمى ىياكؿ التكويف ا:  21الفصل 

. بالشروط واألساليب التي اعتمدىا قرار التنظير فيما يتعمؽ بتنظيـ التكويف ومحتوى البرنامج وطرؽ التقييـ
 

أعاله ، يمكف لموزير المكمؼ  21في صورة عدـ احتراـ ىيكؿ التكويف الخاص ألحكاـ الفصؿ :  22الفصل 
مف األمر المشار  7يف الميني أف يمغي قرار التنظير المتعمؽ بالتكويف المعني وذلؾ وفقا ألحكاـ الفصؿ بالتكو

.   1994جواف  20المؤرخ في  1994لسنة  1397إليو أعاله عدد 
 

:  يجب عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يوفر نظاما داخميا يبيف خاصة ما يمي :  23الفصل 
 

أساليب سير التكويف،   -
 اليب المراقبة المستمرة والتقييـ النيائي، أس -

 مساىمة كؿ مف ىيكؿ التكويف والمتربص فيما يتعمؽ بتوفير الوسائؿ التعميمية والمواد األولية، -

 النظاـ التأديبي، -

 روزنامة العطؿ، -

 .معاليـ التكويف مع ذكر عناصرىا وكيفية تسديدىا -

 
التكويف الخاص بعدـ الترفيع في المعاليـ أثناء فترة  كما ينبغي أف ينص النظاـ الداخمي عمى التزاـ ىيكؿ

. التكويف
 

ويجب تعميؽ النظاـ الداخمي بمكاف مفتوح لمعموـ وتسميـ نسخة منو لكؿ متربص عند ترسيمو وذلؾ مقابؿ وصؿ 
 .استالـ يتعيف االحتفاظ بو بممؼ المتربص
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اغوجيا يكمؼ بالمداولة في المسائؿ يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يحدث مجمسا بيد:   24الفصل 
المتعمقة بتنظيـ وسير التكويف والمراقبة المستمرة والتقييـ النيائي لمتكويف واقتراح التدابير الالزمة لتحسيف جودة 

.  ومردود الخدمات التكوينية
 

 .ويضـ ىذا المجمس برئاسة مدير الييكؿ المعني مكونا عف كؿ مسمؾ تكويني
 

عض المجاالت المينية أو االختصاصات التكوينية لشروط خصوصية يتـ ضبطيا بقرار تخضع ب:  25الفصل 
. مشترؾ مف الوزير المكمؼ بالتكويف الميني والوزير المعني بعد أخذ رأي المجنة القارة لتنسيؽ التكويف الميني

. ويجب في ىذه الحالة عمى ىياكؿ التكويف الخاصة أف تتقيد بيذه الشروط
 

المراكز المختصة في التكويف في مجاؿ سياقة العربات خاضعا إلى التشريع والتراتيب الجاري بيا  ويبقى استغالؿ
والمتعمؽ باستغالؿ مؤسسات تعميـ سياقة العربات  2000جانفي  25العمؿ وخاصة قرار وزير النقؿ المؤرخ في 

.  والمراكز المختصة في التكويف في مجاؿ سياقة العربات
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الباب الثالث 
 في ممارسة التكوين المستمر

 
 

يمكف ليياكؿ التكويف الخاصة أف تمارس أنشطة في مجاؿ التكويف المستمر بغاية دعـ المعػارؼ :  26الفصل 
 .العامة و المينية وتنميتيا ومالءمتيا مع تطور التكنولوجيا وظروؼ العمؿ

 
: وتتمثؿ ىذه األنشطة خاصة في الخدمات التالية 

كفاءات،  تقييـ اؿ       -
 تشخيص الحاجيات التكوينية،        -

 إعداد مخططات لمتكويف والمساعدة عمى إنجازىا،        -

نجاز وتقييـ عمميات التكويف المستمر داخؿ المنشآت وخارجيا،       -  تنظيـ وا 

 تركيز ىياكؿ تكوينية،       -

 تسيير األنشطة التكوينية،       -

 والمناظرات لحساب المنشآت، تنظيـ اإلمتحانات       -

 تكويف ورسكمة الباعثيف،       -

 .تقديـ إستشارات حوؿ أساليب وآليات التكويف الميني والتشغيؿ -

 

يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يبـر مع األطراؼ المستفيدة بخدماتو عقدا يبيف طبيعة  : 27الفصل 
 .التزامات كؿ مف الطرفيفاألنشطة المتفؽ عمييا وكيفية وروزنامة إنجازىا و

 
يجب عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يبيف بالنسبة لكؿ عممية تكوينية محتوى الدورة ومدتيا،  : 28الفصل 

والفئات المستيدفة، وصيغ اإلنجاز بما في ذلؾ الموارد البشرية والوسائؿ التقنية والبيداغوجية المستعممة ومكاف 
 .لسعر مع بياف عناصرهالتكويف والنتائج المتوقعة وكذلؾ ا

 
 .ويتعيف عميو أف يسمـ لكؿ مشارؾ زاوؿ بانتظاـ كامؿ الدورة التكوينية شيادة تبيف موضوع ومدة التكويف 

 
 26يجب أف تتوفر لدى األشخاص الذيف يعيد إلييـ بميمة إنجاز إحدى الخدمات المبينة بالفصػؿ  : 29الفصل 

 .مينية المالئمة بالنظر إلى طبيعة النشاط المستيدؼأعاله المؤىالت العممية والبيداغوجية واؿ

 
ويجب أف تتوفر لدى المكونيف المكمفيف بتنشيط العمميات التكوينية المؤىالت العممية والبيداغوجية والمينية 

 .أعاله  18المنصوص عمييا بالفصؿ 
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بخصوصيتيػا التقنية وبعددىا مع يجب أف تتناسب الفضػاءات والتجييػزات البيداغوجية فيػما يتعمػؽ  : 30الفصل 
. مستوجبات محاور التكويف وعدد المشاركيف

 
. كما يجب أف تنظـ األشغاؿ التطبيقية المدرجة بالدورات التكوينية بفضاءات تتوفر فييا التجييزات الالزمة
ة لمشروط وفي حالة تركيز فضاءات قارة لمتكويف المستمر مف قبؿ ىيكؿ التكويف الخاص، يجب أف تكوف مطابؽ

 .أعاله 25و 19المنصوص عمييا بالفصميف 
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الباب الرابع 
في مراقبة هياكل التكوين الخاصة 

 
مف القانوف التوجييي لمتكويف الميني، تخضع ىياكؿ التكويف ( جديد) 56عمال بأحكاـ الفصؿ  : 31الفصل 

. عمييا بكراس الشروط ىذا الخاصة إلى مراقبة وزارة التكويف الميني والتشغيؿ في كؿ المجاالت المنصوص
 

يجب عمى ىيكؿ التكويف الخاص إعالـ اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ المختصة ترابيػا،  : 32الفصل 
يػػوما، عنػػد حػػدوث أي تغييػػر فػي ممكيػة الييكػػؿ أو في مقػره أو في شخػص المديػر أو  30وفي أجؿ ال يتجػػاوز 

وكذلؾ في حالػة التػوقؼ عف النشػاط مع بيػاف اإلجراءات المتخذة لضماف استمرار في مجاالت التكويف ، 
. التكػويػف الجػاري إلى غايتو

 
يجب عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف ييسر لألعواف المفوضيف مف قبؿ وزارة التكويف الميني  : 33الفصل 

. والتشغيؿ القياـ بمياـ المراقبة المناطة بعيدتيـ
:  ة والبيداغوجية المستوجبة، وخاصة، فيو مطالب بأف يضع عمى ذمتيـ كؿ الوثائؽ اإلدارية والتقنيوليػذا الغرض

الوثائؽ اإلدارية المتعمقة بالييكؿ وصاحبو ومديره،        -
 ممفات المكونيف،        -

 الممفات اإلدارية والبيداغوجية لممتربصيف،        -

 سجالت الحضور،       -

 تر األقساـ،دفا       -

 جداوؿ أوقات المكونيف والمتربصيف،       -

 محاضر جمسات المجمس البيداغوجي،       -

. محاضر جمسات لجاف اإلمتحانات -
 

يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص اإلدالء سنويا بكشؼ إحصائي حوؿ النشاط التكويني المنجز  : 34الفصل 
توياتيا وعػدد المتػربصيف والخدمػات المسػداة بعنػواف الفصؿ خالؿ السنة المنقضية مف حيث اإلختصاصات ومس

. مف كراس الشروط ىذا، وذلؾ وفقا ألنموذج يسمـ مف قبؿ وزارة التكويف الميني والتشغيؿ 26
مػارس مف كؿ  31ويرسؿ ىذا الكشؼ إلى اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ المختصة ترابيػا قبػؿ يوـ 

  .سنة
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في صورة اإلخالؿ بإحدى القواعد المنصوص عمييا بكراس الشروط ىذا، يوجو تنبيو كتابي لمييكؿ  : 35الفصل 
وفي صورة عدـ تدارؾ النقائص موضوع التنبيو وبصرؼ النظر عف التتبعػات العدليػة التي يسوغ القيػاـ . المعني

ة القارة لتنسيؽ التكػويػف المينػي التػي بيا، يمكف لموزير المكمؼ بالتكويف الميني أف يصدر بعد أخذ رأي المجف
: تمتئػـ ليػذا الغرض في تركيبة مضيقة، إحدى التدابير التالية 

 
 التدابير المتعمقة بالهيكل  :

الغمؽ المؤقت لشعبة أو مجموعة مف الشعب،         -
 الغمؽ المؤقت لييكؿ التكويف الخاص،      -

. الغمؽ النيائي لييكؿ التكويف الخاص -
 

 تدابير المتعمقة باألشخاصال  :
المنع المؤقت مف تسيير ىيكؿ تكويني بالنسبة لممدير،         -
 المنع النيائي مف تسيير ىيكؿ تكويني بالنسبة لممدير،       -

 المنع المؤقت مف ممارسة خطة مكوف،       -

. المنع النيائي مف ممارسة خطة مكوف -
 

يمكف لموزير المكمؼ بالتكويف الميني أف يوقؼ اإلجػراءات التأديبية إذا  غير أنو فيما عدا حالة الخطإ الجسيـ،
. قػاـ الييكؿ المعني بتسوية وضعيتو في األجؿ المحدد 

 
أي قرار  اقتراحويتعيف عمى المجنة المنصوص عمييا أعاله اإلستماع إلى المسؤوؿ عف ىيكؿ التكويف قبؿ 

 . تأديبي ضده

 
 


