
ك�راس� ش�روط� مراكز التنشيط� السياحي� 

بواسطة� الدراجات� النارية ذات الربع عجلت� " من فئة كواد "

أحــــكـــــام عامــــــــة

  يحتوي هذا الكراس على أحكام مختلف��ة تتعل��ق بش��روط تع��اطي النش��اط

والسلمة العامة وحماية المحيط والوقاية من الحوادث وذلك لتوفير س��بل العناي��ة

بهذا المنتوج السياحي والعمل عل��ى الرف��ع بي��ن ج��ودته ح��تى يس��اهم ف��ي إث��راء

النشطة الترفيهية كعامل أساسي قي ترويج المنتوج وتسويقه.

  كما ينص هذا الكراس عل��ى الكف��اءات المهني��ة ال��تي يج��ب ان تت��وفر ل��دى

الباعثين وأعوان الس��تغلل وك��ذلك التزام��اتهم ف�ي ت��أمين المس��تغلين ف��ي إط��ار

منظومة متناسقة تهدف إلى الرف��ع م��ن قيم��ة ه��ذا المنت��وج كم��ا تؤك��د بن��ود ه��ذا

الكراس على العناية التي توليه��ا الدارة لتس��هيل تراتي��ب بع��ث وانج��از مث��ل ه��ذه

المش��اريع  عل��ى أن توك��ل للدارة وللهياك��ل المعني��ة ص��لحيات مدقق��ة للمراقب��ة

والعمل على تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الول: الموافقة على النشاط

الس��يد: يجب على كل راغب في تعاطي هذا النشاط تقديم مطلبا إلى الفص��ل الول

 للحصول على الموافقة المبدئية يحتوي على الوثائق التالية:نابل والي

مطلب كتابي باسم صاحب المشروع يح��دد ن��وع النش��اط ومك��انه وع��دد•

الدراجات النارية الراغب في استغللها.
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 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المشروع أو لوكيل الشركة

صورتين شمسيتين لصاحب المشروع أو لوكيل الشركة

نسخة من القانون الساسي بالنسبة للشركات

دد لصاحب المشروع أو لوكيل الشركة3بطاقة السوابق العدلية ع��

عقد ملكية أو عقد تسويغ للعقار المراد استغلل النشاط به ذات مس��احة ل

 م م )1000تقل عن ألف متر مربع ( 

مثال موقعي للمكان

مثال لمسلك التجوال

(.....ن�زل، وك��الت اس��فار إل��خ ) إتفاقية عمل مبدئية م�ع مؤسس��ة س��ياحية

داخل الولية غير متعاقدة مع مهني آخ��ر للتعام��ل معه��ا ف��ي ه��ذا النش��اط

ومصادق عليها من قبل أعضاء اللجنة الجهوية للنشطة السياحية.

وللحصول على الموافقة النهائية يجب إضافة الوثائق التالية:

قائمة في العمال مصحوبة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية مع صورتين

شمسيتين وبطاقة  

�دد وشهادة طبية لكل عامل.3       السوابق العدلية ع�

شهادة تأمين تغطي المسؤولية المدنية في حق الذوات الخ��ر ف��ي الض��رر

البدني والمادي

قائمة في الدراجات النارية تحمل الرق��م المنجم��ي م��ع البطاق��ات الرمادي��ة

وشهائد التأمين لكل دراجة.

شهادة الوقاية

شهادة في توفير الشروط الصحية

 مثال مسلك التجوال مؤشر عليه من قبل اللجنة الجهوية للتنشيط السياحي

تق��ديم وثيق��ة تفي��د انخ�راط العم��ال الق��ارين بالص��ندوق ال�وطني للض��مان

الجتماعي
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يسند السيد والي نابل الموافقة على تع��اطي مهن��ة التنش��يطالفص��ل الث��اني :

السياحي بواسطة الدرجات النارية ذات الربع عجلت من فئة " كواد " بع��د

أخذ رأي اللجنة الجهوية للنشطة السياحية المتكونة من ممثلين عن:

المندوبية الجهوية للسياحة: منسق

عضوالصحة العمومية :        

عضوالحماية المدنية :          

عضوالمن :                   

المعتمدية أو البلدية     : عضو

(حسب مرجع النظر الترابي)

عضوالتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : 

الغرفة النقابية الجهوية لصحاب مراكز التنشيط السياحي  بواس��طة ال��درجات

النارية ذات الربع عجلت من فئة " كواد ": عضو

كما تتولى هذه اللجنة النظر في النقاط التالية:

تحديد مناطق تركيز مراكز التنشيط السياحي بواسطة الدراجات النارية " كواد

"

تحديد المسالك التي تعبره��ا قواف��ل التنش��يط الس��ياحي بواس��طة ال��دراجات

  النارية كواد

إبداء الرأي في العقوبات المسلطة على مستغل مركب التنشيط السياحي

تجتمع اللجنة بدعوة من طرف السيد الوالي.

 تحدد صلوحية الموافقة على النشاط لم��دة س��نة واح��دة  إل��ىالفص��ل الث��الث:

–ثلثة سنوات حسب صنف المركز: ( الممتاز ثلثة سنوات- الحس��ن س��نتان اثن��ان  

المتوسط سنة واحدة) تبتدىء من غرة ماي إلى موفى أفريل حسب المدة،ويق���ع

تجديده بمطلب من المعني ب��المر يق��دم إل��ى مص��الح الولي��ة  قب��ل م��وفى ش��هر

فيف�ري م�ن س�نة إنته�اء تاري��خ الص�لوحية ع�ن طري�ق التح�اد الجه�وي للص�ناعة

والتجارة والصناعات التقليدية بنابل.
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الباب الثاني: مكونات المركز

 على كل من يرغ��ب ف�ي ممارس��ة التنش��يط الس��ياحي بواس��طةالفص��ل الراب��ع:

الدراجات النارية ذات الربع عجلت " كواد" يجب ان تتم وف��ق مخط��ط وأمثل��ة

هندسية ومنتصبة خارج المناطق العمراني��ة تت��وفر في��ه ك��ل الض��مانات الكفيل��ة

بالمن وحفظ الص��حة ورعاي��ة المحي��ط ويق��ع توزي��ع المحلت داخ��ل المرك��ب

باعتبار الوظائف لكل محل وبص��ورة تس��مح بس��هولة دخ��ول وخ��روج الحرف��اء

والدراجات النارية و يحتوى المركز على ما يلي:

 -مكان لئق ونظيف لستقبال السواح تتوفر فيه ظروف الستراحة ( مشربة

مقاعد-مضلت...)

مركب صحي مجهز بكل الضروريات وف��ي حال��ة حس��نة ل��ه قس��مين للرج��ال

والنساء وخاص بالحرفاء.

.جناح للعملة تتوفر به جميع المرافق

مستودع لحفظ الدراجات يتماشى حجمه مع عدد العربات

مستودع لتصليح الدرجات ووضع قطاع الغيار

مكتب للقيام بالعمال الدارية

يجب أن يكون المركب مجهز بالماء والتيار الكهربائي

فضاء مهيأ لتدريب الحرفاء

مس��لك التج��وال المس��تعمل م��ن قب��ل ال��دارجات يج��ب ان يك��ون موج��ودا

بالمناطق الفلحية وخارج من��اطق العمراني��ة و ليقط��ع طري��ق معب��دا ويق��ع

) وذلك حفاظا Balisésتجسيمه على مثال هندسي، ومحدد بنصب إشارات ( 

على سلمة متعاطي هذا النشاط وتفادي للحوادث

يقع تحديد المسلك الذي تعبره قواف��ل ال��دراجات الناري��ة م��ن ط��رفالمس��لك:

اللجنة الفني��ة ويج��ب أن يك��ون موج��ودا بالمن��اطق الفلحي��ة وخ��ارج من��اطق

العمران و ل يقطع طريق معبدة، يق�ع تجس��يمه عل�ى مث��ال هندس�ي يك�ون

مصاحبا للموافقة على النشاط.
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الباب الثالث: التسويق

   يتم تس��ويق المنت��وج ع��ن طري��ق ال��بيع مباش��رة بي��ن الس��ائحالفص��ل الخ��امس:

ومتعاطي هذا النشاط بواسطة تذاكر مع�دة م�ن قب�ل الغرف�ة النقابي��ة الجهوي��ة

لصحاب مراكز التنشيط الس�ياحي بواس��طة ال��دراجات الناري��ة " ك�واد  يت��م فيه�ا

تحديد التسعيرة المتعامل بها مع الحرفاء ومؤشر عليها من طرف مصالح التحاد

الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل ويمنع منعا باتا تغييرها

       كما يتم التسويق  عن طريق وكالت السفار والنزل حسب إتفاقي��ات ت��برم

بينها وبين متعاطي النشاط دون  تضارب السعار المعمول بها والمض��بوطة م��ن

قبل التحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بناب��ل وك��ذلك يمك��ن

ترويج المنتوج للنزل المتعاقد معها بإحداث نق��اط بي��ع مواف��ق عليه��ا  بالمس��الك

السياحية. 

   يتولى أصحاب مراكز التنشيط  نقل حرفائهم إلى المراك��ز عل��ىالفص��ل الس��ادس:

حسابهم الخاص بواسطة وسائل نقل لئقة تسوغ من وكالت السفار أو ش��ركات

النقل العمومي .

الباب الرابع: شروط تعاطي المهنة

)صاحب المشروع والعمال:

 يجب على المستغل او الممثل القانوني لمركز التنشيط السياحي أنالفص�ل الس�ابع:

يكون متواجدا بصفة مستمرة بالمركز وفي الحالة الستثنائية عليه تعيين من ين��وبه

بصفة وقتية.

 يجب على المستغل او الممثل القانوني لمرك��ز التنش��يط الس��ياحيالفص��ل الث��امن:

وكافة عماله حمل الشارة التي تسلمها له الغرفة النقابية الجهوية لص��حاب مراك��ز

التنشيط السياحي بواسطة ال��دراجات الناري��ة " ك��واد " والظه��ور ف��ي مظه��ر لئق

وحمل زي موحد خاص بكل مركز
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 تكوين أحد العملة على القل ف��ي الس��عافات الولي��ة م��ن ط��رفالفص��ل التاس��ع:

مصالح الحماية المدنية لكل مركز تنشيط.

 على صاحب المركز مرافقة الحرفاء عند القيام بالرحلة او تكلي��فالفص��ل العاش��ر::

دليل سياحي بذلك كما يجب عليه أن يكون سلوكه حسنا تجاه الحرفاء وان يحم��ل

الشارة التي تضبط رقم المركز وصاحبه.

 على صاحب المشروع إعلم السلط بأي ح��ادث يط��رأ للحري��فالفص��للحادي عش��ر:

كذلك العمال الذين يرغب في تشغيلهم.

 يحجر على صاحب المشروع استغلل المركز قبل حصوله عل��ىالفص��للثاني عش��ر:

الموافقة النهائية من طرف السيد والي نابل.

 يجب ان يكون بمدخل المركز لفتة تحمل مايلي:الفصللثالث عشر:

مركز التنشيط السياحي بواسطة الدراجات النارية " كواد"

CENTRE D'ANIMATION TOURISTIQUE  «QUAD« 

0001Nرقم

 كل عامل يقع فصله عن العمل أو يستقيل يج��ب علي��ه إرج��اعالفص��ل الراب��ع عش��ر:

الش��ارة إل��ى ص�احب المرك��ز ال��ذي يت�ولى ب��دوره إرجاعه�ا إل��ى التح��اد الجه��وي

للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الدراجات النارية:

   يجب تحديد ع��ددها بالرخص��ة وتك��ون ف��ي حال��ة حس��نةالفص��ل الخ��اعس عش��ر: 

ونظيفة مع توفير الخوذة للحرف��اء بع��دد ك��افي وتحم��ل ص��فيحة حديدي��ة مرقم��ة

( عددها والرقم المميز للمركز ).
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الباب� الخامس:�� العقوبات�� 

 كل من يتولى من ضمن الع��املين به��ذا القط��اع مض��ايقةالفص��ل الس��ادس عش��ر:

الحرفاء أو يعثر عليه في حالة سكر أو بحوزته مشروبات كحولية أو يقوم بتقديم

مأكولت للحرفاء أو يصدر عنه بصفة عامة سلوك غير مرضي يمس م��ن س��معة

القطاع أو بالخلق الحميدة كذلك عدم احترام مسالك التج��وال المرخ��ص فيه��ا

وقيامه بمنافسة غير شريفة في تسويق المنتوج تتمثل ف��ي السمس��رة والتس��لط

على بقية المهنيين بالزيادة في معلوم كراء الوحدات السياحية وقبول حرفاء من

خارج الوحدات السياحية المتعامل معها أو يشغل عامل غير مرخص فيه أو غي��ر

حامل للشارة أو الزي الموحد الخاص بكل مركز يعرض نفسه للعقوبات التالية:

النذار الكتابي

 يوما15إيقاف النشاط لمدة 

في حالة تكرار المخالفة لكثر من مرتين يقع السحب النهائي للرخصة
كما يمكن للسيد الوالي سحب الرخصة وقتي��ا أو نهائي��ا ق��ي ص��ورة اخلل ص��احب

المركز بالنظام العام

هذا بالضافة للعقوبات الجزائية وغيرها المنصوص عليه��ا بالق��انون الج��اري ب��ه

العمل.

 كل مخ��الف لمقتض��يات ه��ذا الك��راس يع��رض نفس��ه إل��ىالفص��ل الس��ابع عش��ر:

العقوبات المنصوص عليها.

 تسلط العقوبات بقرار من السيد الوالي بعد أخذ رأي اللجنةالفص��ل الث��امن عش��ر:

الجهوية للتنشيط السياحي.
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الباب� السادس:�� المراقبة� 
 الفصل التاسع عشر:

    يخول لعوان الدرات التالية معاينة ورفع المخالفات بتقارير توجه إلى المصالح

المختصة في كل الحالت إلى  الولية وهي:

جهوية للسياحةالمندوبية ال-

الصحة العمومية-

الحماية المدنية-

السلطة المنية-

أو من طرف فريق عمل معين من طرف الس��يد ال��والي لج��راء معاين��ة جماعي��ة

وفجئية بإذن منه أو بطلب من اللجنة الجهوية.

الباب السابع: أحكام مختلفة

  يتعين على المستغل في كل الحالت احترام التراتيب المتعلقةالفص��ل العش��رون: 

بالسلمة العامة والحماية م��ن الح��رائق وحماي��ة ال��بيئة وعل��ى الدارة المعني��ة ان

تقوم بالمعاين��ة والمراقب��ة اللزم��ة عل��ى ان ذل��ك ل يعف��ي المس��تغل م��ن القي��ام

بالجراءات التي توجبها القوانين الخاصة بالصحة والسلمة المهنية.

  الستعمال للرخصة شخص��ي و ليج��وز باي��ة ح��ال م��نالفص��ل الواح��دو العش��رون:

الحوال إحالتها او كرائها أو بيعها.

إطلعت عليه وصادقت
 المضاء معرف به
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