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 مقدمــــة
 

اليت تساهم بشكل مباشر يف حركية  األساسية يعترب قطاع النقل عرب الطرق، سواء تعلق األمر بالنقل اجلماعي لألشخاص أو نقل البضائع، إحدى الدعامات
 املواطنني والبضائع ويف اإلنتاج وتنمية املبادالت التجارية على الصعيدين الوطين والدويل.

شخاص أدل على هذا من بعض اإلحصائيات اليت جتسد مكانة النقل عرب الطرق ببالدنا حيث يساهم النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي اجلماعي لألوال  
كما يساهم هذا يف جمموع تنقالت املواطنني بني املدن.   % 57من جمموع تنقالت السلع  دون احتساب نقل الفوسفاط و %57بواسطة احلافالت على التوايل يف 
 منصب شغل مباشر دون احتساب مناصب الشغل غري املباشرة. 022.222النمط من النقل يف إحداث حوايل 

احلكومي واإلسرتاتيجية  واعتبارا لذلك وللتحديات الكربى اليت تواجه املغرب يف بداية األلفية الثالثة والطموحات واألهداف اإلسرتاتيجية اليت حددها الربنامج
والتالحم االجتماعي والتقدم نية حول التنافسية اللوجستيكية، أصبح قطاع النقل عرب الطرق حجر الزاوية لكل اإلشكاليات املرتبطة باالستقرار، والتعاون، والتشارك، الوط

 ة والكلفةاجلودة والسالمة الطرقي حيث من على الرفع من كفاءة خدماته العمل السوسيو اقتصادي والسياسي، مما يستدعي ضرورة

هنيا واجتماعيا وتأهيل ويف هذا السياق، تبدل وزارة التجهيز والنقل جمهودات غري مسبوقة إلصالح الرتسانة القانونية املنظمة للقطاع و تأهيل العنصر البشري م
لتصريح واعتماد دفاتر التحمالت، إضافة إىل تقوية التعاون خمتلف خدمات النقل عرب الطرق وإعادة النظر يف املساطر اإلدارية املتعلقة هبا يف اجتاه تعويض الرتخيص با

 الدويل الثنائي يف جمال النقل الدويل عرب الطرق.

سبب يف عاهات مستدمية وعالقة بالسالمة الطرقية، تعترب ظاهرة حوادث السري على طرقاتنا مبثابة فاجعة كربى، حتصد أرواح العشرات من املواطنني األبرياء، وتت
 ضحايا، وتتسبب يف إحداث معانات إنسانية كبرية ألسر وأقرباء الضحايا. ملئات ال
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مصابا جبروح خطرية،  53قتيال و  11كما ينتج عن هذه احلوادث انعكاسات سلبية على املستويني االجتماعي واالقتصادي باعتبارها ختلف يوميا ما يزيد عن 
مليار درهم، ومن مت أصبحت معاجلة معضلة حوادث السري تستدعي تعبئة مجيع  15ة اليت متثل سنويا ما يناهز هذا فضال عن تكلفتها االقتصادية واالجتماعية الثقيل

 اهليئات املعنية هبذه اإلشكالية من إدارات وجمتمع مدين هبدف تكثيف اجلهود وتنسيق أوجه التعاون يف جمال حماربة هذه اآلفة.

على  تكثيف اجلهود يف جمال املراقبة والزجر هبدف احلد من السلوكات الالمسؤولة لبعض السائقني ومواكبة هذه  ويف هذا اإلطار، تعمل وزارة التجهيز والنقل
مقاربة جديدة للتعامل مع اجلهود بإجراءات عملية هتم التحسيس والتواصل والرتبية الطرقية و تأهيل البنيات التحتية وإسعاف ضحايا حوادث السري. كما يتم اعتماد 

 مع املدين ترتكز على التعاقد مع مجعيات اجملتمع املدين حول برامج مندجمة للرتبية الطرقية ودراسة جدوى متويلها. اجملت

 برخصة السياقة والبطاقة أما فيما يتعلق جبودة اخلدمات املقدمة للمواطنني واملرتفقني،  تركز وزارة التجهيز والنقل جهودها حاليا على حتسني اخلدمات املتعلقة
 الرمادية، وذلك وفق التوجهات الواردة يف الربنامج احلكومي حول إعادة الثقة بني اإلدارة واملواطن وتبسيط املساطر اإلدارية.

 0210برسم سنة ولرفع هذه التحديات وتفعيل اإلجراءات االستعجالية إلصالح وتأهيل قطاع النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية أعدت الوزارة ورقة الطريق 
 تمحور حول املواضيع التالية:ت

 إصالح قطاع النقل الطرقي اجلماعي لألشخاص؛ .1
 تأهيل قطاع النقل الطرقي اجلماعي لألشخاص بالعامل القروي؛ .0
 تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع؛ .5
    السالمة الطرقية؛ .3
 حتسني خدمات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية؛ .7
 تأهيل اإلدارة. .6
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 ل الطرقي الجماعي لألشخاصإصالح قطاع النق

 
 المراجع اإلجراء الفترة

 42املغري واملتمم لظهري  20.00تقدمي عرض أمام السيد وزير التجهيز والنقل حول مشروع القانون رقم  2102فبراير  -يناير
 ( املتعلق بالنقل بواسطة السيارات عرب الطرق3691نونرب  02)  3131مجادى الثانية 

لنقل العمومي الطرقي مذكرة موجزة حول ا
 للمسافرين، توجهات اإلصالح

املغري  ،القاضي بإصالح قطاع النقل الطرقي اجلماعي لألشخاص 20.00سحب مشروع القانون رقم 
 ( املتعلق بالنقل بواسطة السيارات عرب الطرق3691نونرب  34) 3131مجادى الثانية  42واملتمم لظهري 

 

النقل الطرقي اجلماعي لألشخاص و توضيح التوجهات وكذا األهداف  حتديد رؤيا جديدة إلصالح قطاع
 املرتبطة هبا وفق السياسة العامة للحكومة

 

تنظيم احملطة القطاعية األوىل من طرف االحتاد العام ملقاوالت املغرب وجامعة النقل التابعة لالحتاد حول 
شعار "احلركية، رافعة للتنمية اللوجستيكية".  حتت بالدار البيضاء 4134فرباير  43النقل واللوجستيك يوم 

، قاطرة التنمية" و كوقد متيزت هذه التظاهرة بتنظيم مائدتني مستديرتني مت خالهلما مناقشة "اللوجستي
 " وأفاق املستقبل للنقل الطرقي اجلماعي لألشخاصالوضعية احلالية "

 

خطاب السيد الوزير، كلمة السيد رئيس 
رقي التابعة لالحتاد العام فيدرالية النقل الط

ملقاوالت املغرب، عرض حول موضوع " 
النقل الطرقي اجلماعي لألشخاص، 

" توصيات الوضعية احلالية وأفاق املستقبل 
 القطاعية ةاحملط

الطرق  علىلنقابات أرباب النقل العمومي  مع اجلامعة الوطنية  4134فرباير  43عقد اجتماع بتاريخ 
 ملغربية للنقل الطرقي للمسافرينواجلامعة ا باملغرب

 صحفي بـالغ
 

 الئحة الرخص 4134فرباير  46نشر الئحة رخص النقل الطرقي العمومي للمسافرين بتاريخ 
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 المراجع اإلجراء الفترة
، حتت رئاسة الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل والكاتبة العامة 4134مارس  32عقد اجتماع بتاريخ  2102مارس 

 قليدية، حول مراجعة دفرت التحمالت املتعلق بنشاط النقل الطرقي السياحي لوزارة السياحة والصناعة الت
 حمضر االجتماع

 صحفي بـالغ مع اجلامعة املغربية الحتاد الناقلني العموميني لألشخاص عرب الطرق 4134مارس  42عقد اجتماع بتاريخ 
 والنقل املدرسي حلساب الغري حيز التنفيذ دخول دفرت التحمالت املتعلق بنقل املستخدمني حلساب الغري 2102أبريل 

  4134أبريل  39بتاريخ 
                    ، دفرت التحمالت، صحفي بالغ

 دورية لوزير التجهيز والنقل
جلنة لتنظيم اللقاء الوطين حول إصالح قطاع النقل  4134خالل األسبوع الثاين من شهر ماي إحداث  2102يونيو -ماي

 لألشخاصالطرقي اجلماعي 
 بالغ صحفي

لقاء مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للمسافرين ملناقشة مقاربة إصالح قطاع  4134ماي  34تنظيم يوم 
 النقل الطرقي اجلماعي لألشخاص حبضور ممثلي  الوزارات املعنية و جملس املنافسة

 العروض والتوصيات والقرارات 

لعرض ومناقشة   4134ماي  31ملعادن جمللس النواب يوم لطاقة وااجتماع مع جلنة البنيات التحتية وا
 مقاربة إصالح قطاع النقل الطرقي اجلماعي لألشخاص

 العرض 

ماي  خالل النصف الثاين من شهرحيز التنفيذ  دخول دفرت التحمالت اجلديد املتعلق بالنقل السياحي
4134 

 ، دفرت التحمالتصحفي بالغ

 
 من شهر يونيو بني الشركاء املعنيني ملناقشة اإلشكالية املتعلقة بالرخص عقد لقاء خالل األسبوع األخري

 ذات الطابع االجتماعي
 العروض والتوصيات والقرارات
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 المراجع اإلجراء الفترة
نونبر  –أكتوبر

2102 
. وسيتميز هذا اللقاء مبشاركة خرباء 4134تنظيم اللقاء الوطين خالل األسبوع األول من شهر أكتوبر 

األشخاص وممثلي اجملتمع املدين والسياسيني، باإلضافة إىل ممثلي اإلدارات مغاربة وأجانب يف جمال نقل 
املعنية ومهنيي القطاع. وسيشهد هذا اللقاء تنظيم ورشات عمل حول مواضيع ذات الصلة باإلصالح  
كالتكامل بني خمتلف أمناط النقل، احملطات الطرقية، التمويل، التدابري واإلجراءات املواكبة، املرحلة 

 ، التكوين املهين.....(    نتقاليةاال

 بطاقة حول اللقاء، 
 وثائق اللقاء والتوصيات والقرارات

مع األخذ بعني االعتبار التوصيات والقرارات املنبثقة  4134إعداد مشروع القانون قبل متم شهر أكتوبر 
 عن اللقاء الوطين 

 مشروع القانون

 مشروع القانون عنية قصد دراسته وإبداء الرأي صخصوص مقتضياته تعميم مشروع القانون على مجيع األطراف امل

وضع اللمسات األخرية على مشروع القانون و إحالته على األمانة العامة للحكومة خالل النصف الثاين 
 4134من شهر نونرب 

 مشروع القانون

إصالح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين التوقيع على العقد الربنامج بني احلكومة واملهنيني ملواكبة   2102دجنبر 
 وتأهيل املقاولة

 العقد الربنامجبالغ صحفي، 
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 تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي لألشخاص بالعالم القروي
 

 المراجع اإلجراء الفترة
على اص بالعامل القروي : إحالة ورقة الطريق املتعلقة بتأهيل النقل الطرقي اجلماعي لألشخ4134فرباير  46 2102فبراير 

 رئيس احلكومة  السيد
 بالعامل القروي مذكرة حول النقل

مذكرة موجزة عن دراسة القرب إلقليم 
وضعية تقدم إجناز دراسات و  تاونات

 بباقي األقاليم القرب
  ةلعرض املنهجية املقرتح 4134رس ما 49عقد االجتماع األول مع ممثلي وزارة الداخلية بتاريخ  2102مارس 
  مع ممثلي وزارة الداخلية 4134أبريل  31عقد االجتماع الثاين بتاريخ  2102أبريل 
  على أعلى مستوى مع ممثلي وزارة الداخلية 4134خالل األسبوع الثاين من شهر ماي  عقد اجتماع 2102ماي 

الطرقي دفرت التحمالت الستغالل النقل عن  4134خالل األسبوع الثالث من شهر ماي اإلعالن 
نطالق املرحلة األوىل لتسوية وضعية الناقلني املمارسني بالقطاع غري وا اجلماعي لألشخاص بالعامل القروي

 .املنظم

 دفرت التحمالت ، بالغ صحفي
 دورية وزير التجهيز والنقل

اإلعالن عن طلبات عروض إلجناز الشطر الثالث من دراسات القرب هتم أقاليم أسفي وإفران وبركان 
 جرادة والرحامنة وتنغري ووزان وميدلت وسيدي بنور واليوسفية وسيدي إفين و جرسيفو 

 

الراغبني يف استغالل النقل الطرقي و انطالق عملية تقييد طلبات حاملي الشواهد الباحثني عن عمل 
 اجلماعي لألشخاص بالعامل القروي 

 بالغ صحفي
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 تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع
 

 الوثائق المصاحبة مليات الع الفترة
  مركبات نقل البضائع اخلطرة )غاز، وقود( العاملة باحملمديةبناء باحة لوقوف إعطاء انطالق أشغال  2102فبراير 

 بالغ صحفي بالرباط مع مهنيي النقل الطرقي الدويل للبضائع 4134مارس  31عقد اجتماع يوم  2102مارس 

 بالغ صحفي دار البيضاء مع مهنيي النقل الطرقي للبضائعبال 4134مارس  33عقد اجتماع يوم 
املغريب الرتكي حول النقل الدويل للبضائع واألشخاص  االتفاقبرتكيا  على  4134مارس  36التوقيع بتاريخ 

 والربوتوكول اخلاص به
 اإلتفاق والربوتوكول

لتأهيل الفاعلني يف   4131- 4133لعقد الربنامج عقد اجتماع برئاسة وزير التجهيز والنقل  للجنة القيادة ل 2102ماي 
 قطاع النقل الطرقي للبضائع

 عقد الربنامج
 ذكرة حول تأهيل القطاعم

 بالغ صحفي
مراجعة  املتعلق بنقل البضائع عرب الطرق قصد 39.66النصوص التطبيقية للقانون  مراجعة مقتضيات 2102 يونيو

النقل كل من بخاصة  يف اجتاه حتديد شروط  ب الغريللبضائع حلسا شروط ولوج مهن النقل الطرقي
، وذلك بشراكة مع كل نوع من النقلبسجل خاص إحداث والنقل الوطني والنقل الجهوي و  الدولي

لتأهيل الفاعلين في قطاع النقل   2100- 2100في إطار لجنة تتبع إنجاز العقد البرنامجاملهنيني 
 الطرقي للبضائع

 ةالنصوص التطبيقياريع مش

مبدريد للجنة املشرتكة املغربية اإلسبانية للنقل الدويل للبضائع  4134يونيو  36و  33عقد اجتماع يومي  
 واألشخاص 

 جدول األعمال
 االجتماعحمضر 
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 الوثائق المصاحبة مليات الع الفترة
( بتطبيق أحكام 4131شتنرب  46) 3213من شوال  41الصادر ي  4.31.243املرسوم  مراجعة مقتضيات

األقصى احملدد قصد رفع السن ونة السري على الطرق بشأن املركبات املتعلق مبد 14.11القانون رقم 
سنوات إىل  1من عند خضوعها للمصادقة بشكل منفرد واملركبات اجلارة قطورات ونصف املقطورات للم
 سنوات  7

 مشروع املرسوم
 

 بالغ صحفي الدار البيضاء على مستوى ميناءمركبات نقل البضائع العاملة باحة لوقوف انطالق عملية بناء  2102شتنبر 

مراجعة النظام الضرييب بالنسبة لنقل البضائع حلساب الغري هبدف متكني املهنيني من االختيار بني نظام  2102دجنبر 
 شاحنة التصريح ونظام جزايف حسب كل 

 بالغ صحفي
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 السالمة الطرقية
 

 تنسيق وتدبير السالمة الطرقية على أعلى مستوى
 الوثائق المصاحبة  العمليات الفترة

 حمضر االجتماع اجتماع اللجنة املركزية لتتبع عمليات املراقبة الطرقية  2102فبراير  18نعقاد يوم ا  2102فبراير 
اجتماع للجنة الدائمة للسالمة الطرقية حتت رئاسة السيد وزير التجهيز  2102فبراير  01انعقاد يوم 

واملخطط االسرتاتيجي  4133وادث السري على الطرق خالل سنة والنقل خصص لتقدمي احلصيلة املؤقتة حل
واملخطط الوطين الثالث للمراقبة الطرقية   4131-4133املندمج الثالث للسالمة الطرقية  االستعجايل

4133-4131 

 الغ صحفيب
 حمضر االجتماع

 عروض
املندمج  االستعجايلاملخطط االسرتاتيجي 

 4131-4133الثالث للسالمة الطرقية 
 املخطط الوطين الثالث للمراقبة الطرقية

4133-4131 
حضره ما  ،وزير التجهيز والنقل، حتت رئاسة مع اجملتمع املدين  2102مارس  21تواصلي يوم عقد لقاء  2102مارس 

وقد مت باملناسبة اإلعالن عن طلب عروض موجه . مجعية ناشطة يف جمال السالمة الطرقية 361يناهز 
 معيات حول مشاريع الوقاية والسالمة الطرقية.لفائدة هذه اجل

 بالغ صحفي
 عروض

 توصيات اللقاء
مواصلة االجتماعات الشهرية للجنة املركزية لتتبع عمليات املراقبة الطرقية يف األسبوع األخري من كل شهر  2102أبريل 

 لعقد اجتماع هذا الشهر   2102 أبريل 21و وحتديد تاريخ 
 حماضر االجتماعات
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 الوثائق المصاحبة  العمليات الفترة
 بالغ صحفي خالل األسبوع الثاني من شهر يونيو.عقد اجتماع للجنة الدائمة للسالمة الطرقية  - 2102نيو يو 

 حمضر االجتماع
 عروض 

 بالغ صحفي خالل األسبوع األخير من شهر أكتوبرعقد اجتماع للجنة الدائمة للسالمة الطرقية  - 2102أكتوبر 
 حمضر االجتماع

 عروض 
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 التشريـــع
 الوثائق المصاحبة العمليات  الفترة

أبريل  -مارس 
2102 

، تطبيقا 2102 أبريل 10مارس و  00بتاريخ مراسلة مجيع الشركاء )إدارات، مهنيني، جمتمع مدين، ...( 
، ملوافاة وزارة 4134فرباير  37لقرارات املتخذة من طرف اللجنة الدائمة للسالمة  الطرقية يف اجتماعها بتاريخ 

ل قبل هناية أبريل مبقرتحاهتم حول تعديل بعض  مقتضيات مدونة السري على الطرق وال سيما التجهيز والنق
تلك اليت تسبب توترات اجتماعية خصوصا داخل األوساط املهنية لقطاع النقل الطرقي  واليت تتعلق 

وجلان  باخلصوص باالحتفاظ برخصة السياقة والعقوبات السالبة للحريات عند وقوع حادثة سري جسمانية
البحث التقين واإلداري ومدة االنتظار احملددة يف أربع سنوات لتقدمي ملف احلصول على رخصة السياقة من 

 صنف "ج" و "د". 

 

عقد خالل شهر ماي اجتماع على أعلى مستوى لوزارة التجهيز والنقل ووزارة العدل واحلريات ووزارة  2102ماي 
املديرية العامة لألمن الوطين، لدراسة اإلجراءات اليت جيب اعتمادها الداخلية وزارة الصحة والدرك امللكي و 

لتطبيق مقتضيات مدونة السري على الطرق يف انتظار تعديلها وذلك يف حالة وقوع حوادث السري ) احرتام 
دد ساعة إلحالة حمضر احلادثة على النيابة العامة، حتديد مسؤولية املخالف، الشواهد الطبية اليت حت 74أجل 

 عجزا مؤقتا ملدة تفوق واحدا وعشرين يوما،...(

 بالغ صحفي
 حمضر االجتماع

 مقرتح قانون إعداد يف أواخر شهر يونيو مقرتح قانون لتعديل بعض مقتضيات مدونة السري على الطرق. 2102يونيو 
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 المراقبة والعقوبات
 الوثائق المصاحبة العمليات  الفترة

 4133للحصة األوىل من املوازين املتحركة برسم سنة  2102 فبراير 24الدرك امللكي يف وضع حتت تصرف  2102فبراير 
 يف اجملموع(. 41)

 بالغ صحفي
 مذكرة حول مراقبة الزيادة يف احلمولة

، حول مسطرة معاجلة طلبات إضافة خالل األسبوع األول من شهر مايإصدار دورية لوزير التجهيز والنقل،  2102ماي 
 راقبة التقنية للمركبات داخل مراكز املراقبة التقنية.خطوط للم

 دورية

يف حتسني وترية معاجلة املخالفات املتعلقة باإلفراط يف السرعة  خالل األسبوع األول من شهر مايالشروع 
 واليت متت معاينتها بواسطة الرادارات التابثة.

 

مواكبة و  خللق شبكة جديدة للمراقبة التقنيةعن طلب عروض  خالل األسبوع الثاني من شهر ماياإلعالن 
 من أجل تكوين شبكة للفحص التقين. 4119مراكز الفحص التقين املرخص هلا قبل 

 ملف طلب العروض
 دفرت التحمالت

جلنة للقيادة وجلنة تقنية لتتبع إجناز مشروع مالئمة النظام  خالل األسبوع األول من شهر مايإحداث 
التقنية )التأكد من هوية املركبات، املصادقة بشكل انفرادي، املركبات املصابة بأضرار املعلومايت للمراقبة 

خطرية، املركبات املدرجة يف عداد التحف، ...( الرفع من وترية هذا اإلجناز هبدف تفعيل النظام قبل متم 
 .4134شهر شتنرب 

 مذكرة تقنية حول املشروع

 نتائج االمتحان تحان احلصول على رخصة مزاولة مهنة عون الفحص التقين.عن نتائج ام أواخر شهر ماياإلعالن يف 
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 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة
وإحالته  خالل شهر يونيومناقشة دفرت التحمالت اخلاص مبزاولة نشاط املراقبة التقنية مع مهنيي القطاع   2102يونيو 

 ة الرمسية.على األمانة العامة للحكومة قصد نشره باجلريد

 دفرت التحمالت

عن طلب عروض لتوسيع شبكة الرادارات للمراقبة اآللية للسرعة وذلك عن  أواخر شهر يونيوإعالن يف 
طريق التدبري املفوض لوضع وتدبري واستغالل حصة من رادارات مراقبة السرعة وأجهزة مراقبة خمالفة عدم 

املدار احلضري ورادارات قياس السرعة املتوسطة وكذا معاجلة  احرتام اإلشارة الضوئية باملقاطع الطرقية داخل
 املخالفات املعاينة بواسطتها.

 ملف طلب العروض

قبل متم شهر تفعيل النظام املعلومايت للمراقبة التقنية واعتماده يف املصادقة بشكل انفرادي على املركبات  2102شتنبر 
 شتنبر

 بالغ صحفي
 دورية

 بالغ صحفي تحان احلصول على رخصة مزاولة مهنة عون الفحص التقيناإلعالن عن تنظيم ام
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 تكوين السائقين وتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة 
 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة

انعقاد عدة اجتماعات مع مهنيي قطاع تعليم السياقة لدراسة دفرت التحمالت اجلديد ومشروع عقد  2102مارس 
 .الربنامج

 

اجتماع مع مهنيي القطاع برئاسة السيد الوزير خصص لتقدمي اخلطوط العريضة  4134أبريل  32انعقاد يوم  2102أبريل 
 لدفرت التحمالت اجلديد ومشروع عقد الربنامج

 بالغ صحفي
 عرض

فرت التحمالت من شهر ماي على قرار وزير التجهيز والنقل بتحديد دثاين إعداد وتوقيع خالل األسبوع ال 2102ماي 
 اجلديد وإحالته على األمانة العامة للحكومة قصد نشره باجلريدة الرمسية.

 دفرت التحمالت
 بالغ صحفي

التوقيع يف أواخر شهر ماي على عقد برنامج بني وزارة التجهيز والنقل ومهنيي قطاع تعليم السياقة والذي 
 قة وامتحان احلصول على رخصة السياقة.ميتد على مدى ثالث سنوات ويهدف إىل تأهيل تعليم السيا

 عقد برنامج
 بالغ صحفي

تنظيم يف أواخر شهر ماي الدورة األوىل لالمتحان املتعلق بتسوية وضعية مدريب تعليم السياقة غري احلاصلني 
على على شهادة الكفاءة املهنية والذين زاولوا هذه املهنة ملدة سنة كاملة على األقل قبل دخول مدونة السري 

 الطرق حيز التنفيذ.

 بالغ صحفي
 لوائح املرشحني
 نتائج االمتحان

التوقيع خالل شهر ماي على اتفاقية بني وزارة التجهيز والنقل ووزارة االقتصاد واملالية ومكتب التكوين املهين 
ز التنفيذ وإنعاش الشغل إلجناز عملية التكوين املستمر لفائدة السائقني املزاولني قبل دخول املدونة حي

 واحلاصلني على البطاقة املهنية.

 بالغ صحفي
 اتفاقية

التوقيع خالل شهر ماي على اتفاقية بني وزارة التجهيز والنقل ووزارة االقتصاد واملالية ومكتب التكوين املهين  
 وإنعاش الشغل إلجناز عملية التكوين التأهيلي األويل لولوج مهنة السائق املهين

 بالغ صحفي
 ةاتفاقي
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 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة
 بالغ صحفي تنظيم الدورتني الثانية والثالثة لالمتحان املتعلق بتسوية وضعية مدريب تعليم السياقة 2102يونيو 

 لوائح املرشحني
 نتائج االمتحان

 اإلعالن عن طليب عروض متعلقني : 2102يوليو 
نظري للحصول على بوضع قاعدة لألسئلة مطابقة ملقتضيات مدونة السري على الطرق الجتياز االمتحان ال -

 رخصة السياقة؛

 بإدماج الربنامج الوطين لتعليم السياقة يف الوسائل البيداغوجية املستعملة يف هذا امليدان. -

 ملف طلب العروض

 بالغ صحفي اإلعالن عن تنظيم امتحان احلصول على رخصة مدرب تعليم السياقة 2102شتنبر 

 بالغ صحفي ات تعليم السياقة ومؤسسات الرتبية على السالمة الطرقيةاإلعالن عن تنظيم امتحان لتأهيل مسريي مؤسس

 بالغ صحفي اإلعالن عن تنظيم عملية انتقاء وتكوين منشطي دورات الرتبية على السالمة الطرقية

 الغ صحفي، عروضب تقدمي واملصادقة على الربنامج الوطين لتعليم السياقة من طرف اللجنة الدائمة للسالمة الطرقية. 2102أكتوبر 
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 تحسين اإلسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير
 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة

التوقيع يف أواخر شهر يونيو على اتفاقية شراكة بني وزارة التجهيز والنقل ووزارة الصحة يف ميدان السالمة  2102يونيو 
 الطرقية.

 بالغ صحفي
 اتفاقية شراكة

 

  التربية الطرقية
 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة

التوقيع يف أواخر شهر ماي على اتفاقية شراكة بني وزارة التجهيز والنقل ووزارة الرتبية الوطنية لتكريس مفاهيم  2102ماي 
 الرتبية الطرقية يف الوسط املدرسي.

 

 اتفاقية شراكة
ملف طلب العروض املتعلق بدراسة من 

الطرقية يف  أجل تكريس مفاهيم الرتبية
 الوسط املدرسي

 

 البحث العلمي واليقظة التكنولوجية في مجال السالمة الطرقية 
 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة

تنظيم ورشة عمل حول البحث العلمي يف جمال السالمة الطرقية يتم خالهلا استدعاء أساتذة جامعيني  2102نونبر 
 علمي يف هذا اجملال.وباحثني لدراسة كيفية تطوير البحث ال

 بالغ صحفي
 التوصيات
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 المصادقة على المركبات 
 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة

عقد اجتماع بني وزارة التجهيز والنقل ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثة ووزارة الطاقة واملعادن  2102ماي 
 دي املركبات والبيئة لوضع مقاربة لتأهيل قطاع مصنعي ومستور 

 حمضر االجتماع
 بالغ صحفي

عقد اجتماع برئاسة وزير التجهيز والنقل مع مصنعي ومستوردي املركبات، حبضور ممثلي وزارة التجارة 
 والصناعة والتكنولوجيات احلديثة ووزارة الطاقة واملعادن والبيئة لإلعالن عن مقاربة تأهيل القطاع 

 بالغ صحفي

( بتطبيق أحكام 4131شتنرب  46) 3213من شوال  41الصادر ي  4.31.243تضيات املرسوم مراجعة مق 2102يونيو 
املتعلق مبدونة السري على الطرق بشأن املركبات قصد رفع السن األقصى احملدد بالنسبة  14.11القانون رقم 

 للمركبات املستعملة واملستوردة، عند خضوعها للمصادقة بشكل منفرد:
  نوات بالنسبة للمقطورات ونصف املقطورات واملركبات اجلارة لنقل البضائعس 7سنوات إىل  1من 
  سنوات بالنسبة للسيارات يف ملكية املتقاعدين املنتمني إىل اجلالية املغربية باخلارج 31سنوات إىل  1من 

 دون حتديد السن بالنسبة للمركبات املخصصة لإلسعاف أو النقل املدرسي بالعامل القروي و املقدمة  
مع التنصيص ، اعات احمللية واإلدارات العموميةكهبة لفائدة اجلمعيات اليت ليس هلا هدف جتاري واجلم

 على عدم تفويتها للغري

  إعداد يف أواخر شهر يونيو مشروع قرار خيص املصادقة بشكل انفرادي على آليات األشغال العمومية
 .واآلليات الفالحية

 مشروع املرسوم

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 رارمشروع الق

دجنبر -أكتوبر
2102 

  على عقد برنامج لتأهيل قطاع مصنعي ومستوردي املركبات خالل شهر أكتوبر التوقيع 
  إجناز دراسة لوضع مسطرة إدارية وتقنية العتماد خمتربات متخصصة يف جمال التجارب للمصادقة على

 املركبات 

 عقد برنامج
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 تحسين خدمات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية
 هيل مقرات مراكز تسجيل السيارات تأ

 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة
للرتخيص لوزارة التجهيز والنقل بصفة استثنائية ملواصلة  2102أبريل  20مراسلة السيد رئيس احلكومة بتاريخ  2102أبريل 

 تنفيذ برنامج بناء مقرات مراكز تسجيل السيارات 
 الرسالة

العقاري إليواء مراكز التسجيل بشيشاوة، اشتوكة أيت باها، جرادة، ميدار، ميدلت،  البحث عن الوعاء 2102ماي 
 تاونات وزاكورة  

 مركزا لتسجيل السيارات  33مباشرة مسطرة اقتناء الوعاء العقاري بالنسبة ل 

ة حلبات خمصصة إلجراء االمتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياق 9إجناز الدراسات التقنية لتهيئة 
 (حلبتان بالدار البيضاء وحلبة بكل من فاس، مكناس، القنيطرة واحملمدية)

البحث عن الوعاء العقاري لتهيئة حلبات خمصصة إلجراء االمتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة 
 على الصعيد الوطين

 الئحة مراكز تسجيل السيارات

 وبوجدور ل بالنسبة ملراكز سال، السمارة، طانطان و كلميماإلعالن عن طلبات العروض إلجناز األشغا 2102يونيو 
 بناية 36اإلعالن عن طلبات العروض إلجناز للدراسات التقنية بالنسبة ل 

 حلبات 9اإلعالن عن طلبات العروض إلجناز أشغال هتيئة  

 الئحة مراكز تسجيل السيارات

  بناية 41بة ل اإلعالن عن طلبات العروض إلجناز األشغال بالنس 2102نونبر 
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 تأهيل االمتحان النظري للحصول على رخصة السياقة
 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة

إدخال البيانات املتعلقة مبلفات الرتشيح الجتياز امتحان رخص السياقة  من طرف مؤسسات تعليم السياقة  2102ماي 
 مباشرة عرب األنرتنيت

 بالغ صحفي

 مذكرة توضيحية

 
 2102يونيو 

تفعيل الصيغة اجلديدة لالختبار النظري الفردي تعتمد على حواسب فردية ذات شاشات تستجيب باللمس 
 وتعميمها على مجيع مراكز تسجيل السيارات قبل متم شهر يونيو 

 

 مذكرة وزارية
 بالغ صحفي

 يبالغ صحف تاز االمتحان النظري عرب األنرتنياعتماد نظام أخد مواعيد اجتي 2102يوليو 

 مذكرة توضيحية
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 تبسيط المساطر اإلدارية 
 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة

 اعتماد مسطرة مبسطة الستغالل ملفات جتديد رخصة السياقة على احلامل الورقي  2102مارس 
 

 مذكرة
 مقاالت صحفية

 الرمادية من املوقع اإللكرتوين للوزارةمتكني املواطنني من حتميل املطبوعات اخلاصة برخص السياقة والورقة  2102ماي 
 

 بالغ صحفي

 
 مذكرة وزارية متكني وكالء السيارات  من إدخال البيانات املتعلقة مبلفات تسجيل السيارات  عرب االنرتنيت 2102يونيو 

 بالغ صحفي

ة عرب شباك موحد أو لدى متكني املواطنني من أداء الواجبات املتعلقة برخصة السياقة أو الورقة الرمادي 2100يناير 
 (2100)ميزانية سنة وكاالت األبناك  وبريد املغرب 

 

 بالغ صحفي
 4131 مقتطف من قانون املالية
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 معالجة ملفات رخص السياقة والورقة الرمادية وتسليم البطائق اإللكترونية
 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة

 2102يناير 
 

عليمات وزارية لتعزيز قدرات مراكز تسجيل السيارات لتمكينها من تدارك ت 2102يناير  01إصدار بتاريخ 
 بآجال معقولة لتسليم البطائق اإللكرتونية وااللتزامالتأخري يف معاجلة ملفات رخص السياقة والورقة الرمادية 

 

 ASSIAQAمع شركة السياقة كارد  2102يناير  21عقد اجتماع برئاسة السيد وزير التجهيز والنقل يوم 

CARD   املفوض هلا إجناز واستغالل ومتويل وصيانة نظام تدبري رخص السياقة والورقة الرمادية اإللكرتونية مت
 خالله إعطاء التوجيهات ملصاحل الوزارة وللشركة من أجل حتسني و رفع مستوى خدمات هذا النظام

 بالغ صحفي 
 حمضر االجتماع

الشركة( مكلفة بتتبع نظام تدبري رخصة السياقة والورقة -جلنة تقنية )الوزارة  2102مارس  1إحداث بتاريخ  2102مارس 
 الرمادية و التشاور بشأن احللول اليت جيب اعتمادها ملعاجلة اختالالت هذا النظام.

 4134مارس  9حمضر اجتماع 

ية تقدم تنفيذ على وضع لالطالعبرئاسة السيد وزير التجهيز والنقل  2102مارس  24عقد اجتماع بتاريخ 
 وإصدار توجيهات: 4134يناير  47القرارات املتخذة خالل االجتماع املنعقد بتاريخ 

  توفري أربع قوافل متحركة لعملية جتديد رخص السياقة و االستعانة بشبكة وكاالت بريد املغرب من
 ؛ 4134أجل تقدمي  خدمات تسليم رخصة السياقة والورقة الرمادية قبل متم شهر يونيو 

 9من بينها  وكالة تابعة لشركة السياقة كارد لتجديد رخصة السياقة على صعيد اجلهات 39 إحداث 
 ،4134مبدن مراكش، أكادير، فاس، وجدة، طنجة و العيون  قبل متم شهر شتنرب 

  يوما لتسليم البطاقات اإللكرتونية ألصحاهبا حيتسب من تاريخ  41إىل  31االلتزام باحرتام أجل من
  االمتحان النجاح يفمللف أو إيداع ا

 ضر االجتماعحم
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 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة
نشر بالغ حلث املواطنني على ولوج موقع وزارة التجهيز والنقل لإلطالع على وضعية ملفاهتم اخلاصة  2102 ماي

بالبطاقة الرمادية أو رخصة السياقة  والتقدم لدى مراكز تسجيل السيارات قصد سحب البطاقة يف حالة 
 جاهزيتها

 صحفي بالغ

أو الربيد اإللكرتوين يف  SMS وضع نظام ميكن من إشعار املواطنني بواسطة الرسائل اإللكرتونية القصرية 
 حالة عدم قبول ملفاهتم 

 بالغ صحفي
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 تأهيل اإلدارة
 

 الوثائق المصاحبة العمليات الفترة
وطنية لضبط قطاع النقل هيئة حداث إحداث فريق عمل يف إطار مراجعة هيكلة الوزارة لدراسة جدوى  إ 2102 يونيو

   عرب الطرقاجمللس الوطين للنقل  إحداثلسالمة الطرقية و لعرب الطرق و 
 اإلطارات املرجعية

 
 


