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 المملكة المغربية
 وزارة التجهيز والنقل

 مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية

 
 بطاقة حول فتح واستغالل مؤسسات التربية على السالمة الطرقية

 
I- :مسطرة الحصول على رخصة فتح واستغالل مؤسسة التربية في السالمة الطرقية 

 

توضع طلبات احلصول على رخصة و  .قية على احلصول على رخصة تسلمها وزارة التجهيز والنقل ذلذا الغرضيتوقف فتح واستغالل مؤسسة الًتبية يف السالمة الطر 
، مرفوقة لدى ادلديرية اجلهوية أو اإلقليمية للتجهيز والنقل اليت توجد ادلؤسسة يف دائرة نفوذىا فتح واستغالل مؤسسة الًتبية على السالمة الطرقية، مقابل وصل،

 لية:بالوثائق التا
 

 بالنسبة لألشخاص الذاتيين: . أ
 نسخة مطابقة لألصل من وثيقة التعريف، سارية الصالحية؛ -
 صورة تعريفية؛ -
 ؛السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمها عن ثالثة أشهروبطاقة  يقل تاريخ تسليمها عن ثالثة أشهر 3العديل رقم سجل النسخة من  -
 درىم ؛ 011.111وصل  ضمان مؤقت حيدد مبلغو يف  -
مؤشر عليو يف مجيع الصفحات وموقع يف الصفحة األخرية. ويكون  ،على السالمة الطرقيةادلتعلق بفتح واستغالل مؤسسات الًتبية  دفًت التحمالت -

 عليو، ألتزم باحًتام بنود دفًت التحمالت ىذا". التوقيع، الذي جيب أن يكون مصادقا عليو، مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق

 

 :ينالمعنويبالنسبة لألشخاص  . ب
 ادلعنوي؛الوثائق ادلشار إليها أعاله، ادلتعلقة بالشخص ادلقًتح إلدارة الشخص  -
 درىم ؛ 011.111وصل ضمان مؤقت حيدد مبلغو يف  -
 مؤشر عليو يف مجيع الصفحات وموقع يف الصفحة األخرية من قبل، على السالمة الطرقيةادلتعلق بفتح واستغالل مؤسسات الًتبية دفًت التحمالت  -

 عليو، ألتزم باحًتام بنود دفًت التحمالت ىذا". ادلسؤول القانوين. ويكون التوقيع، الذي جيب أن يكون مصادقا عليو، مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق

 نسخة من النظام األساسي والذي يكون موضوعو الرئيسي مرتبطا بتنظيم دورات للًتبية على السالمة الطرقية ؛ -
 الشخص ادلعنوي. إلدارةمن تعيني ادلمثل القانوين والشخص ادلقًتح نسخة من احملضر الذي يتض -

 

 :  على السالمة الطرقيةحيدد دفًت التحمالت ادلتعلق بفتح واستغالل مؤسسات الًتبية 
 القدرات ادلالية والتقنية اليت جيب أن تتوفر عليها مؤسسة الًتبية على السالمة الطرقية؛ -
 وسائل وكيفيات استغالل ادلؤسسة؛ -

 ادلؤىالت ادلطلوبة لتنشيط الًتبية على السالمة الطرقية؛ -

 مناىج وبرامج وأدوات الًتبية على السالمة الطرقية.  -

 

الطرقية، مقابل وصل، للمستفيد أو دلمثلو القانوين، من طرف ادلديرية اجلهوية أو اإلقليمية للتجهيز والنقل  لًتبية على السالمةاتسلم رخصة فتح واستغالل مؤسسة 
 اليت مت إيداع طلب احلصول على الرخصة لديها. 

 

الطرقية للعموم إال بعد معاينة مطابقة زلال وجتهيزات الًتبية على السالمة الطرقية وكذا ادلوارد البشرية اليت توفر عليها  لًتبية على السالمةال ديكن فتح أي مؤسسة ا
 رف جلنة تتألف من :ادلؤسسة لبنود دفًت التحمالت. وتتم معاينة ادلطابقة من ط

 ادلدير اجلهوي أو اإلقليمي للتجهيز والنقل أو نائبو؛ -
 ي التابعة للمديرية اجلهوية أو اإلقليمية للتجهيز والنقل أو نائبو؛قرئيس مصلحة النقل الطر  -
اإلقليمية ات األساسية التابعة للمديرية التجهيز مصلحة ، أو رئيس التابعة للمديرية اجلهوية للتجهيز والنقل أو نائبوجهيزات العامة رئيس مصلحة الت -

 للتجهيز والنقل أو نائبو.
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II- سيري مؤسسات التربية على السالمة الطرقية:شروط تأهيل م 
 

 تالية :جيب أن تتوفر يف الشخص ادلقًتح ليكون مديرا دلؤسسة للًتبية على السالمة الطرقية، حىت يكون مؤىال دلزاولة مهمة مسري، أحد الشروط ال
دبلوم الدراسات اجلامعية العامة مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العايل أو شهادة تقين مسلمة من إحدى  علىيكون حاصال  أن يكون حاصال أن  -

 ؛لدن مؤسسة للتكوين ادلهين

 .جهيز والنقلمهنية دلسري ومتابعة تكوين إلزامي يف رلال السالمة الطرقية تنظمو وتراقبو وزارة الت التوفر على جتربة أن يثبتأو  -

 

 للشخص ادلقًتح دلنصب مدير مؤسسة الًتبية على السالمة الطرقية:التجربة ادلهنية  يتم إثبات
لف يتضمن نسخا ه ادلمارسة باإلدالء مبإثبات ىذخالل اخلمس السنوات األخرية. ويتم  مستمرةدلدة ال تقل عن سنة بصفة مسري  مهمةمارسة إما مب . أ

 : من مطابقة لألصل
 ؛ادلمارسةالسنة األخرية من رقم ادلعامالت تغطي  ةداشهيف اسم الشخص ادلعين باألمر و  يف السجل التجاري لقيدة اشهادإما  -

 باألمر كمسري لشخص معنوي، مشفوع بشواىد األجرة.تعيني ادلعين الذي يتضمن ضر احملألساسي أو و إما القانون ا -

ين. ويتم إثبات ىذه ادلمارسة بتقدمي شهادة مسلمة من طرف ادلؤسسة ادلعنية تفيد تعيني ادلعين أو أن يكون مزاوال يف منصب مدير مؤسسة للتكوين ادله . ب
 باألمر هبذه الصفة.

 

III- منشطي دورات التربية على السالمة الطرقيةشروط الترخيص ل: 
 

 يرخص منشط دورات الًتبية على السالمة الطرقية من قبل وزير التجهيز والنقل. 
 

 منشط يف الًتبية على السالمة الطرقية األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :يؤىل دلزاولة مهنة 
 بعد انتهاء الفًتة االختبارية؛ (B)أن يكون حاصال على رخصة سياقة من صنف "ب"  -

 ؛مسلمة من لدن مؤسسة للتكوين ادلهين سلتص شهادة تقينأو من لدن مؤسسة للتعليم العايل ة مسلمشهادة اإلجازة أن يكون حاصال على  -
 أن جيتاز بنجاح اختبارات االنتقاء ادلنظمة من قبل وزارة التجهيز والنقل ؛ -

 أن يتابع تكوينا  خصوصيا إلزاميا تنظمو وزارة التجهيز والنقل. -
 

لتجهيز لاإلقليمية  اجلهوية أوادلديرية مقابل وصل لدى  ،ه الرخصةأو طلب جتديد ىذاحلصول على رخصة منشط دورات الًتبية على السالمة الطرقية، ودع طلب ي
 ويرفق الطلب بالوثائق التالية: مقر إقامة صاحب الطلب.اليت يوجد يف دائرة نفوذىا  والنقل

 سارية الصالحية؛ ،نسخة مطابقة لألصل من وثيقة التعريف -
 صورة تعريفية ؛ -

 ؛ أشهر عن ثالثة ماقل تاريخ تسليمهيأوبطاقة السوابق  3السجل العديل رقم بطاقة من  موجز -

 بعد انتهاء الفًتة االختبارية، سارية الصالحية؛  (B)نسخة مطابقة لألصل من رخصة السياقة من صنف "ب"  -

طلب ، إذا تعلق األمر بطلب الًتخيص أو من شهادة التكوين ادلستمر إذا تعلق األمر بادلشار إليها أعالهىد واالشإحدى ألصل من لنسخة مطابقة  -
 جتديد الرخصة.

 

IV-  لبنود دفتر التحمالت  مؤسسات التربية على السالمة الطرقيةكيفيات معاينة مطابقة 
 

 توجد ادلؤسسة يف دائرة نفوذىا، اليت للتجهيز والنقلمعاينة ادلطابقة، لدى ادلديرية اجلهوية أو اإلقليمية  إيداع طلبالطرقية  لًتبية على السالمةيتعني على مؤسسة ا
 ع بالوثائق التالية:مشفو 

 

 الملف اإلداري: . أ

 

 الوثائق المتعلقة بالمؤسسة:
 شهادة القيد يف السجل التجاري؛ -
 شهادة القيد بسجل الضريبة ادلهنية )الباتانتا(؛ -
 اخل ادلؤسسة؛نسخة مطابقة لألصل من عقد التأمني عن ادلسؤولية ادلدنية لتغطية األضرار اليت ديكن أن يتعرض ذلا ادلستخدمون و ادلتدربون د -

 النظام الداخلي للمؤسسة. -
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 الوثائق المتعلقة بالمحالت:
 تصميم احملالت مهيأ من طرف مهندس معماري؛ -
 .شهادة ادللكية أو عقد كراء مصادق عليو خيول لصاحب الطلب احلق يف استعمال احملالت حلاجيات تنشيط دورات الًتبية على السالمة الطرقية -

 :ةسوثائق تتعلق بمدير المؤس
 نسخة مطابقة لألصل من عقد الشغل ادلربم بني ادلؤسسة و ادلدير حيدد رلاالت تدخلو؛ -
 تصريح بالشرف حيمل توقيع ادلدير مصادقا عليو يلتزم مبوجبو التفرغ الكلي إلدارة ادلؤسسة؛ -
 الصالحية؛نسخة مطابقة لألصل من وثيقة التعريف، سارية  -

 بيان سرية ادلدير ؛ -

 ؛ أعاله IIادلشار إليها يف أو الوثائق ىد واالشإحدى من ألصل لنسخة مطابقة  -

 .التكوين اإللزاميشهادة النجاح يف ألصل من لنسخة مطابقة  -
 وثائق تتعلق بمنشطي دورات التربية على السالمة الطرقية:

 ، سارية الصالحية؛منشط دورات الًتبية على السالمة الطرقية نسخة مطابقة لألصل من رخصة  -
 الصالحية؛ة لألصل من وثيقة التعريف، سارية نسخة مطابق -
 مطابقة لألصل من عقد الشغل ادلربم بني ادلؤسسة و ادلنشط. ةنسخ -

 الملف البيداغوجي:

 الربنامج السنوي التوقعي لدورات الًتبية على السالمة الطرقية ؛ -
 ادلراجع البيداغوجية لتنشيط الًتبية على السالمة الطرقية؛  -

ئط البيداغوجية و الديداكتيكية لتنشيط الًتبية على السالمة الطرقية، مشفوع بالًتاخيص القانونية ادلمنوحة من طرف مبدعها ملف تقين حول الوسا -
 أو مالكها و اليت ختول للمؤسسة احلق يف استعماذلا حلاجيات تنشيط الًتبية على السالمة الطرقية؛

 ؛تقييمالط أىداف الدورة وبرنارلها وكذا شرو  بنيتبطاقة نظري من  -
 قائمة ادلعدات التقنية ادلعدة لتنشيط دورات الًتبية على السالمة الطرقية. -

 الملف التقني:
ت ادلتعلقة مذكرة تقنية حول النظام ادلعلومايت لتدبري تسجيالت ادلتدربني يف دورات الًتبية على السالمة الطرقية و تنظيم الدورات و حفظ ادلعطيا -

 التدريب. هبذه الدورات و طبع شواىد
 

( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ادلذكور ادلودع بشكل قانوين لالنتقال إىل عني ادلكان من أجل 01تتوفر اللجنة ادلشار إليها أعاله على أجل مخسة عشرة )
 ادلؤسسة لبنود دفًت التحمالت. التحقق من مطابقة زلالت وجتهيزات الًتبية على السالمة الطرقية وكذا ادلوارد البشرية اليت تتوفر عليها

 

، مع إشعار باالستالم، للممثل القانوين للمؤسسة، من طرف ادلديرية اجلهوية أو اإلقليمية للتجهيز و النقل ادلذكورة ويتم تبليغ، حترر اللجنة زلضرا مبعاينة ادلطابقة
 ( يوما ابتداء من تاريخ ادلعاينة.01داخل أجل ال يتعدى مخسة عشرة )

 

اخيص ادلنصوص احملضر الذي يشهد مبطابقة ادلؤسسة لبنود دفًت التحمالت احلق يف فتحها للعموم. وال يعفي ىذا احملضر ادلؤسسة من احلصول على كافة الًت خيول 
 عليها يف القوانني و األنظمة اجلاري هبا العمل.

 

 يف احلالتني التاليتني: لفائدة مؤسسة الًتبية على السالمة الطرقيةالضمان ادلؤقت يتم رفع اليد عن 
 إذا مت التصريح مبطابقة ادلؤسسة لبنود دفًت التحمالت ادلتعلق بفتح و استغالل مؤسسات الًتبية على السالمة الطرقية؛ -
 إذا ختلى صاحب رخصة فتح و استغالل ادلؤسسة عن اجناز مشروعو. -

 
 
 

 

 


