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 صحفيبالغ 

لفائدة سائقي سيارات األجرة من الصنف األول والصنف   لتكوين المستمر اإلجباريا حول

 الثاني والسيارات السياحية الخفيفة 

 

تنجز وزارة التجهيز والنقل  مدونة السير على الطرق،المتعلق ب 50.25القانون رقم مقتضيات لتطبيقا 

اإلجباري  المستمرلتكوين ل ، برنامجا بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ،ستيكيواللوج

والحاصلين  لفائدة سائقي سيارات األجرة من الصنف األول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة

 .بطاقة السائق المهني على

إنعاش التكوين المهني و متخصص تابع لمكتب معهد 02 مستوىى و يتم تنظيم هذا التكوين عل

 :، وهي كالتاليالشغل

 -حي سيدي عثمان، بعمالة مقاطعات موالي رشيد-لتكوين في مهن إصالح السيارات اركز م 

 ؛الدار البيضاء

 ؛البيضاءالدار  -عين برجة -المعهد المتخصص في الصناعة للدار البيضاء 

 ؛الدار البيضاء -الحي الحسني-1 التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 -درب سيدي معروف 52زنقة  -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية وفنون الجرافيك 

 ؛بالدار البيضاء

 ؛الدار البيضاء-سيدي البرنوصي -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

 ؛الرياط -حي النهضة– التطبيقية اللتكنولوجيالمعهد المتخصص  

 ؛المحمدية -شارع الحسن الثاني مانسمان -معهد التكنولوجيا التطبيقية ياسمينة 

 ؛تمارة-1شارع موالي ادريس حي المسيرة  – التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛سال -حي شماعو -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛طنجة -الطريق القديمة للمطار- المتخصص في مهن النقل الطرقيالمعهد  

 ؛شفشاون -لحي اإلداري- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

 ؛تطوان -سانية الرمل -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 
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 -شارع عمر ابن عبد العزيز طريق الرباط -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

 ؛العرائش

 ؛الناظور-حي المطار   -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

 ؛وجدة -حي التقدم -كلوش المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

 ؛أكادير  -طريق مراكش حي تدارت-  التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛ أكادير إنزكان- الحي الصناعي-تاسيال  التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛الصويرة-شارع العقبة -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛تارودانت -حي سيدي بلقاس -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛ورزازات -شارع النواصر -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛قلعة السراغنة -1حي النخلة  -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛شمراكالداوديات  -التطبيقية للنسيج و المالبس الجاهزة االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛الحسيمة -سيدي عابد باريو حدو -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛أسفي -مراكشطريق  -1التطبيقية  االمتخصص للتكنولوجي المعهد 

 ؛الجديدة -المسيرةشارع  -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛خريبكة  -حي الرشاد-  التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛سطات -00222الحي اإلداري  -0 التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛بني مالل -00222 الفقيه بن صالحطريق  -رابشكشارع ل-مركز التكوين التأهيلي 

 ؛مكناس -)طريق أكوراي(-شارع محمد السادس -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛ مكناس-مركز التكوين في حرف البناء 

 ؛فاس -زنقة الحاج أحمد الشرقاوي األدارسة -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛فاس -موزاريإطريق  -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛تازة -طريق وجدة 0كلم  -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛الخنيفرة -50222طريق تادلة  -التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛شيديةاالر -حي المطار -المعهد المتخصص في البناء واألشغال العمومية 

 ؛القنيطرة -شارع الرياضات -المعمورة–التطبيقية  االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

 ؛تزنيت -طريق تافراوت الحي الصناعي -التطبيقية اللتكنولوجيالمعهد المتخصص  

 ؛كلميم -شارع الحسن الثاني -المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة 
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 ؛العيون -شارع األمير موالي عبد اهلل- المعهد المتخصص للتسيير و اإلعالميات العيون 

 .الداخلة-حي الرحمة– التطبيقية االمعهد المتخصص للتكنولوجي 

المذكورة أعاله الحاصلين على بطاقة السائق المهني وعليه، تدعو الوزارة السائقين المعنيين، 

حسب ما هو مشار إليه في بطاقة  0215دجنبر  01والملزمين بمتابعة التكوين المستمر قبل تاريخ 

أو اإلقليمية لوزارة  الجهوية اتلمديريلدى مصالح النقل الطرقي التابعة لإلى التقدم  ،السائق المهني

 في إحدى دورات التكوين المفتوحة. ك قصد التسجيليتسياللوجو التجهيز والنقل

 :مرفقا بالوثائق التاليةالتسجيل ويجب أن يكون طلب 

 ؛التسجيل طلب  .1

 ؛السائق المهنينسخة من بطاقة  .0

 نسخة من رخصة السياقة. .0

استدعاء لحضور دورة للتكوين بتسليم السائق المهني " عند التسجيل وتقوم المصلحة المعنية 

 االستدعاء اشير إلى تاريخ اجتياز التكوين المستمر ومعهد التكوين. ويتعين اإلدالء بهذي" المستمر

 ألعوان المراقبة عند طلبهم ذلك.
 

 

 

 


