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 دفتر التحمالت

في قطاع النقل  «COVID-19" الخاص بتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد

 الطرقي لألشخاص

 ومستخدمي النقل الطرقي لألشخاصمقاوالت 
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 :ديباجة

يروس كورونا فب اإلصابةأدت التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية، وال سيما الصحية منها، منذ أول حاالت 

 ألشخاصا، الحتواء انتشار الفيروس، إلى انخفاض كبير في أنشطة النقل بوجه عام، وأنشطة نقل المستجد

 بوجه خاص. 

 لمرحلة ما بعد 
ً
 تئنافسال ألنشطة االقتصادية واالجتماعية، و لوالعودة التدريجية  الحجر الصحيواستعدادا

 النقلو التجهيز وزارة أعدت المدى الذي تسمح به الظروف الوبائية،  في حدوددريجيا األشخاص ت خدمات نقل

اءات التي يجب أن تلتزم بها بشكل تضمن مجموعة من اإلجر ي هذا الذي واللوجستيك والماء دفتر التحمالت

 مركبات النقل المذكورة.مستعملي وموظفيها و  الطرقي لألشخاص، النقل مقاوالتصارم 

 

 الفصل األول

 أحكام عامة

 

 :المادة األولى

كورونا  وباءقواعد السالمة الصحية والنظافة التي من المرجح أن تتصدى النتشار  ايحدد دفتر التحمالت هذ

تدريجيا، مع األشخاص بغية استعادة خدمات نقل النقل الطرقي، وذلك  خدماتالمستجد على مستوى 

 ة.يئاحالة الوبال تطور مراعاة 

 .ومستعملي مركبات النقل المذكورةنقل الطرقي التنطبق قواعد السالمة والصحة على مقاوالت ومستخدمي 

النقل  في مجال المغرببنشاطها لتي تمارس ربية واألجنبية اتنطبق أحكام هذا الدفتر على المقاوالت المغ

 .لألشخاص طرقيال

أي حال من األحوال محل التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية بشأن با الدفتر ال تحل أحكام هذ

 البروتوكول الصحي المعتمد.

 إلى أن يتم رفع حالة الطوارئ 
ً
 .الوطني اء الترابأنحجميع  في كليبشكل يبقى تطبيق مقتضيات هذا الدفتر ساريا

 لتوجيهات السلطات املختصة، وال سيما الهيئات المسؤولة عن الصحة 
ً
ويمكن تعديل بنود هذا الدفتر وفقا

 ورصد تطور الوباء.
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 :2المادة 

 يعتمد دفتر التحمالت هذا كمرجع قانوني النصوص التالية:

والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  .2.2مارس  22الصادر في  2.2..2.2مرسوم بقانون رقم  -

 الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛

والمتعلق بإعالن حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب  .2.2مارس  22الصادر في  2.2..2.2مرسوم رقم  -

 ؛.9كوفيد-الوطني لمواجهة تفش ي فيروس كورونا

أنحاء البالد للتعامل مع انتشار فيروس  المراسيم المتعلقة بتمديد مدة الطوارئ الصحية في جميع -

 كورونا المستجد؛

القانون التنظيمي  ( بتنفيذ2.91يوليو 7 (9221 رمضان من .2 يف صادر 1..9.91 رقم شريف ريظه -

 المتعلق بالجماعات 992.92رقم 

 ى واألتاو  والحقوق والمساهمات الرسوم ببعض يتعلق فيما انتقالية أحكام بسن 7...2 رقم قانون  -

 ؛املحلية الجماعات لفائدة المستحقة

( بشأن النقل 9.12نوفمبر  92) 92.2من جمادى الثانية  22الصادر في  .9.12.21ظهير شريف رقم  -

 بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، باإلضافة إلى مراسيمه التطبيقية؛

 1.-12( المتعلق بإصدار قانون .2.9فبراير  99) 9229من صفر  21الصادر في  7...9.9ظهير رقم  -

 الخاص بمدونة السير، كما تم تغييره وتتميمه، باإلضافة إلى مراسيمه التطبيقية؛

دفاتر التحمالت الخاصة باستغالل مؤسسات كراء السيارات بدون سائق، نقل المستخدمين لحساب  -

 الغير، والنقل المزدوج؛

 الدولي الطرقي للبضائع واألشخاص؛ الثنائية الدولية الخاصة بالنقل االتفاقيات -

الخاص  ..-11المتعلق بإصدار قانون  (2..2 شتنبر 99) رجبمن  .9الصادر في  2.9.2..9ظهير رقم  -

 بمدونة الشغل.
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 الفصل الثاني

 تدابير السالمة الصحية والنظافة

 :3المادة 

وما  2لمادة المذكورة في ا واحترامها،والنظافة  الصحية تدابير السالمةيجب على مقاوالت النقل الطرقي تطبيق 

، بأي 7ويجب عليها إبالغ هيئات الحكامة المشار إليها في المادة  .الركابمستخدميها و يليها، التي تهدف إلى حماية 

 .التحمالت هذا دفتراحترام مقتضيات عدم  مخالفة أو

 :4المادة 

جميع فروع  . التدابير المشتركة بينتنقسم إلى نوعيناتخاذها التدابير التي يتعين على مقاوالت النقل الطرقي 

نقل األشخاص )النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي ونقل المستخدمين والنقل الدولي 

 النقل هذه. فروعمن فرع ل بكالسيارات بدون سائق( والتدابير الخاصة  كراءللمسافرين وخدمات 

 التدابير المشتركة .أ

 المستخدمينحماية  .1

مات ، كما ينبغي أن يتلقوا تعلياستشارة المستخدمين وإبالغهم وتدريبهم بشكل مالئم يجب -

 ؛متعلقة بفيروس كورونا المستجدكافية بشأن إدارة املخاطر ال

( على ائيةحالة وبالتدابير الفردية والتنظيمية للنظافة في السياق الحالي )ال يجب أن تعرض  -

دمون المستخيلتزم التي بل كمتطلبات وتعليمات توصيات بسيطة المستخدمين كمجرد 

 األخرى؛بنفس الطريقة التي تطبق بها قواعد السالمة  بتطبيقها

جون ...( الذين يلوغيرهم نيللمستخدمين )السائقين والمساعد ةوضع بروتوكول مراقبة يومي -

 أعراض مثل الحمى أو أي ر و ظهعدم للتأكد من  للنقل وذلكإلى المركبات والبنيات التحتية 

 ؛أو الصدر احتقان األنفالتعب أو السعال أو 

 الفردية الخاصة بهم الحمايةمعدات بالعمال، بما في ذلك السائقين ومساعديهم،  تزويد -

 ، إلخ(، وإلزامهم باستخدامها؛ةكحولي ات، قفازات، مطهر كمامات)

 ؛بجانبهو  مباشرة أو منع الجلوس خلفه مقعد السائقلية قاو  شفافة حواجز تثبيت -

  كل ما أمكن ذلك؛ ةالطبيعيالهواء، والتهوية  وتنقيةالتهوية في مركبات النقل،  تعزيز -

اتباع البروتوكوالت املحددة عندما يظهر على أحد الركاب أعراض فيروس كورونا المستجد  -

 البروتوكول املحدد(؛أثناء الرحلة )االتصال على الفور بالسلطات املختصة التباع 
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 حماية الركاب .2

متكرر للمركبات قبل وبعد كل عملية نقل والتأكد من التطهير التنظيف و العمليات ب القيام -

 ؛مانعة للتسربوما إلى ذلك( يومًيا في أكياس  الكماماتو التخلص من النفايات )القفازات 

مسلمة من قبل المصالح املختصة التابعة للمكتب الصحي تعقيم المركبة شهادة التوفر على  -

متن المركبة  هذه الشهادة على ويجب أن تكون معتمدة.  ةخاصشركات من قبل الجماعي أو 

  ؛من تاريخ تسليمها( أيام  10عشرة )  لمدةصالحة مع العلم أن هذه الشهادة  نقلعملية عند كل 

 لوجو ( عند ة والمعقمات ....الكحولي اتاألمتعة )المطهر تعقيم استخدام نقاط تطهير األيادي و  -

 ؛والخروج منها المركبة

باب المركبة والقيام بتجديد  النعال واألحذية عند درج لتطهير وتعقيماستخدام حوض  -

ر بانتظام؛امل  حلول المطهر

 لة؛حطوال مدة الر  اتالكمامومساعديهم، بارتداء  ينمطالبة جميع الركاب، بما في ذلك السائق -

إلزالة الكمامات وشرب الماء أو كل ساعة( في الهواء الطلق المتكرر ) على التوقفد يالتأك -

 إذا لزم األمر وتهوية المركبة؛ تناول الطعام خارج المركبة

 الركاببالتوفر على متن الحافلة بالنسبة لكل رحلة، على الئحة تتضمن المعلومات المتعلقة  -

وال سيما رقم بطاقة التعريف الوطنية، االسم والنسب ورقم الهاتف. مع العلم أن هذه الالئحة 

 لسفراسيتم إنجازها في ثالث نسخ من قبل شبابيك املحطات الطرقية خالل عملية بيع تذاكر 

تسلم النسخة األولى للمسؤول عن املحطة الطرقية ) حسب النموذج الملحق بهذا الدفتر()

 لثانية لسائق الحافلة المعنية بالرحلة والنسخة الثالثة يحتفظ بها بالشباك(؛والنسخة ا

بالنسبة للحافالت المرخص لها بحمل الركاب خالل مسارها، يجب تكملة هذه الالئحة عند 

 من قبل السلطات املختصة. املحددةكل عملية إركاب مع احترام الطاقة االستيعابية القصوى 

 ؛لةالرحبعد تاريخ  واحد شهر لمدة بجميع هذه اللوائح وأرشفتهايجب أن تحتفظ المقاولة  -

لرحلة. وتحدد السلطات ا طوال هاالسعة المسموح ب نسبةاحترام عدد الركاب حسب  -

  ه النسبةاملختصة هذ
ً
 .الوبائية الحالةلتطور  وفقا
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 التدابير الخاصة .ب

العمومي للمسافرين، النقل حافالت النقل الجماعي لألشخاص )النقل  .1

 المزدوج، النقل السياحي، النقل الدولي الطرقي للمسافرين ونقل المستخدمين(

بين الركاب باستثناء المسافرين الذين ينتمون لنفس األسرة المطبقة الحفاظ على المسافة  -

 )جمع المسافرين الذين ينتمون لنفس العائلة وفصل األشخاص الذين ال يسافرون مًعا(؛

تجنب تجمع الركاب )ينبغي أن يكون اتصال من أجل تحميل األمتعة وتفريغها  تنظيم -

، وينبغي على الركاب ضمان تحميل أمتعتهم وتفريغها
ً
 المستخدمين بأمتعة المسافرين محدودا

 (. بأنفسهم

 ، وعدم استخدام سماسرة التذاكرباملحطات الطرقية بيع التذاكر خارج مكاتب التذاكر منع -

(les courtiers)؛ 

 منع التنقل داخل مقصورة الركاب عند تنقل المركبة )الركاب ومساعد السائق(؛ -

 من قبلأن يتم فتح األبواب عند كل توقف تجنب مالمسة الركاب لمقابض الباب، يجب  -

 مساعد السائق أو بواسطة السائق عن ُبعد؛

ي الخلف للحافلة من البابولوج الركاب آمنة، بما في ذلك  واستغالل عملممارسات  اعتماد -

ف كيمن استخدام م بدالالنوافذ  لمن خال المركبة ةتهويو  ،األماميمنها من الباب  والخروج

 اإلمكان؛قدر  الهواء

)جميع المقاعد املجاورة  على الخط املجاور للسائق المقاعد المتواجدةجميع الجلوس في  منع -

في حالة عدم استعمال حاجز واقي شفاف لمقعد  فارغة( يجب أن تكون  لمقعد السائق

 ؛السائق

 المقاعد حسب الوجهة من األمام إلى الخلف )من الوجهة األولى إلى نقطة النهاية(؛ تخصيص -

 ؛عةعملية أخذ األمت والنزول وأثناء بين الركاب عند الصعودالتباعد االجتماعي  احترام تدابير -

و/أو التواصل شفهًيا مع الركاب قبل الصعود  ملصقاتالمتطلبات على  ووضع هذه تسجيل -

 إلى المركبة؛
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  TLSو TGRالنقل السياحي  .2

لة. الرح طوال هاالسعة المسموح ب نسبةحسب من عدد الركاب على متن المركبة  التقليص -

 لتطور  ه النسبةوتحدد السلطات املختصة هذ
ً
 الوبائية. الحالةوفقا

 ؛العائلة أو يقطنون نفس العنوان نفسل انتماء الركابيمكن تجاوز هذه النسبة في حالة  -

السائق إال إذا كان الفصل المقعد الموجود بجانب مقعد عدم السماح للركاب بالجلوس ب -

 الجسدي ممكًنا وال يعيق رؤية السائق الجيدة؛

 التزام السائقين بتجنب التالمس البدني مع الركاب؛ -

التصال استائر أو اللوحات البالستيكية( للحد من قدر اإلمكان )ال يجب تثبيت فواصل مادية -

 بالركاب؛المادي 

ر قد الحجز المسبق للخدمات عبر االنترنيت وعمليات الدفع اإللكترونيبأنظمة العمل  -

 ؛االمكان

 المفيدة مع المسافرين قبل السفر.و  المعلومات المهمةمشاركة  -
 

 كراء السيارات بدون سائق .3

متكررة للسيارات، قبل تسليمها للمستأجرين وبعد  وتطهيروتنظيف تعقيم  إجراء عمليات -

ذلك( وما إلى  الكماماتو من النفايات )القفازات  الكلي والتأكد من التخلصاسترجاعها 

 في أكياس مقاومة للماء؛ ووضعها

ر قد الحجز المسبق للخدمات عبر االنترنيت وعمليات الدفع اإللكترونيبأنظمة العمل  -

 ؛االمكان
 

 الثالثالفصل 

 شروط استئناف أنشطة نقل األشخاص

 : 5المادة 

تتطلب حالة عدم تجانس الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والمقاطعات تهيئة ظروف متباينة الستئناف 

 :كما يلي نشاط نقل األشخاص. ولذلك، يمكن بدء تشغيل خدمات النقل 
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  خطوط)نقطة االنطالق والوصول( ول 1في المنطقة بالنسبة لخطوط النقل التي تربط بين نقطتين مصنفتين      

 : 2إلى المنطقة  1النقل المنطلقة من المنطقة 

o التأشير على جميع صفحات دفتر التحمالت الخاص بمقاوالت النقل الطرقي الجماعي                  

المسؤو  أولألشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة األخيرة من قبل الممثل القانوني للمقاولة 

           ويتعين أن يكون    ."ل عن االستغالل مسبوقا بعبارة " قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده

 ؛على متن المركبة مع جميع وثائق النقل لإلدالء بها عند كل عملية مراقبة

o  سبطاقة اإلذن أو بطاقة الم فيمذكورة الاالحتفاظ بالمواقيت األصلية لكل نقطة من المسار

 للخط؛   ار 

o  ال يمكن2في حالة ما إذا كان مسار الرخصة يتضمن نقط عبور مصنفة ضمن المنطقة ،               

رخص وإركاب من هذه النقط إال المسافرين الذين يتوفرون على رخصة مهنية )أمر بمهمة( أ

و ظروف قاهرة من أجل التنقل خارة استثنائية مسلمة من طرف السلطات املحلية ألسباب أ

 ج املجال الترابي للعمالة أو اإلقليم التابعة له هذه النقط.

  2النقل المنطلقة من المنطقة خطوط  

o التأشير على جميع صفحات دفتر التحمالت الخاص بمقاوالت النقل الطرقي الجماعي                  

لمسؤو ا قبل الممثل القانوني للمقاولة أولألشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة األخيرة من 

ويتعين أن يكون    ."ل عن االستغالل مسبوقا بعبارة " قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده

 ؛على متن المركبة مع جميع وثائق النقل لإلدالء بها عند كل عملية مراقبة

o  .ة المأو بطاق ة اإلذنبطاق فيمذكورة الاالحتفاظ بالمواقيت األصلية لكل نقطة من المسار

 ؛سار

o رخصة استثنائية مسلمة من طرف  وإلزامية توفر الركاب على رخصة مهنية )أمر بمهمة( أ     

      السلطات املحلية ألسباب أو ظروف قاهرة من أجل التنقل خارج املجال الترابي للعمالة أو

 لمنطقة.اإلقليم عند االنطالق أو عند إركاب المسافرين بنقط عبور تنتمي ل

 خطوط دولية 

o ملكة المغربية؛مفتح الحدود الدولية لل 

o مسبقة من السلطات املختصة في بلد الوصول أو العبور؛الموافقة ال 

o (؛للعبور فن سالحطات البحرية و املتوفر واالمتثال للمتطلبات الصحية للبنيات األساسية )ال 

o  لتدابير االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى ابوصول أو عبور بلد  سيعتمدها كلتطبيق التدابير التي

. كما ستقوم وزارة التجهيز والنقل المذكورة بهذا الدفتر، في مجال النقل الجماعي لألشخاص

، مسافرينالدولي الطرقي للغ ممثلي المهنيين العاملين في مجال النقل واللوجستيك والماء بإبال 

 .تفاق عليها مع البلدان المعنيةالموعد استئناف النشاط والتدابير التي سيتم اب
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 الفصل الرابع

 التواصل والتحسيس

 : 6المادة 

o بالنسبة لمقاوالت النقل 

للحد من انتشار هذا الوباء، يجب على ممثلي المهنيين ومقاوالت النقل الطرقي أن يدمجوا في برنامجهم 

 بمنع انتشار الوباء، بما في ذلك: علقةالتواصلي اإلجراءات المت

تذكير المستخدمين بشكل يومي بالتدابير الوقائية املحددة في هذا الدفتر والقرارات المستقبلية  •

 لضمان سلوك آمن؛

ما لنقل وعلى متن المركبات بكل التدابير المتخذة، ال سيل البنيات األساسيةإبالغ الركاب، على مستوى  •

 التعليمات الصحية واإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدفتر؛

تدابير المتعلقة بالحد من مخاطر انتشار الوباء التي يجب اتخاذها الإشراك المستخدمين في تحديد  •

 ؛وانخراطهم لضمان تعبئتهم

مطالبة المستخدمين، بما في ذلك السائقين، باإلبالغ عن المعلومات اليومية لتحديد حاالت املخاطر  •

 ة؛تقرير إلى اإلدار رفع غير المتوقعة والتعامل معها، و 

، على مستوى المركبات تتعلق عندما يكون ذلك ممكناأو عبر الفيديو،  إعالنات صوتيةتوفير  •

 .باإلجراءات االحترازية والوقائيةالتحسيس ب

o بالنسبة لإلدارة 

بحملة تواصلية تبرز جميع اإلجراءات والتدابير المتخذة  اإلدارةلدعم استئناف أنشطة نقل الركاب، ستقوم 

على  المواطنين والحفاظ وباألخص طمأنةعلى نحو متناغم،  وتيسير تنفيذها لجعلها متاحة على نطاق أوسع

 .لألشخاص العموميثقتهم في النقل 
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 الفصل الخامس

اقبة والعقوبات  الحكامة، المر

 : 7المادة 

o الحكامة 

خلين المتد على آمنة، يجب استئناف نشاط النقل الطرقي لألشخاص بدون مخاطر وفي ظروفضمان من أجل 

ضمان خضوع كافة أنشطة النقل البري للركاب، وخاصة و التنسيق والتعاون فيما بينهم  والشركاء في القطاع

ر، لنفس لمساسيارات األجرة والقطارات والتي توفر خدمات النقل لنفس ا وسائل النقل بالحافالت وبواسطة

مستوى اإلجراءات االحترازية والوقائية من أجل ضمان نفس المستوى من السالمة الصحية والوضوح، وتجنب 

 .التمييز والحفاظ على شروط المنافسة العادلة

o اقبة  المر

  ستقوم السلطات املختصة كل حسب اختصاصاته من التأكد وضمان تطبيق مقتضيات هذا الدفتر

 الزمة.واتخاذ التدابير ال

 : 8المادة 

 عقوبات و ال تطبقاالمتثال ألحد الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر، أو عدم  عدم احترامفي حالة 
ً
فقا

 من هذا الدفتر. 2للنصوص ذات الصلة، وال سيما تلك المذكورة في المادة 

 توقيع:  

 مقاولة النقل
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 ملحق

 -الئحة المسافرين -

المقاولة 

 النقلية....................................................................

  .رقم تسجيل المركبة: ..........................................................

 : .................................................................... 9السائق

 ..........................................................: .......... 2السائق

 المساعد:........................................................................

 املحطات الطرقية:

 ؛.محطة االنطالق: .............................................................

 العبور..........................................................................نقط 

............................................................................................... 

 الركاب عند محطة االنطالق: ..................................... عدد الخط: من.....................إلى..........................................

 .......تاريخ الرحلة: ..........................................................

 ساعة االنطالق:............................................................

 

 

 رقم الهاتف رقم بطاقة التعريف االسم والنسب

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   




