
 المملكة المغربية
 وزارة التجهيز والنقل

مديرية النقل عبر الطرق والسالمة 
 لطرقيةا

 دفتر التحمالت المتعلق بفتح واستغالل
 على السالمة الطرقيةمؤسسات التربية 

 
 59.25من القانون رقم  932: يحدد دفتر التحمالت ىذا و المنصوص عميو في المادة  المادة األولى

صفر من  92بتاريخ  2.21...المتعمق بمدونة السير عمى الطرق الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم 
 (:  92.2فبراير  ..) .33.
 القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عمييا مؤسسة التربية عمى السالمة الطرقية؛ -
 وسائل وكيفيات استغالل المؤسسة؛ -

 المؤىالت المطموبة لتنشيط التربية عمى السالمة الطرقية؛ -

 مناىج وبرامج وأدوات التربية عمى السالمة الطرقية.  -

 
سسة التربية عمى السالمة الطرقية بتنشيط دورات التربية عمى السالمة الطرقية طبقا تقوم مؤ : 2المادة 

المشار إليو أعاله  .59.0من القانون رقم  13.و 12. و 21. و 35 و 33 و 33 و 92ألحكام المواد 
 لفائدة:
 سياقتيم؛ ة( نقط من الرصيد المخصص لرخص3األشخاص الراغبين في استرجاع أربع ) -

 لحاصمون عمى رخصة السياقة الممزمون بالخضوع ليذه الدورات:األشخاص ا -

  لرخصة السياقة خالل الفترة  ةثمثي النقط المخصصأكثر من فقدان عمى إثر
 ؛االختبارية

  بعد الفترة االختبارية؛لرخصة السياقة  ةالمخصصعمى إثر فقدان مجموع النقط 

 .بقرار من المحكمة 

 
 نشاطو تنظيم دورات التربية عمى السالمة الطرقية نشاط أن تجمع بين ال يمكن لنفس المؤسسة : 3المادة 

  .تعميم السياقة
 

يجب أن يكون االسم التجاري المقترح لمؤسسة التربية عمى السالمة الطرقية متوافقا مع نشاط : 4المادة 
عمل فيما يخص التربية عمى السالمة الطرقية دون مساس باألحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بيا ال

 حماية االسم التجاري.
 



يتعين عمى مؤسسة التربية عمى السالمة الطرقية إثبات، في كل حين، قدرتيا المالية التي : 5المادة 
تمكنيا من تأمين تنظيم دورات التربية عمى السالمة الطرقية. ويتعمق األمر باألساس بتأمين تكاليف 

 سسة.مستخدمي المؤ أجور ونفقات التسيير وكذا 
 

يجب أن تستوفي المحالت التي تأوي المؤسسة لمشروط الوظيفية الضرورية لتنشيط دورات  :6المادة 
 التربية عمى السالمة الطرقية، و السيما:

نصوص عمييا في النصوص الموالصحة والسالمة لشروط النظافة أن تكون مطابقة  -
 ؛العملالجاري بيا ية التنظيمالتشريعية و 

 ؛الكيرباءو الصالح لمشرب الماء أن تكون مزودة ب -

 أن تكون مرتبطة بشبكة االنترنيت؛ -

 صندوق األدويةبو مطابقة لممعايير الجاري بيا العمل لحريق امطافئ أن تكون مجيزة ب -
 ؛لمعالجات األولية

 ؛النظافةعمى عدد كاف من مرافق  ةوفر أن تكون مت -

دورات   خصصة لتنشيطالمقاعات فضاءات إدارية وعمى عدد كاف من الوفر عمى أن تت -
 ؛التربية عمى السالمة الطرقية

لإلعالنات تتضمن بصفة دائمة القانون الداخمي والجدول الزمني أن تكون مجيزة بموحة  -
 المسجمين في الدورة الجارية. والئحة المتدربين لدورات التربية عمى السالمة الطرقية

 
 يجب أن يجيز الفضاء اإلداري:: 7المادة 

 ث مكتبي؛بعتاد و أثا 

 بحواسب و طابعات بعدد كاف؛ 

 .بآلة تصوير الوثائق 

 
  : 8المادة 

I.  مساحة القاعات المخصصة لتنشيط دورات التربية عمى السالمة الطرقية عمى توفر تيجب أن
 (6، عمى أن ال يقل عرض القاعة عن ستة )متر مربع( 66مغطاة ال تقل عن ستين)بيداغوجية 

 ات ميواة ومضاءة  بشكل كاف. وأن تكون مجيزة :و أن تكون في كل األوقأمتار 

 

 بالنسبة لكل متدرب: - أ

  بطاولة ومقعد، ويجب أن تكون الطاولة مصممة بطريقة تمكن من استعماليا
 لألنشطة البيداغوجية المبرمجة؛

 بآلة حاسبة؛ 



 ؛بأوراق و أقالم 

 بمطويات السالمة الطرقية؛ 

 السير يتضمن مدونةرص بق. 

 نشيطبالنسبة لحاجيات الت - ب

 ؛حاسوب وطابعة 

 بجياز عاكس لمعرض؛ 

 ( م 9بشاشة لمعرض ذات مقياس أدنىx ..5؛)م 

 تين عمى األقل سبور ب((Paper board؛ 
 بآلة تصوير؛ 

 .بآلة كاميرا 

 

 وتعتبر المعدات الموجودة في حالة عطب بمثابة معدات غير موجودة.
 

، طبقا لمتشريع والتنظيم الجاري بو رميجب عمى مؤسسة التربية عمى السالمة الطرقية أن تب: 9المادة 
عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لتغطية االضرار التي يمكن أن يتعرض ليا المستخدمون و  العمل،

 المتدربون داخل المؤسسة.
 

يجب عمى مؤسسة التربية عمى السالمة الطرقية أن تشير عمى جميع مراسالتيا و وثائقيا  :01المادة 
 ومطبوعاتيا إلى :

 رقم و تاريخ رخصة فتح و استغالل المؤسسة؛ 
 .رقم تقييدىا في السجل الوطني لمؤسسات التربية عمى السالمة الطرقية 

 
تسيير المؤسسة إلى مدير يستوفي أن توكل مؤسسة التربية عمى السالمة الطرقية يتعين عمى  :00المادة 

 و في النصوص المتخذة لتطبيقو.السالف الذكر  51.65من القانون رقم  142الشروط المحددة في المادة 
و يجب أن يتضمن العقد المبرم مع المدير المذكور بندا يمتزم بمقتضاه  المدير ، بأن يتفرغ كميا لعممو و 
أن يسير شخصيا عمى حسن التسيير اإلداري و البيداغوجي لممؤسسة. ويتحمل بيذا الصدد كامل 

 نقل و باقي السمطات العمومية و المتدربين المسجمين بالمؤسسة.المسؤولية اتجاه وزارة التجييز وال
 

يتعين عمى المؤسسة أن تودع قبل نياية شير يناير من كل سنة لدى كل من مديرية النقل : 02المادة 
عبر الطرق والسالمة الطرقية التابعة لوزارة التجييز والنقل و المديرية الجيوية أو اإلقميمية لمتجييز والنقل 

قريرا برسم السنة الفارطة، يتضمن المعطيات اإلدارية و ت .وجد المؤسسة ضمن نفوذىا الترابيتي تال
 البيداغوجية المتعمقة بتنظيم دورات التربية عمى السالمة الطرقية، و ال سيما: 



 عدد وتواريخ الدورات المنظمة؛ -
 مة الطرقية؛بتأمين تنشيط دورات التربية عمى السال االئحة المنشطين الذين قامو  -
 الئحة المتدربين المسجمين عن كل دورة؛ -

 الئحة شواىد التدريب المسممة لممتدربين. -

 
أعاله  9و يجب أن يرفق ىذا التقرير بنسخة مطابقة لألصل من عقد التأمين المنصوص عميو في المادة 

 و بالبرنامج التوقعي لمدورات المبرمجة برسم السنة الجارية.
 

 مى المؤسسة مسك السجالت التالية:يتعين ع :03المادة 
 سجل دورات التربية عمى السالمة الطرقية يتضمن المعطيات التالية بالنسبة لكل دورة:  -

 تاريخ الدورة؛ -

 عدد المتدربين المسجمين؛ -

التربية سم الشخصي و العائمي لممنشط و رقم تقييده في السجل الوطني لمؤسسات اإل -
 .عمى السالمة الطرقية

 بين يتضمن المعطيات التالية بالنسبة لكل متدرب:  سجل المتدر  -

 اإلسم الشخصي و العائمي ؛ -

 تاريخ الدورة ؛ -

 رقم التسجيل في الدورة؛ -

 رقم رخصة السياقة ؛ -

 سبب المشاركة في الدورة؛ -

 الغيابات المسجمة خالل الدورة؛ -

 تقييم المنشط. -

 رة:سجل الشيادات المسممة يتضمن المعطيات التالية بالنسبة لكل دو  -

 رقم الشيادة؛  -

 تاريخ الشيادة؛ -

 اإلسم الشخصي و العائمي لممتدرب ؛ -

 .رقم تسجيل المتدرب -

 
 : يتعين عمى المؤسسة أن تضع نظاما معموماتيا: 04المادة 

يمكن األشخاص الراغبين في المشاركة في إحدى دورات التربية عمى السالمة  -
 كترونية معدة ليذا الغرض؛الطرقية من التسجيل بواسطة االنترنيت عبر بوابة إل



يؤمن حفظ جميع المعمومات المتعمقة بتنظيم و سير الدورات بما في ذلك نتائج تقييم  -
 المتدربين ؛

 يمكن من طبع شيادات نياية التدريب. -

ويجب عمى المؤسسة أن تمكن مصالح مديرية النقل عبر الطرق و السالمة الطرقية التابعة لوزارة 
 طالع عمى المعمومات المتضمنة في ىذا النظام.التجييز والنقل من اإل

كما يتعين عمييا اتخاذ، تحت نفقتيا و مسؤوليتيا، جميع التدابير الالزمة التي تمكن من ربط المؤسسة 
عند دعوتيا لذلك  ""بالنظام المعموماتي المندمج لتدبير ومراقبة مقاوالت النقل الطرقي و السالمة الطرقية

 عبر الطرق والسالمة الطرقية التابعة لوزارة التجييز والنقل.من طرف مديرية النقل 
 

يجب عمى المؤسسة أن تعيد بتنشيط دورات التربية عمى السالمة الطرقية إلى منشطين : 05المادة 
السالف الذكر  59.25من القانون رقم  935مرخصين من طرف وزارة التجييز والنقل طبقا ألحكام المادة 

 طبيقو.والنصوص المتخذة لت
 

يمكن لممؤسسة أن تستدعي لتنشيط دورات التربية عمى السالمة الطرقية منشطين مرخصين من الوسط 
 الميني بمعدل منشطين اثنين عمى األكثر عن كل منشط دائم.

 يتعين عمى المنشط الدائم أن يكون مرتبطا بالمؤسسة بعقد لمشغل. 
 

ات التربية عمى السالمة الطرقية وفقا لمكيفيات : يجب عمى المؤسسة أن تقوم بتنظيم دور 2.المادة 
 والمواصفات المحددة من طرف وزارة التجييز والنقل.

 
يجب أن تكون المراجع البيداغوجية  وكذلك الوسائط البيداغوجية و الديداكتيكية المستعممة : 07المادة 

قل عبر الطرق والسالمة في تنشيط دورات التربية عمى السالمة الطرقية معتمدة من طرف مديرية الن
 .الطرقية التابعة لوزارة التجييز والنقل

 
و الديداكتيكية التوفر عمى التراخيص القانونية  فيما يتعمق بالوسائط البيداغوجيةو يجب عمى المؤسسة 

الممنوحة من طرف مبدعيا أو مالكيا و التي تخول لممؤسسة الحق في استعماليا لحاجيات تنشيط التربية 
 سالمة الطرقية.عمى ال

 

يجب أن يخضع كل تغيير ألحد عناصر المؤسسة التي ارتكزت عميو الرخصة األولية، :  08المادة 
 لموافقة مسبقة لوزارة التجييز و النقل.

 
 


