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  المملكة المغربية
 وزارة التجھيز والنقل

  
  
  
  
  
  

  أشر عليه 
  

  األمين العام للحكومة

بشأن الترخيص بفتح واستغالل ..........  في صادر .......... رقم والنقل التجھيز لوزير قرار
  مؤسسات تعليم السياقة

  وزير التجھيز والنقل،

م  - انون رق ى الق اء عل ة  52.05بن ق بمدون ر المتعل ذه الظھي ى الطرق الصادر بتنفي ير عل الس

واد من2010فبراير  11(1431صفر  26بتاريخ  1.10.07الشريف رقم  يما الم   239)، والس

 منه؛ 265الى 

م  - وم رق ى المرس ي  2.10.432وعل وال  20الصادر ف بتمبر 29(1431ش ق 2010س ) بتطبي

م  انون رق ام الق ى الطرق بش 52.05أحك ير عل ة الس ق بمدون يما المتعل ياقة، والس يم الس أن تعل

 منه ؛ 10و  8و 7و 6و 4المواد 

م  - ع األول  11صادر في  271.13وعلى  قرار وزير التجھيز والنقل رق  23( 1434من ربي

 فتح واستغالل مؤسسات تعليم السياقة؛المتعلق ب) بتحديد دفتر التحمالت 2013يناير 

  قرر ما يلي:

  الباب األول
  بمؤسسات تعليم السياقةالسجل الوطني الخاص 

  المادة األولى:

السالف الذكر، يحدد  2.10.432من المرسوم رقم  4من المادة  3و 2تطبيقا لمقتضيات الفقرتين 

  المرفق بھذا القرار. 1نموذج السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة في الملحق 

يرية النقل عبر الطرق يمسك السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة من طرف مد

 .والسالمة الطرقية التابعة لوزارة التجھيز والنقل

يتم إدخال و تحيين المعلومات بالسجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة من طرف 

 و اإلقليمية للتجھيز والنقل المختصة.    المديريات الجھوية 

  الباب الثاني 

  كيفيات تسليم رخص فتح واستغالل مؤسسات تعليم السياقة ومعاينة المطابقة 
  الفرع األول

  طلب رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة 
  2المادة 

السالف الذكر، يتم إيداع طلب  2.10.432من المرسوم رقم  6تطبيقا لمقتضيات المادة 

دى المديرية الجھوية أو اإلقليمية للتجھيز الترخيص لفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة،  ل

  والنقل التي يرغب صاحب الطلب فتح المؤسسة في دائرة نفوذھا.

يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا من طرف الشخص المعني ومرفوقا بالوثائق المنصوص 

  .السالف الذكر 2.10.432من المرسوم رقم  7عليھا في المادة 

   3 المادة



  

  المعنية لصاحب الطلب حسب الحالة :للتجھيز والنقل  الجھوية أو اإلقليميةتسلم المديرية 

بالنسبة للطلبات المشتملة على جميع الوثائق  القرار المرفق بھذا 2وفق النموذج وصل بإيداع الملف  -

 ؛ المطلوبة

التي ال بالنسبة للملفات ھذا الرفض القرار تتضمن سبب  المرفق بھذا 3وفق النموذج أو بطاقة الرفض  -

 الناقص لصاحبه.الملف تتضمن جميع الوثائق المطلوبة مع إرجاع 

خالل أجل  شروط المطلوبة،المستوفي لل الطلب لصاحبالمعنية  مديرية الجھوية أو اإلقليمية للتجھيز والنقللاتسلم 

واستغالل فتح رخصة  ،مقابل إشعار باالستالم، من تاريخ إيداع الملف يوم عمل )15خمسة عشر (ال يتعدى 

  المعني.والنقل  للتجھيز  أو اإلقليمي   الجھويموقع عليھا من قبل المدير   مؤسسة تعليم السياقة

  التالية: ت، البياناعلى الخصوص الرخصة،ھذه أن تتضمن  يجب

 الرخصة؛رقم  -

 ؛الرخصة إنجاز تاريخ -

 ذاتي؛ الشخصي والعائلي للمستفيد إذا تعلق األمر بشخص اإلسم -

 ؛القانونيلممثله والعائلي  االسم الشخصيإسم الشخص المعنوي و  -

صاحب الطلب بنسخة من محضر المعاينة تبليغ إال بعد  عبارة "ال تخول ھذه الرخصة فتح المؤسسة للعموم -

 "؛للشروط المطلوبةيؤكد مطابقة المؤسسة 

 تاريخ تسليم الرخصة وتاريخ نھاية صالحيتھا؛ -

 طابع وتوقيع اإلدارة. -

  الثاني الفرع

  للشروط المطلوبةتعليم السياقة  مؤسسةكيفيات معاينة مطابقة 

   4 المادة

معاينة المطابقة  تتمالسالف الذكر  2.10.432من المرسوم رقم  8المادة الفقرة األولى من  لمقتضياتتطبيقا 

   من:إليه أعاله، من طرف لجنة تتألف  المشار  52.05القانون رقم من  244المنصوص عليھا في المادة 

 ، من ينوب عنه أو  للتجھيز والنقلالمدير الجھوي أو اإلقليمي  -

 للتجھيز والنقل ، اإلقليميةأو  رئيس مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجھوية -

 أو ،عنهمن ينوب  أوللتجھيز و النقل  التابعة للمديرية الجھوية رئيس مصلحة التجھيزات العامة -

 من ينوب عنه؛للتجھيز والنقل أو  اإلقليميةالتابعة للمديرية  األساسيةرئيس مصلحة التجھيزات 

  رئيس مركز تسجيل السيارات المعني. -

  

  

  5 المادة



صاحب على  السالف الذكر، يجب 52.05من القانون رقم  256من المادة للفقرة األولى  3البند تطبيقا لمقتضيات 

خالل المعنية  أو اإلقليمية للتجھيز والنقل الجھويةلدى المديرية ، واستغالل مؤسسة تعليم السياقة إيداعرخصة فتح 

طلب معاينة المطابقة المنصوص عليھا في ، تبتدئ من تاريخ تسلمه الرخصة المذكورة) شھرا 12اثني عشر (أجل 

  .القانون ھذامن  244المادة 

  : الوثائق التاليةبطلب معاينة المطابقة  رفقيجب أن ي

 : نفس عنوان مقر المؤسسةوالتي يجب أن تتضمن  بالمحلالوثائق المتعلقة   - أ

 ؛المحل لتعليم السياقة استعماليشير إلى شھادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه  .1

المعد لتعليم السياقة مصادق عليه من قبل المصالح التقنية المختصة، يتضمن المحل  تصميم .2

تعليم السياقة" وعنوان المؤسسة وجميع المرافق المنصوص عليھا في دفتر عبارة "مؤسسة 

 التحمالت؛

 ؛شھادة القيد في السجل التجاري .3

 ؛ةالمھنيالضريبة  فيشھادة القيد  .4

 ؛من قبل المصالح التابعة للسلطات المختصة مسلمة حفظ الصحةشھادة  .5

لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر واألضرار  ساري الصالحية  تأمينالعقد شھادة  .6

 ة.التي يمكن أن يتعرضوا لھا داخل المؤسس

 الوثائق المتعلقة بالمركبات:  -  ب

 تتضمن عبارة " سيارة التعليم"؛ نسخة من شھادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة .1

 إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛ ،سارية الصالحية ةالدوريالمراقبة التقنية نسخة من شھادة  .2

 افيھتتسبب يمكن أن  المخاطر والحوادث التي ضد ن ساري الصالحية تأمينسخة من عقد ال .3

بمناسبة كذا للممتلكات ن ويأو األشخاص اآلخرين أو المدربين أو الممتحن ينلمرشحالمركبة ل

 لنيل رخصة السياقة. االختبار التطبيقي إجراءالتكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو 

 : المؤسسةبمدير  ةتعلقالموثائق ال -ج 

مصادق تصريح بالشرف أو  المبرم بين المؤسسة والمدير العمللألصل من عقد نسخة مطابقة  .1

عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتسيير مؤسسته بنفسه في حالة ما إذا كان 

من القانون  241للشروط المنصوص عليھا في المادة يمارس وظيفة مدير ھذه المؤسسة طبقا 

 ؛السالف الذكر 52.05رقم 

 ؛تصريح بالشرف يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبير المؤسسة  .2

 ؛سارية الصالحية وثيقة التعريفمن نسخة  .3

 نسخة من رخصة السياقة صالحة لصنف "ب" ؛ .4

   الوريا.كشھادة تثبت مستوى السنة الثانية ب نسخة مصادق على مطابقتھا لألصل من  .5



 تعليم السياقة : بمدرب المتعلقةالوثائق  -د 

تصريح بالشرف أو  المدربالمبرم بين المؤسسة و العملمطابقة لألصل من عقد نسخة  .1

تعليم السياقة مدرب  مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بممارسة مھمة

 ؛مدرب تعليم السياقةره على رخصة توف بمؤسسته في حالة

 الصالحية؛سارية رخصة مدرب تعليم السياقة نسخة مطابقة لألصل من  .2

 ؛سارية الصالحية وثيقة التعريف نسخة من .3

 .رخصة السياقة سارية الصالحيةمن نسخة  .4

 الوسائل البداغوجية : - ھـ

  السياقة؛ المقترحة لتعليم الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية قائمة .1

 عليھا في دفتر التحمالت. المنصوص قائمة التجھيزات التي تتوفر عليھا المؤسسة .2

 : بالنظام المعلوماتي الوثائق الخاصة -ي

 : الذي تعتمده المؤسسة من أجل المعلوماتيلنظام ل مذكرة تقنية .1

 لفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛التدبير اإلداري لم -

 امتحان الحصول علىبتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج حفظ المعلومات المتعلقة  -

 رخصة السياقة.

  6المادة 

مطابقة الوثائق المنصوص عليھا في حالة  المعنية لصاحب الطلبللتجھيز والنقل  تسلم المديرية الجھوية أو اإلقليمية

  .المرفق بھذا القرار 4باإليداع وفق النموذج رقم  الوصأعاله،  5في المادة 

  7لمادة ا

ابتداء من  عمل ) يوم15(خمسة عشرة ال يتعدى أجل  في، نتقالاال أعاله 4اللجنة المشار إليھا في المادة  يجب على

معاينة مطابقة ھذه المؤسسة من أجل مقر المؤسسة ، إلى أعاله 5طلب المعاينة المشار إليه في المادة  إيداعتاريخ 

   .للشروط المطلوبة

موقع  نسختينفي المعاينة لھذه المطابقة  محضرالمذكورة  اللجنة جز، تنالمطلوبةلشروط ل لمؤسسةامطابقة في حالة 

لصاحب  المحضرھذا من نسخة  عنيةللتجھيز والنقل الم أو اإلقليميةالجھوية المديرية  تبلغ عليھما من قبل أعضائھا.

 تحتفظو، مع إشعار باالستالم، تاريخ المعاينةابتداء من عمل  ) يوم15داخل أجل ال يتعدى خمسة عشرة (الطلب، 

  الممسوك لديھا. ملف المؤسسةفي نية بالنسخة الثا

  

  

ته مؤسسفتح في الحق لصاحب الرخصة المطلوبة لشروط بمطابقة المؤسسة ليشھد محضر المعاينة الذي يخول 

  .المھنة ممارسةو للعموم



التوفر على جميع التراخيص المنصوص عليھا في القوانين ال يعفي محضر المعاينة مؤسسة تعليم السياقة من 

  واألنظمة الجاري بھا العمل.

لصاحب  عنيةالم للتجھيز والنقل المديرية الجھوية أو اإلقليمية، تبلغ المطلوبةلشروط المؤسسة لفي حالة عدم مطابقة 

 ،باالستالممع اإلشعار  ،عمل يحتسب من تاريخ المعاينة ) يوم15أجل ال يتعدى خمسة عشرة (داخل ، الرخصة

  لمالحظات اللجنة.المتضمن المعاينة محضر نسخة من 

أجل االستجابة لمالحظات حدد يإليه أعاله،  المشار 2.10.432من المرسوم رقم  8تطبيقا للفقرة الثانية من المادة  

في  ويجب اإلشارة إلى ھذا األجلب محضر المعاينة لصاحب الط تبليغمن تاريخ  تحتسب ثالثة أشھراللجنة في 

  المذكور. المحضر

للكيفيات المشار يتم تبليغ صاحب الطلب محضر المعاينة وفقا في حالة االستجابة للمالحظات داخل األجل المذكور، 

  إليھا أعاله.

للتجھيز والنقل المعنية المديرية الجھوية أو اإلقليمية  تبلغاألجل، ھذا في حالة عدم االستجابة للمالحظات داخل 

  .تقد ألغي رخصتهأن  بواسطتھا ، تخبره، مع اإلشعار باالستالمرسالةلصاحب الطلب 

  8المادة 

لفائدة ، السالف الذكر 2-10-432من المرسوم رقم  7الضمان المؤقت المنصوص عليه في المادة يتم رفع اليد عن 

  : الحاالت التاليةمؤسسة تعليم السياقة في 

o  ؛ المطلوبةللشروط المؤسسة مطابقة 

o ؛ صاحب رخصة فتح واستغالل المؤسسة عن إنجاز مشروعه يتخل 

o .إلغاء الرخصة من طرف اإلدارة 
  

  الثالثالفرع 

تسوية وضعية ، نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة، التخلي عن رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة 

  الرخصة مؤسسة تعليم السياقة في حالة وفاة صاحب

  9المادة 

لدى المديرية  ،بھذا القرارالمرفق  5، مقابل وصل وفق النموذج رقم يتم إيداع طلب نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة

  ا.الجھوية أو اإلقليمية للتجھيز والنقل التي يرغب صاحب الطلب نقل المؤسسة إلى دائرة نفوذھ

وفق الكيفيات المبينة في الخاص بالمقر الجديد محضر المعاينة و رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقةتسلم 

  .أعاله 8 إلى  2من  المواد

  

إشعار مقابل بواسطة رسالة، بذلك، يجب على الشخص الذي يرغب في نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة أن يخبر 

  .القديملنفوذھا مقر المؤسسة  أو اإلقليمية للتجھيز والنقل التابعباالستالم، المديرية الجھوية 



 يمكن لصاحب، السالف الذكر 721.13رقم  و النقلمن قرار وزير التجھيز  3مقتضيات المادة دون اإلخالل ب

 االستمرار في استعمال المركبات التي كانھذه المؤسسة  مؤسسة تعليم السياقة الذي تم الترخيص له بنقل مقر

  . لتعليم السياقة بمقر المؤسسة القديملھا  مرخص

  10المادة 

التصريح المشترك بين يتم إيداع المشار إليه أعاله،  2.10.432من المرسوم رقم  10تطبيقا لمقتضيات المادة 

      ، مع اإلشعار المتخلى له الشخص  وعن رخصته لفتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة  يالمتخلالشخص 

يجب أن و ھذه المؤسسة. المتواجد بدائرة نفوذھا مقرالمديرية الجھوية أو اإلقليمية للتجھيز والنقل ، لدى باالستالم 

  السالف الذكر. 2.10.432رقم  من المرسوم 10المادة  المبينة فيبالوثائق ھذا التصريح يرفق 

موافقتھا  المطلوبةللشروط المستوفي  لهالمتخلى ص الشخاإلقليمية للتجھيز والنقل المعنية  تبلغ المديرية الجھوية أو

بعقد التخلي تبليغ، ھذا ال) أشھر من تاريخ 03، داخل أجل ال يتعدى ثالثة (اإلدالء على طلب التخلي و تدعوه إلى

الوثائق المبينة في و  "أ"من  6و  4و  3و  1المبينة في وثائق بال. يرفق ھذا العقد  أو عدلمحرر من قبل موثق 

  اسم المتخلى له..يجب أن تتضمن ھذه الوثائق  أعاله 5من المادة  "ي"و  "ھـ""د" و و  "ج"و  "ب"

 بتسليم المطلوبة المذكورة للشروط في حالة استيفاء الوثائق تقوم المديرية الجھوية أو اإلقليمية للتجھيز والنقل المعنية 

يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع عقد التخلي  15خالل أجل ال يتعدى ، مع اإلشعار باالستالم ، لهلمتخلى االشخص 

  .محينة تسمح له باستغالل المؤسسة رخصة والوثائق المشار إليھا أعاله، 
  

  11المادة 

إيداع طلب الحصول على رخصة  يجبالمشار إليه أعاله،  52.05رقم من القانون  249تطبيقا لمقتضيات المادة 

، خالل أجل سنة من تاريخ التصريح اسم شخص ذاتي أو معنوي مؤسسة تعليم السياقة في فتح واستغالللجديدة 

لدى المديرية الجھوية أو اإلقليمية للتجھيز والنقل المتواجد بدائرة ، مع اإلشعار باالستالم ، بوفاة صاحب الرخصة 

  التالية:وثائق البيجب أن يرفق الطلب و  نفوذھا مقر المؤسسة.

 ألصل من عقد اإلراثة ؛نسخة مطابقة ل -

يتضمن موافقتھم على منح رخصة جديدة في اسم المتوفى ذوي حقوق صاحب الرخصة مصادق عليه لصريح ت -

    الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح.

يه أعاله إل المشار 2.10.432رقم  من المرسوم 7من أ من المادة  5و  3و  2و  1الوثائق المنصوص عليھا في  -

إذا كان  7المادة نفس من" ب" من  5و 4و 3و 1الوثائق المنصوص عليھا في أو إذا كان الشخص ذاتيا 

  الشخص معنويا.

للتجھيز ، تقوم المديرية الجھوية أو اإلقليمية المطلوبةللشروط  المقترح الشخص الذاتي أو المعنويحالة استيفاء  في

المبينة في  من "أ" و الوثائق 6و  4و  3و  1المبينة في الوثائق ملف يتضمن بالمعنية بدعوته إلى اإلدالء والنقل 

              الذاتياسم الشخص تتضمن ھذه الوثائق يجب أن .و أعاله 5من المادة  "ي"و  "ھـ""د" وو  "ج"و  "ب"

 .المعنوي المقترح  أو



للشروط المطلوبة ، تقوم المديرية الجھوية أو اإلقليمية للتجھيز والنقل المعنية  الوثائق المذكورةفي حالة مطابقة 

يوم عمل ابتداء من  15، مع اإلشعار باالستالم، خالل أجل ال يتعدى المعنوي المقترح الذاتي أو الشخص بتسليم  

  الملف،  رخصة محينة تسمح له باستغالل المؤسسة .  تاريخ إيداع
  

  12المادة 

  .ھذا القرار بالجريدة الرسميةينشر 

  

  حرر بالرباط ، في                         

  

  وزير التجھيز والنقل                                     

  



  1ملحق رقم 
  لمؤسسات تعليم السياقة   الخاص نموذج السجل الوطني

 المؤسسة : -1
  بالنسبة للشخص الذاتي :

 الرخصة ؛االسم الشخصي والعائلي لصاحب  
 التجاري؛االسم  
 الشعار التجاري عند االقتضاء ؛ 
 ؛ عنوان المحل 
 رقم الھاتف و رقم الفاكس  ؛ 
 عنوان البريد اإللكتروني.  

  :المعنويبالنسبة للشخص 
 تسمية الشخص المعنوي؛ 
 الشكل القانوني؛ 
 . عنوان المحل 
 رقم الھاتف و رقم الفاكس  ؛ 
 عنوان البريد اإللكتروني.  

 : عن الشخص المعنوي القانونيالمسؤول  -2
 االسم الشخصي والعائلي؛ 
 تاريخ ومكان االزدياد ؛ 
 العنوان ؛ 
 الجنسية ؛ 
 رقم وثيقة التعريف . 

 : رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة -3
 رقم الرخصة ؛ 
 الرخصة ؛إنجاز  تاريخ 
 تاريخ تسليم الرخصة؛ 
 تاريخ نھاية صالحية الرخصة؛ 
 معاينة المطابقة؛رقم وتاريخ محضر  
 تاريخ تبليغ محضر المطابقة . 

 مدير المؤسسة : -4
 االسم الشخصي والعائلي؛  
 تاريخ ومكان االزدياد ؛ 
 العنوان ؛ 
 الجنسية ؛ 
 رقم وثيقة التعريف ؛ 
 نوع الدبلوم؛  
 تاريخ مزاولة العمل بالمؤسسة ؛ 
 تاريخ التوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسة، عند االقتضاء ؛ 
 .متخذة في حق المدير وتاريخ إصدارھا ، عند االقتضاء العقوبات ال 

 : مدرب تعليم السياقة -5
 االسم الشخصي والعائلي؛ 
 تاريخ ومكان االزدياد ؛ 
 العنوان ؛ 
 الجنسية ؛ 
 رقم وثيقة التعريف ؛ 
 رقم رخصة مدرب تعليم السياقة ، صنفھا ، تاريخ تسليمھا وتاريخ نھاية صالحيتھا ؛ 
 بالمؤسسة ؛تاريخ مزاولة العمل  
 تاريخ التوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسة، عند االقتضاء ؛ 
 العقوبات المتخذة في حق المدرب وتاريخ إصدارھا ، عند االقتضاء.  

 



 التدابير المتخذة في حق المؤسسة : -6
 أرقام وتواريخ محاضر المراقبة المنجزة من طرف اإلدارة ؛ 
 . ھاوتواريخ إصداراإلدارية والقضائية العقوبات  

 
 مركبات تعليم السياقة المستعملة من قبل المؤسسة: -7

 رقم التسجيل ؛ 
 العالمة و النوع؛ 
 تاريخ أول شروع في االستخدام ؛ 
 " و "أ" و "ب"  و "ج" و "د" و "ھـ ب" و "ھـ ج"  و "ھـ د") ؛1الصنف ( "أ  
 رقم وتاريخ محضر المصادقة ؛ 
 ؛  السياقةتاريخ إدخال المركبة في تعليم  
 ، عند االقتضاء .السياقةخ سحب المركبة من تعليم تاري  



  2نموذج 

  إيداع ملف طلب رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقةبوصل 
 

 

 ............................................................................. ..................................................................................... : والنقلللتجھيز  المديرية الجھوية/اإلقليمية

   ........... / ....... / ...............بتاريخ :  ..........................  :رقم وصل 

  

  )1( صاحب الطلبتتعلق بمعلومات 

  
  

 االسم الشخصي و العائلي ..............................................................................................................................................................................

  رقم وثيقة التعريف   ..............................................................................................................................................................................

 ممثل قانوني لشخص معنوي
 شخص ذاتي 

 الصفة  

  اسم الشخص المعنوي  .........................................................................................................................................................................................

  

......................................................................................................................................................................................... 
العمالة/اإلقليم/الجماعة الحضرية 

فتح واستغالل أو القروية المقترح 
  بھا السياقة تعليممؤسسة 

 

  ................................................................. بيشھد المدير الجھوي/اإلقليمي للتجھيز والنقل 

يتضمن جميع الوثائق  ابھذه المديرية ملف ..................... / ....... / .....  قد أودع بتاريخ .............................................................................................أن السيد 

   .فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقةلطلب رخصة ل المطلوبة 

  توقيــع وطابـــع اإلدارة
  

  
  
  
  

  
 

  شخص ذاتي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي )1(
  ال يعتبر ھذا الوصل تأكيدا لمطابقة الملف للشروط المطلوبة - 
  



  3نموذج 

  طلب رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقةبطاقة رفض ملف 
 

 ............................................................................. ..................................................................................... : / اإلقليمية  للتجھيز والنقل المديرية الجھوية

   ........ / ....... / ..................بتاريخ :  ..........................  :رقم بطاقة 

  

  
  )1( صاحب الطلبتتعلق بمعلومات 

  
  

 االسم الشخصي و العائلي ..............................................................................................................................................................................

  رقم وثيقة التعريف   ..............................................................................................................................................................................

 ممثل قانوني لشخص معنوي
 شخص ذاتي 

 الصفة  

  اسم الشخص المعنوي  .........................................................................................................................................................................................

  

......................................................................................................................................................................................... 
العمالة/اإلقليم/الجماعة الحضرية 
أو القروية المقترح فتح واستغالل 

  بھا السياقة تعليممؤسسة 
 

  ....................................................................................... بيشھد المدير الجھوي/اإلقليمي للتجھيز والنقل 

تم رفضه بھذه المديرية  ........ / ....... / ..................  بتاريخ ........................................................................................أن الملف المودع من طرف السيد 

  لعدم مطابقته للشروط المطلوبة.

   ............................................................................................................................................................................................................................ - سبب الرفض : 

                            - .............................................................................................................................................................................................................................  

          - .............................................................................................................................................................................................................................  

         -  .................... .........................................................................................................................................................................................................  

  

  توقيــع وطابـــع اإلدارة
  

  

  

  

  

  

 معنوياللشخص لشخص ذاتي أو الممثل القانوني  )1(
  
 



  4نموذج  
  

  طلب معاينة المؤسسة وفتحھا للعموم وصل إيداع

 
 ............................................................................. ..................................................................................... : / اإلقليمية  للتجھيز والنقل المديرية الجھوية

   ........ / ....... / .................. بتاريخ: ..........................  :رقم  وصل

  ........ / ....... / ..................بتاريخ  ............................... رخصة لفتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة رقم 

  

  )1( صاحب الطلبتتعلق بمعلومات 

  
  

 االسم الشخصي و العائلي ..............................................................................................................................................................................

  رقم وثيقة التعريف   ..............................................................................................................................................................................

 ممثل قانوني لشخص معنوي
 شخص ذاتي 

 الصفة  

  اسم الشخص المعنوي  .........................................................................................................................................................................................

  

  ................................................................. بيشھد المدير الجھوي/اإلقليمي للتجھيز والنقل 

 التقني من أجل معاينة ملفالبھذه المديرية  ........ / ....... / ..................  قد أودع بتاريخ ....................................................................................أن السيد 

  ...............................................................................................................................................:  المطابقة  للشروط المطلوبة بالنسبة للمؤسسة الكائنة ب

  توقيــع وطابـــع اإلدارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  أو الممثل القانوني للشخص المعنويشخص ذاتي  )1(  •
  ال يعتبر ھذا الوصل تأكيدا لمطابقة الملف للشروط المطلوب  •



  5نموذج 
  

  وصل بإيداع ملف طلب نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة 
 

  

 ..................................................................................................................................................................  :المديرية الجھوية/اإلقليمية للتجھيز والنقل 

   ........ / ....... / ..................بتاريخ :  ..........................  :وصل رقم 

  

  )1( معلومات تتعلق بصاحب الطلب

  

 االسم الشخصي و العائلي ..............................................................................................................................................................................

  رقم وثيقة التعريف   ..............................................................................................................................................................................

 ممثل قانوني لشخص معنوي
 شخص ذاتي 

 الصفة  

.......................................................................................................................................................................................
  اسم الشخص المعنوي  ..

  رقم الرخصة  ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................  
رقم وتاريخ محضر معاينة المقر 

  : القديم

  : القديمعنوان مقر المؤسسة   ......................................................................................................................................................................................

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

العمالة/اإلقليم/الجماعة الحضرية أو 
القروية المقترح نقل مقر مؤسسة 

 تعليم السياقة إليھا 
 

  .................................................................يشھد المدير الجھوي/اإلقليمي للتجھيز والنقل ب 

بھذه المديرية ملفا يتضمن جميع  ........ / ....... / ..................قد أودع بتاريخ   .............................................................................................السيد  أن 

   ..................................................................................................... إلي مؤسسة تعليم السياقة مقر  نقلالوثائق الضرورية لطلب 

  توقيــع وطابـــع اإلدارة
  

  
  

 

  

  القانوني للشخص المعنوي الممثل أوشخص ذاتي  )1(
  تأكيدا لمطابقة الملف للشروط القانونية المطلوبةال يعتبر ھذا الوصل  - 
أو بطاقة رفض معلل للملف في أجل أقصاه  المطلوبةتعليم السياقة لصاحب الطلب في حالة التصريح بمطابقة الملف للشروط نقل مقر مؤسسة يتم تسليم رخصة  - 

  يوم عمل من تاريخ إيداع الملف. 15


