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رخ�سة ال�سياقة

اأحكام عامة 

طبي  لفح�ص  ال�صياقة  رخ�صة  �صاحب  يخ�صع  هل 

دوري؟

رخ�صة  على  احلا�صلني  االأ�صخا�ص  على  يجب  اأنه  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

�صنوات   5 با�صتبدالها يف غ�صون  القيام  الورقي  احلامل  ذات  ال�صياقة 

وفق الكيفية واالآجال التي �صيتم حتديدها مبر�صوم.

ال�سكل  على  دوري  طبي  لفح�ص  ال�سياقة  رخ�سة  �ساحب  يخ�سع  نعم، 

التايل:

كل 10 �سنوات بالن�سبة لل�سائقني الذين ال يتجاوزون 65•  �سنة ؛

كل �سنتني بالن�سبة لل�سائقني الذين يبلغون اأو يتجاوزون 65•  �سنة؛

واحلافالت  ال�ساحنات  �سائقي  املهنيني:  لل�سائقني  بالن�سبة  �سنتني  • كل 
و�سيارات االأجرة.

اأي حامل حترر رخ�صة ال�صياقة؟  على 

ومتى يتم جتديد هذا احلامل؟

املتعلقة  املعلومات  كل  يت�سمن  اإلكرتوين  حامل  يف  ال�سياقة  رخ�سة  حترر 

اأن  ميكن  وال  الورقي.  للحامل  الثبوتية  القيمة  نف�ص  له  وتكون  بالرخ�سة، 

اإال  ال�سياقة  اأ�سناف رخ�سة  من  �سنف  من  اأكرث  على  ل�سخ�ص حا�سل  ي�سلم 

حامل واحد. 

التالية: ال�سياقة يف احلاالت  يتم جتديد حامل رخ�سة 

• بعد انتهاء �سالحيتها �رشيطة اخل�سوع للفح�ص الطبي واالإدالء ب�سهادة 
طبية ؛

• عند تغيري هوية اأو عنوان �ساحبها الذي يجب عليه اإخبار االإدارة بذلك 
داخل اأجل �سهر واحد ؛

• عند تغيري املعلومات املتعلقة باالأ�سناف املح�سل عليها من طرف 
• �ساحبها ؛

رخ�سة  ب�سالحية  املتعلقة  للتقييدات  رفع  كل  اأو  ت�سجيل  كل  • عند 
ال�سياقة ؛

قراءة  معه  تتعذر  مكوناته،  باإحدى  اأو  باحلامل  يلحق  تال�ص  اأي  • عند 
املعلومات امل�سجلة فيه اأو يرتتب عليه تلف تلك املعلومات.
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حا�سال  ال�سائق  يكن  مل  ما  العمومية  الطريق  على  املركبات  �سياقة  جتوز  ال 

على رخ�سة لل�سياقة �سارية ال�سالحية م�سلمة من قبل وزارة التجهيز والنقل 

ومنا�سبة ل�سنف املركبة التي تتم �سياقتها. ورخ�سة ال�سياقة �سهادة يتم احل�سول 

عليها بعد اخل�سوع لتكوين حمدد واجتياز املباراة اخلا�سة بذلك بنجاح، وهي 

�رشيطة  العمومية  الطريق  على  ال�سياقة  له  خمول  ال�سخ�ص  اأن  تثبت  رخ�سة 

احرتام قواعد ال�سري وعدم تعري�ص حياته اأو حياة االآخرين للخطر. 

ميكن  التي  املركبة  اأ�سناف  اأو  �سنف  ح�سب  ال�سياقة  رخ�سة  �سنف  يحدد 

فقط.  له  املقابل  املركبات  �سنف  ب�سياقة  اإال  �سنف  كل  ي�سمح  وال  �سياقتها، 

التايل: ال�سكل  وهذه االأ�سناف هي على 

اإىل    •50 من  اخلفيفة  النارية  الدراجات  �سياقة   :)»A1«(»1 )اأ �سنف 

؛  125 �سم مكعب 

«(: �سياقة الدراجات النارية  الكبرية احلجم ؛  •A«( »سنف »اأ�

ال  االأ�سخا�ص  لنقل  اخلفيفة  ال�سيارات  �سياقة   :)»  •B«( »ب«  �سنف 

اأقل من  اخلفيفة  الب�سائع  نقل  و�سيارات  االأكرث  مقاعد على   9 تتعدى 

3 طن ون�سف؛

«(: �سياقة �ساحنات نقل الب�سائع التي يزيد وزنها مع   •C«( »سنف »ج�

3 طن ون�سف ؛ احلمولة على 

التي  لالأ�سخا�ص  اجلماعي  النقل  حافالت  �سياقة   :)»  •D«( »د«  �سنف 

9 مقاعد ؛ يزيد عدد مقاعد ركابها على اأكرث من 

ال�سنف  من  اخلفيفة  ال�سيارات  �سياقة   :)»)  •E )B«( )ب(«  »هـ  �سنف 

)»ب«( جتر مقطورة خفيفة ؛ 

�سنف  من  الب�سائع  نقل  �ساحنات  �سياقة   :)»)  •E)C«( )ج(«  »هـ  �سنف 

»ج« )»C«( املرتبطة مبقطورة ثقيلة ؛

(«(: �سياقة حافالت نقل االأ�سخا�ص �سنف »د«   •E)D«( »)سنف »هـ )د�

ثقيلة. مبقطورة  املرتبطة   )»D«(
بفرتتني خمتلفتني:  متر  ال�سائق  عليها  التي يح�سل  ال�سياقة  اإن رخ�سة 

عليها  يح�سل  موؤقتة  ال�سياقة  رخ�سة  فيها  تكون  اختبارية  االأوىل  الفرتة 

وتكون  ال�سياقة  رخ�سة  نيل  امتحان  بنجاح  مرة  الأول  اجتاز  الذي  املرت�سح 

؛ �ساحلة ملدة �سنتني 

الفرتة الثانية تبداأ مبجرد انتهاء الفرتة االختبارية، ودون اإلغاء رخ�سة ال�سياقة 

ب�سبب ارتكاب خمالفات ت�ستوجب ذلك، حيث يتم ا�ستبدال الرخ�سة املوؤقتة 

�سنوات.  10 نهائية �ساحلة ملدة  برخ�سة 

ال�صياقة؟ رخ�صة  اأ�صناف  وماهي  ال�صياقة؟ بدون رخ�صة  العربات  �صياقة  هل ميكن 

بعد اجتياز امتحان احل�صول على رخ�صة ال�صياقة بنجاح، 

نهائية؟ يتم احل�صول على رخ�صة  هل 

- يجب على كل من يتقدم الجتياز امتحان احل�سول على رخ�سة ال�سياقة اأن 

ي�ستويف ال�رشوط التالية:

• ال�سن ح�سب ال�سنف: 

«) ؛   •1A»)»1 بلوغ 16 �سنة بالن�سبة لل�سنف »اأ

«( وال�سنف   •B«( »وال�سنف »ب (»A») »بلوغ 18 �سنة بالن�سبة لل�سنف »اأ

»هـ )ب(« )»E)B(«( ؛ 

)ج(«  و«هـ   )»  •D«( و«د«   )»C«( »ج«  لل�سنف  بالن�سبة  �سنة   21 بلوغ 

 )»B«( »ب«  لل�سنف  بالن�سبة  اأو   )»)E)D«( د(«   ( و«هـ   )»)E)C«(

خم�س�سة مل�سلحة للنقل اجلماعي لالأ�سخا�ص.

- ياالأهلية البدنية والعقلية ح�سب ال�سنف عرب االإدالء ب�سهادة طبية تثبت ذلك.

من  االختبارية  الفرتة  انتهاء  بعد  ال�سياقة  رخ�سة  على  حا�سال  يكون  اأن   -

�سنف »ب« )»B«(، منذ �سنتني على االأقل واأن ال يقل ر�سيد النقط املخ�س�ص 

»ج«  ال�سنفني  من  ال�سياقة  رخ�سة  على  للح�سول  نقطة،   12 عن  لرخ�سته 

.)»)E )B«( »)( اأو من ال�سنف »هـ )ب»D«( »و«د )»C«(

للح�سول   )»C«( »ج«  ال�سنف  من  ال�سياقة  رخ�سة  على  حا�سال  يكون  اأن   -

.)»)E)C«( »)على رخ�سة ال�سياقة من ال�سنف »هـ )ج

- اأن يكون حا�سال على رخ�سة ال�سياقة من ال�سنف »د« )»D«( للح�سول على 

.)»)E)D«( »)رخ�سة ال�سياقة من ال�سنف »هـ )د

اأن  ال�سياقة  احل�سول على رخ�سة  امتحان  يتقدم الجتياز  من  يجب على كل 

التالية: ال�رشوط  ي�ستويف 

ال�صياقة؟ للح�صول على رخ�صة  هل هناك �رشوط 

بالن�سبة لرخ�ص ال�سياقة املوؤقتة امل�سلمة قبل فاحت اأكتوبر 2010 تاريخ 

دخول مدونة ال�سري اجلديدة حيز التنفيذ، يجب عليها اأن ت�ستويف مدة 

ت�سليمها.  تاريخ  من  ابتداء  االختبارية  للفرتة  كاملة  �سنة 

التهيئة  اإىل  االإ�سارة  يتم  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  لالأ�سخا�ص  بالن�سبة 

و»اأ«   )»A1«(»1 )اأ �سنف  من  ال�سياقة،  رخ�سة  يف  بال�سيارة  اخلا�سة 

 .)»B«( »و»ب )»A«(

خالل  الوطني  الرتاب  داخل  ي�سوق  اأن  باخلارج  املقيم  للمغربي  يجوز 

م�سلمة  رخ�سة  بوا�سطة  به  اإقامته  من  ابتداء  واحدة  �سنة  اأق�ساها  مدة 

بوا�سطة  املغرب  يف  ي�سوق  اأن  االأجنبي  لل�سائق  يجوز  كما  باخلارج. 

رخ�سة م�سلمة باخلارج خالل مدة اأق�ساها �سنة من تاريخ اإقامته املوؤقتة 

به.

�سنة  مرور  بعد  باخلارج،  م�سلمة  رخ�سة  على  احلا�سل  ال�سائق  وعلى 

يطلب  اأن  اأو  مغربية  رخ�سة  على  احل�سول  امتحان  يجتاز  اأن  واحدة، 

مغربية. برخ�سة  باخلارج  امل�سلمة  الرخ�سة  تبديل 

من  امل�سلمة  ال�سياقة  اإجازة  على  احلا�سلني  الع�سكريني  لل�سائقني  يجوز 

املركبات  العمومية  الطريق  على  ي�سوقوا  اأن  لها  التابعني  ال�سلطات  قبل 

الع�سكرية التي عهد لهم ب�سياقتها من قبل ال�سلطة الع�سكرية املخت�سة. 

نف�ص  من  لل�سياقة  رخ�سة  مقابل  االإجازة  بتبديل  القيام  ميكنهم  كما 

املدنية.  االإدارة  قبل  ال�سنف م�سلمة من 




