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النقل/تنقاللتكم   
Comment  vous déplacer 
 
 
 
 

  ؟ كيف تتنقلون
 
 

للقيام بنقالتكم يمكنكم االختيار بين عدة وسائل )الطائرة والقطار والحافلة والسيارة...( . نقدم  لكم في هذا الجزء 
مختلف وسائل النقل التي يمكنكم استخدامها في تنقالتكم اليومية وفي اسفاركم.  

 
 شبكة طرقية مهمة   

 
حسن أتبر الشبكة الطرقية المغربية من وتع(. في المائة21)بالمغرب الطريق هي الكيفية األساسية للتنقل 

: اقسام  2وتنقسم  هذه الشبكة التي تدبرها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك الى . الشبكات بالقارة االفريقية
 .قليميةوالطرق اإلالطرق السيارة، والطرق الوطنية والطرق الجهوية 

 

 :وتبين الخريطة التالية شبكة الطرق المغربية

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة الطرق

 وزارة النقل و التجهيز و اللوجستيك
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 عدة وسائل للنقل العمومي   
 

 :النقل العمومي بالمغرب متنوعة وفي تطور مستمرعروض 
 

x حمر بالنسبة للدار البيضاء واالزرق بالنسبة األ)لكل مدينة اللون المميز لها  :الطاكسي الصغير
 .اشخاص يسيرون في نفس االتجاه 3اكسي الصغير اكثر من طال ينقل ال..(. للرباط

دراهم 2و 5السعر االدنى للرحلة في اغلب المدن المغربية يتراوح ما بين 
 .ونصف

 
x  وتتم حاليا دراسة مشاريع . يوجد بالرباط والدار البيضاء: الترامواي

 .ترامواي بكل من مراكش ومكناس وفاس وطنجةلل
 

x  طاكسي جماعي يربط بين المدن وبين االحياء : الطاكسي الكبير
 .داخل نفس المدينة

 
x باسعار محدودة وسيلة نقل جماعية تربط بين المدن وبين احياء نفس المدينة و:  الحضرية الحافلة

 .(دراهم حسب نوعية الخطوط 01و  2 يتراوح السعر بين)
 

x تؤمن النقل الى الوجهات البعيدة التي ال تغطيها . لة نقل اقتصادية تربط بين المدنيوس:  حافلةال
  .السكك الحديدية

 
x  وسيلة نقل تؤمن النقل لعدة مدن لكنها ال تغطي كافة التراب المغربي: القطار . 

 
 

 

 
 

 حددوا اختياركم: او القطار او الطائرة  حافلةالسفر على مثن ال  
 

 .تجدون اثناء تنقالتكم عدة محطات طرقية وسككية ومطارات في عدة مدن
 

 المحطات الطرقية 9
 

 :طرقية تتوفر مختلف المدن المغربية على محطات 
x المحطة الطرقية لطنجة 

السفر عبر وسائل خرات ال تزعجكم كثيرا ننصحكم بذا كانت التأاذا كان لديكم بعض الوقت وا
وأمالهم  نها تتيح لكم فرصة التعرف على المغاربة وحياتهم وقصصهم وافكارهمالنقل الجماعي أل

 .لكن شريطة احترام قواعد اللياقة الجاري بها العمل

 

 ؟

القطاع "للمزيد من المعلومات حول الشبكة الطرقية، يرجى االطالع على  
:على موقع وزارة النقل و التجهيز و اللوجستيك " الطرقي  

www.mtpnet.gov.ma  

http://www.mtpnet.gov.ma/
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x المحطة الطرقية اوالد زيان بالدار البيضاء 
x المحطة الطرقية القامرة بالرباط 
x المحطة الطرقية باب فتوح بفاس 
x المحطة الطرقية سيدي سعيد بمكناس 
x  وجدةلالمحطة الطرقية 
x المحطة الطرقية للناضور 
x المحطة الطرقية باب دكالة بمراكش 
x  الكاديرالمحطة الطرقية 
x نالمحطة الطرقية للعيو 
x ... 

 
 

 لمحطات السككيةا 9
 

ومهما . الربط بين مئات المحطات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية"  الخطوط الطويلة"تؤمن قطارات 
مع  مراسالتو عبر أيابا على مثن قطارات مباشرة إم السفر في اليوم الواحد ذهابا وتكن وجهتكم يمكنك

 .ومريحةسريعة قطارات 
 

تمام الرحلة على إفيمكنكم  ....(، اكادير، العيون،تطوان)ما بالنسبة للوجهات التي لم يتم ربطها بعد بالقطار أ
 .لفاحمثن ال

 
 المطارات  9

 

ويتوفر المغرب على . مسافرين القادمين من مختلف البلدانمن التستقبل المطارات المغربية كل سنة عددا 
رحالت وطنية )والمطارات الدولية ( الرحالت الوطنيةإال ال تؤمن )المطارات الوطنية : ات نوعين من المطار

 (.ودول
 

 

سعارها ومواقيتها متوفرةأة بالرحالت المؤمنة عبر القطار والمعلومات المتعلق  
www.oncf.ma:  على موقع المكتب الوطني للسكك الحديدية  

  

http://www.oncf.ma/
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 السياقة بالمغرب   
 

رخصة السياقة شهادة تسلم من قبل وزارة التجهيز و النقل، يتم الحصول عليها بعد الخضوع لتكوين محدد    
واجتياز المباراة الخاصة بذلك، و هي رخصة تثبت أن الشخص مخول له السياقة على الطرق العمومية 

 شريطة احترام قواعد السير و عدم تعريض حياته أو حياة اآلخرين للخطر
تحرر رخصة السياقة في حامل إلكتروني يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالرخصة،  و تكون له  نفس القيمة 

 .الثبوتية للحامل الورقي.
 

 :اصناف من رخصة السياقة  1وهناك 
 

 
:« D »شتمل توالتي حافالت النقل الجماعي  سياقة

 .مقاعد 1باالضافة الى مقعد السائق على اكثر من 
 

 : «  EB »   سيارات من صنف سياقةB  تجر
 251مقطورة يتجاوز وزنها االجمالي مع الحمولة  

 . كلغ
 

« EC » : من صنف  شاحناتمجموعةC  
مع االجمالي موصولة بمقطورة يتجاوز وزنها 

 .كلغ 251الحمولة 
 

 : « ED » صنف سياقة حافالت منD  ةموصول 

 
 « A1 »: خفيفة ات النارية الدراجسياقة ال
 .(مكعب سم 045اسطوانة اقل من )
 
 

« A »  :اسطوانة )خفيفة ات النارية الدراجسياقة ال
 .(مكعبسم  045اكثر من 

 
« B »  - سيارة مخصصة لنقل االشخاص  سياقة

مقاعد  1والمتوفرة باالضافة الى مقعد السائق على  
 على االكثر

التي سيارة مخصصة لنقل البضائع سياقة  -          
مسموح به مع الحمولة الجمالي الا هاوزنال يتجاوز 

 كلغ 3511

شبكة  المكتب الوطني للسكك الحديدية  مطارات المغرب  
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 251بمقطورة يتجاوز وزنها االجمالي مع الحمولة 
 .كلغ

  

  ذات محرك،  زراعية مركبات سياقة -          
االت االشغال و  غابوية ذات محرك، مركبات

خاصة ذات ال المركباتالعمومية ذات محرك، و
محرك التي تستعمل الطريق العمومي وال يتجاوز 

 .كلغ 3511وزنها المسموح به مع الحمولة 
 

« C »  - نقل البضائع والتي   سياقة شاحنات
 كلغ  3511يتجاوز وزنها االجمالي مع الحمولة 

واالت  رك،فالحية ذات مح مركبات -            
خاصة ال والمركباتشغال العمومية ذات محرك، األ

ذات محرك التي تستعمل الطريق العمومي  
 3511ويتجاوز وزنها مع الحمولة المسموح به 

 .كلغ
 

 
 

 ال تتوفرون على رخصة سياقة 9
 

 :ن تستوفوا الشروط التاليةأحصول عل رخصة سياقة ينبغي لل
 
 

هلية الجسدية والعقلية للسياقة التوفر على األ. 2
شهادة طبية دالء بعبر اإل ،حسب صنف الرخصة

 .تثبت ذلك
 

 

 :كما يليالسن حسب الصنف .0
 

 A1سنة بالنسبة للصنف  01
 A- B- EBصناف سنة بالنسبة لأل 01

           C-D-EC-E صنافسنة بالنسبة لأل 40    

 
 تكوينية دروس تلقي في والشروع السياقة، لتعليم مؤسسة إلى التوجه يلزم الالزمة، الوثائق على الحصول بعد

 كل حقوق و واجبات يحدد التعليمية، المؤسسة بين و بينكم مكتوب عقد على ابناء عنها مؤدى تطبيقيةو نظرية
 .طرف

 
 رخصة على حصولال امتحان اجتياز لكم تخول شهادة التكوينية الدورة نهاية عند إليها المشار المؤسسة تسلم

 :مرحلتين من يتكون الذي السياقة،
 

x المركبات سياقة مجال في التنظيمية و التشريعية ألحكامبا خاصة يتعلق  المعارف في ختبارا.  
x لجسامة المترشح تمييز من التأكد و السيارة، بقيادة المرتبطة السلوكات و القدرات مراقبة  اختبار  

 .المركبة في التحكم و السير، عن الناتجة األخطار
 

 :فترتين عبر السياقة رخصة على الحصول يمكن بنجاح، السياقة رخصة على الحصول امتحان اجتياز بعد
 



  

-67- 

 

كانت لديكم رخصة سياقة مسلمة بالخارج ومرت سنة على وجودكم بالمغرب ينبغي عليكم ان تتقدموا  ااذ
الجتياز اختبار الحصول على رخصة السياقة المغربية او تقديم طلب الستبدال رخصة السياقة في الحاالت 

 :التالية

x االجنبية مسلمة من طرف دولة يربطها بالمغرب اتفاق االعتراف المتبادل  اذا كانت رخصة السياقة
 .برخص السياقة

x  اذا  كانت رخصة السياقة االجنبية مسلمة من طرف دولة تعترف باستبدال رخصة السياقة المغربية
 .برخصة سياقتها الوطنية

x ي خالل مدة صالحية هذه لوطنذا كنتم تتوفرون على رخصة سياقة دولية يمكنكم السياقة على التراب اا
 .قل من سنة ابتداءا من يوم دخولكم المغربالرخصة وأل

 

 

x رصيد على تتوفر و سنتين؛ لمدة صالحة و مؤقتة السياقة رخصة فيها تكون اختبارية األولى الفترة 
  .نقطة عشرين من مكون

x تتكون و سنوات، 01 لمدة صالحة نهائية، تكون و االختبارية، الفترة انتهاء بمجرد تبدأ الثانية الفترة 
  .نقطة 01 من مكون رصيد من

 
 اجنبية تتوفرون على رخصة سياقة 9

 
 .بالسياقة على التراب الوطني بواسطة رخصة السياقة الوطنية لبلد اجنبي 52.05يسمح قانون السير رقم 

 
جنبي ألصالحية  المسلمة اليهم  من بلد جنبية السياقة  بواسطة الرخص السارية اأيمكن للسائقين من جنسيات 

قامتهم بالمغرب كما تنص على ذلك التشريعات والتنظيمات وز سنة ابتداءا من اليوم االول إللكن لمدة ال تتجا
 .ا العملجانب بالمملكة المغربية الجاري بهقامة األإو المتعلقة بدخول

 
 

 شراء سيارة   
 

فيم تعتزمون استعمال . تحديد حاجياتكم بشكل واضحوسئلة البد من االجابة عن العديد من األقبل شراء سيارة 
ديزل؟ هل ستستعملون  مهل حجم الصندوق والصالون مهمين ؟ محرك بنزين ا هذه السيارة؟ هل  لديكم اطفال؟

 سيارتكم يوميا للذهاب للعمل؟ هل ستستعملونها في نهاية االسبوع فقط؟
 

 .(و لدى محترفين في بيع السيارات المستعملةألدى اشخاص )و سيارة مستعملة أمن الممكن شراء سيارة جديدة 
 

 
 

اان تتذكروما يجب   


