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Royaume du Maroc  المملكة المغربية 

Ministère du Transport et de la Logistique   وزارة النقل واللوجستيك 

Agence Nationale de la Sécurité Routière الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية 
 

 إعالن

 تنظيم امتحان الحصول عىل رخصة عون فاحص عن 

 بمراكز المراقبة التقنية للمركبات

 اختبارات امتحان الحصول على رخصة عون فاحص بمراكز المراقبة التقنية للمركبات؛ ،2022أبريل  3يوم تجرى 
 الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: تفتح هذه المباراة في وجه المرشحين

 الترشيح سنة شمسية كاملة عند تاريخ انتهاء إيداع ملفات( 21)أال يقل سن المرشح عن إحدى وعشرين  -1
 المشار إليه أسفله بمسطرة الترشيح؛

شهادة تكوين العون الفاحص مسلمة من طرف مكتب التكوين : أن يتوفر المرشح على األهلية المهنية -2
 .المهني وإنعاش الشغل

 بحقوقه الوطنية والمدنية؛أن يكون المرشح متمتعا  -3
أال يكون قد صدر في حق المرشح حكم باإلدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية لألخالق العامة  -4

 أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛
وموجودا خارج الفترة االختبارية عند  صنف "ب" على األقل أن يكون المرشح حاصال على رخصة سياقة -5

 المشار إليه أسفله بمسطرة الترشيح؛ الترشيح يخ انتهاء إيداع ملفاتتار 
 أن يثبت المرشح تمتعه بقدرة بدنية وعقلية ال تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛ -6
 التالي:وتدريب عملي ك يناختبار  على االمتحانشتمل يو 

 االختبار
 للمركبات أسئلة متعلقة بقطاع المراقبة التقنية :االختبار الكتابي

 :الشفوي االختبار 
 :الجتياز االختبار الشفوي  ،ح االختبارات الكتابيةاجالذين اجتازوا بنيتم استدعاء المترشحات والمترشحين 

تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشحات والمترشحين مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة 
 عون فاحص بمراكز المراقبة التقنية للمركبات.بمهنة المهام والوظائف المرتبطة 

 التدريب العملي
ة لتدريب لمدة شهرين في إحدى مراكز الشفويو  ح االختبارات الكتابيةاجالذين اجتازوا بنيتم استدعاء المترشحات والمترشحين 

، وعلى التقييم النهائي الوطنية للسالمة الطرقيةالمراقبة التقنية للمركبات المرخصة وذلك حسب الشروط التي ستحددها الوكالة 
 .فاحص بمراكز المراقبة التقنية للمركباتتمنح رخصة عون  ،لمرحلة التدريب
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 مسطرة الترشيح:
يتم اختزال وتعبئة ملف الترشيح بالموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية باستعمال الرابط التالي 

www.narsa.ma  ويتكون ملف الترشيح  2022مارس  03وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف من بعد زوال يوم
 الذي يتعين إرساله عبر نفس البوابة من الوثائق التالية:

 المرشح؛ طلب الترشيح موجه إلى السيد مدير الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، موقع من طرف 
 ؛عقد ازدياد للمرشح يقل تاريخه عن ثالثة أشهر 
  للتعريف؛نسخة من البطاقة الوطنية 
  فوتوغرافية حديثة للمرشح؛ ةصور 
 السجل العدلي للمرشح يقل تاريخه عن ثالثة أشهر؛ 
  أشهر؛بطاقة السوابق القضائية للمرشح مسلمة من طرف اإلدارة العامة لألمن الوطني يقل تاريخها عن ثالثة 
  للمرشح؛نسخة من رخصة السياقة 
 شهادة طبية تثبت تمتع المرشح بقدرة بدنية وعقلية ال تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛ 
 نسخة من شهادة التكوين في شعبة العون الفاحص مسلمة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ 

 

 أعاله.األجل المحدد لم يتم إرسالها داخل  أو التيالكاملة ملفات الترشيح غير تقبل لن وتجدر اإلشارة إلى أنه 
 مالحظات:

  زيادة على الوثائق المشار إليها أعاله فإن المترشحات والمترشحين الناجحين بصفة نهائية ملزمون باستكمال
من الئحة االنتظار.  ينتحت طائلة تعويضهم بمرشح ،ملفاتهم بالوثائق اإلدارية داخل األجل الذي تحدده اإلدارة

ممارسة مهنة  االختبارات الشفويةالكتابية و  الناجحين في االختبارات والمترشحين كما ال يمكن للمترشحات
المشار إليه أعاله حسب الشروط  إال بعد القيام بالتدريب العملي عون فاحص بمراكز المراقبة التقنية للمركبات

والحصول على رخصة  وعلى التقييم النهائي لمرحلة التدريب ،ا الوكالة الوطنية للسالمة الطرقيةالتي ستحدده
  ؛فاحص تقني مسلمة من طرف الوكالة عون 

  الشفوية( الكتابية واالختباراتاالختبارات االمتحان )سيعلن على المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز ،
 ؛www.narsa.maالموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية على إجرائها، وساعة وكذا مكان 

 الموقع اإللكتروني  سيعلن على نجاح المترشحات والمترشحين في هذه المباراة حسب الترتيب واالستحقاق على
 ؛www.narsa.maللوكالة الوطنية للسالمة الطرقية 

  الموقع  على االختبارات الشفويةالكتابية و  االختباراتإن اإلعالن عن الترشيحات المقبولة واإلعالن عن نتائج
 استدعاء للمترشحاتيعتبر بمثابة  www.narsa.ma اإللكتروني للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

 والمترشحين المعنيين؛
  تبقى هذه البرمجة خاضعة ألي تعديل أو إلغاء، أخذا بعين االعتبار تطور الحالة الوبائية بالمملكة، وحسب

 القرارات التي تأخذها السلطات المختصة في هذا الشأن. 
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