
تنظم 
الوكالة الوطنية

للسالمة الطرقية نارسا
المسابقة الوطنية

مبادرتي من
أجل الحياة

فئة

العمل 
الجمعوي 
و التجارب 

الرائدة

للمشاركة،
المرجو زيارة
الموقع
اإللكتروني
NARSA.MA

جوائز
قيمة في انتظار

الفائزين

 10 يناير 2022

يحدد 
أجل المشاركة



المسابقة التلفزيونية

التسجيل وتحميل  الراغبين في المشاركة في المسابقة ملء استمارة  على 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  للوكالة  االلكتروني  الموقع  على  الترشيح  ملف 

www.narsa.ma  والصفحة الرسمية لنارسا على الفايسبوك.
تعيين  التباري  في  الراغبة  الفرق  على  يجب  الجماعية،  للمشاركات  بالنسبة 
المخاطب  يعتبر  بحيث  المبادرة  حامل  يدعى  الفريق  عن  مسؤول  ممثل 

الوحيد بالنسبة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

. اسم ولقب وصفة المرشح
. عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف

. البطاقة الوطنية للتعريف (أو بطاقة الوصي على القاصرين)
. فئة المنافسة

. ورقة وصفية وتقنية للمبادرة مفصلة ومصورة بشكل جيد
. مشروع "مبادرتي من أجل الحياة" يتم وضعه في الحامل المالئم 

(PDF، MP4…) وفي حالة تجاوز الملف للحجم المحدد، يتوجب على 
drive المترشح وضع مبادرته على رابط درايف

. تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف حامل المبادرة بالنسبة  
لجميع المشاركات على صحة المعلومات والبيانات الواردة في ملف ترشيحه

العمل الجمعوي والتجارب الرائدة / نسخة 2022

كيفية المشاركة

ملف الترشح

تتضمن استمارة الترشيح المعلومات والوثائق التالية

يحدد أجل المشاركة في المسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة " في تاريخ 10 يناير 2022

مبادرتي من أجل الحياة



تنظم 
الوكالة الوطنية

للسالمة الطرقية نارسا
المسابقة الوطنية

مبادرتي من
أجل الحياة

فئة

االختراع 
و االبتكار

للمشاركة،
المرجو زيارة
الموقع
اإللكتروني
NARSA.MA

جوائز
قيمة في انتظار

الفائزين

 10 يناير 2022

يحدد 
أجل المشاركة



المسابقة التلفزيونية

التسجيل وتحميل  الراغبين في المشاركة في المسابقة ملء استمارة  على 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  للوكالة  االلكتروني  الموقع  على  الترشيح  ملف 

www.narsa.ma  والصفحة الرسمية لنارسا على الفايسبوك.
تعيين  التباري  في  الراغبة  الفرق  على  يجب  الجماعية،  للمشاركات  بالنسبة 
المخاطب  يعتبر  بحيث  المبادرة  حامل  يدعى  الفريق  عن  مسؤول  ممثل 

الوحيد بالنسبة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

. اسم ولقب وصفة المرشح
. عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف

. البطاقة الوطنية للتعريف (أو بطاقة الوصي على القاصرين)
. فئة المنافسة

. ورقة وصفية وتقنية للمبادرة مفصلة ومصورة بشكل جيد
. مشروع "مبادرتي من أجل الحياة" يتم وضعه في الحامل المالئم 

(PDF، MP4…) وفي حالة تجاوز الملف للحجم المحدد، يتوجب على 
drive المترشح وضع مبادرته على رابط درايف

. تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف حامل المبادرة بالنسبة  
لجميع المشاركات على صحة المعلومات والبيانات الواردة في ملف ترشيحه

االختراع واالبتكار / نسخة 2022

كيفية المشاركة

ملف الترشح

تتضمن استمارة الترشيح المعلومات والوثائق التالية

يحدد أجل المشاركة في المسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة " في تاريخ 10 يناير 2022

مبادرتي من أجل الحياة



تنظم 
الوكالة الوطنية

للسالمة الطرقية نارسا
المسابقة الوطنية

مبادرتي من
أجل الحياة

فئة

األعمال 
الفنية 

الموسيقية 

للمشاركة،
المرجو زيارة
الموقع
اإللكتروني
NARSA.MA

جوائز
قيمة في انتظار

الفائزين

 10 يناير 2022

يحدد 
أجل المشاركة



المسابقة التلفزيونية

التسجيل وتحميل  الراغبين في المشاركة في المسابقة ملء استمارة  على 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  للوكالة  االلكتروني  الموقع  على  الترشيح  ملف 

www.narsa.ma  والصفحة الرسمية لنارسا على الفايسبوك.
تعيين  التباري  في  الراغبة  الفرق  على  يجب  الجماعية،  للمشاركات  بالنسبة 
المخاطب  يعتبر  بحيث  المبادرة  حامل  يدعى  الفريق  عن  مسؤول  ممثل 

الوحيد بالنسبة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

. اسم ولقب وصفة المرشح
. عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف

. البطاقة الوطنية للتعريف (أو بطاقة الوصي على القاصرين)
. فئة المنافسة

. ورقة وصفية وتقنية للمبادرة مفصلة ومصورة بشكل جيد
. مشروع "مبادرتي من أجل الحياة" يتم وضعه في الحامل المالئم 

(PDF، MP4…) وفي حالة تجاوز الملف للحجم المحدد، يتوجب على 
drive المترشح وضع مبادرته على رابط درايف

. تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف حامل المبادرة بالنسبة  
لجميع المشاركات على صحة المعلومات والبيانات الواردة في ملف ترشيحه

األعمال الفنية الموسيقية / نسخة 2022

كيفية المشاركة

ملف الترشح

تتضمن استمارة الترشيح المعلومات والوثائق التالية

يحدد أجل المشاركة في المسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة " في تاريخ 10 يناير 2022

مبادرتي من أجل الحياة



تنظم 
الوكالة الوطنية

للسالمة الطرقية نارسا
المسابقة الوطنية

مبادرتي من
أجل الحياة

فئة

التواصل 
و التحسيس

للمشاركة،
المرجو زيارة
الموقع
اإللكتروني
NARSA.MA

جوائز
قيمة في انتظار

الفائزين

 10 يناير 2022

يحدد 
أجل المشاركة



المسابقة التلفزيونية

التسجيل وتحميل  الراغبين في المشاركة في المسابقة ملء استمارة  على 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  للوكالة  االلكتروني  الموقع  على  الترشيح  ملف 

www.narsa.ma  والصفحة الرسمية لنارسا على الفايسبوك.
تعيين  التباري  في  الراغبة  الفرق  على  يجب  الجماعية،  للمشاركات  بالنسبة 
المخاطب  يعتبر  بحيث  المبادرة  حامل  يدعى  الفريق  عن  مسؤول  ممثل 

الوحيد بالنسبة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

. اسم ولقب وصفة المرشح
. عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف

. البطاقة الوطنية للتعريف (أو بطاقة الوصي على القاصرين)
. فئة المنافسة

. ورقة وصفية وتقنية للمبادرة مفصلة ومصورة بشكل جيد
. مشروع "مبادرتي من أجل الحياة" يتم وضعه في الحامل المالئم 

(PDF، MP4…) وفي حالة تجاوز الملف للحجم المحدد، يتوجب على 
drive المترشح وضع مبادرته على رابط درايف

. تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف حامل المبادرة بالنسبة  
لجميع المشاركات على صحة المعلومات والبيانات الواردة في ملف ترشيحه

التربية الطرقية / نسخة 2022

كيفية المشاركة

ملف الترشح

تتضمن استمارة الترشيح المعلومات والوثائق التالية

يحدد أجل المشاركة في المسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة " في تاريخ 10 يناير 2022

مبادرتي من أجل الحياة



تنظم 
الوكالة الوطنية

للسالمة الطرقية نارسا
المسابقة الوطنية

مبادرتي من
أجل الحياة

فئة

التربية
الطرقية

للمشاركة،
المرجو زيارة
الموقع
اإللكتروني
NARSA.MA

جوائز
قيمة في انتظار

الفائزين

 10 يناير 2022

يحدد 
أجل المشاركة



المسابقة التلفزيونية

التسجيل وتحميل  الراغبين في المشاركة في المسابقة ملء استمارة  على 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  للوكالة  االلكتروني  الموقع  على  الترشيح  ملف 

www.narsa.ma  والصفحة الرسمية لنارسا على الفايسبوك.
تعيين  التباري  في  الراغبة  الفرق  على  يجب  الجماعية،  للمشاركات  بالنسبة 
المخاطب  يعتبر  بحيث  المبادرة  حامل  يدعى  الفريق  عن  مسؤول  ممثل 

الوحيد بالنسبة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

. اسم ولقب وصفة المرشح
. عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف

. البطاقة الوطنية للتعريف (أو بطاقة الوصي على القاصرين)
. فئة المنافسة

. ورقة وصفية وتقنية للمبادرة مفصلة ومصورة بشكل جيد
. مشروع "مبادرتي من أجل الحياة" يتم وضعه في الحامل المالئم 

(PDF، MP4…) وفي حالة تجاوز الملف للحجم المحدد، يتوجب على 
drive المترشح وضع مبادرته على رابط درايف

. تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف حامل المبادرة بالنسبة  
لجميع المشاركات على صحة المعلومات والبيانات الواردة في ملف ترشيحه

التواصل والتحسيس / نسخة 2022

كيفية المشاركة

ملف الترشح

تتضمن استمارة الترشيح المعلومات والوثائق التالية

يحدد أجل المشاركة في المسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة " في تاريخ 10 يناير 2022

مبادرتي من أجل الحياة



تنظم 
الوكالة الوطنية

للسالمة الطرقية نارسا
المسابقة الوطنية

مبادرتي من
أجل الحياة

فئة

 
المقاوالت 
و األوساط 

المهنية

للمشاركة،
المرجو زيارة
الموقع
اإللكتروني
NARSA.MA

جوائز
قيمة في انتظار

الفائزين

 10 يناير 2022

يحدد 
أجل المشاركة

السالمة 
الطرقية داخل



المسابقة التلفزيونية

التسجيل وتحميل  الراغبين في المشاركة في المسابقة ملء استمارة  على 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  للوكالة  االلكتروني  الموقع  على  الترشيح  ملف 

www.narsa.ma  والصفحة الرسمية لنارسا على الفايسبوك.
تعيين  التباري  في  الراغبة  الفرق  على  يجب  الجماعية،  للمشاركات  بالنسبة 
المخاطب  يعتبر  بحيث  المبادرة  حامل  يدعى  الفريق  عن  مسؤول  ممثل 

الوحيد بالنسبة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

. اسم ولقب وصفة المرشح
. عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف

. البطاقة الوطنية للتعريف (أو بطاقة الوصي على القاصرين)
. فئة المنافسة

. ورقة وصفية وتقنية للمبادرة مفصلة ومصورة بشكل جيد
. مشروع "مبادرتي من أجل الحياة" يتم وضعه في الحامل المالئم 

(PDF، MP4…) وفي حالة تجاوز الملف للحجم المحدد، يتوجب على 
drive المترشح وضع مبادرته على رابط درايف

. تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف حامل المبادرة بالنسبة  
لجميع المشاركات على صحة المعلومات والبيانات الواردة في ملف ترشيحه

السالمة الطرقية داخل المقاوالت
واألوساط المهنية / نسخة 2022

كيفية المشاركة

ملف الترشح

تتضمن استمارة الترشيح المعلومات والوثائق التالية

يحدد أجل المشاركة في المسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة " في تاريخ 10 يناير 2022

مبادرتي من أجل الحياة
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