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  116-14من القانون    58و    38أنه تطبيقا ملقتضيات املادتين     الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، تذكر  

املتعلق بمدونة السير على الطرق التي حددت صالحية الحامل اإللكتروني    52-05املتمم واملعدل لقانون  

رخصة السياقة وشهادة تسجيل املركبات في عشر سنوات، يجب تجديد الحامل اإللكتروني   ه املحررة في 

السي  رخصة  من  النصرام  لكل  املوالية  أشهر  ثالثة  داخل  تقدير  أبعد  على  املركبات  تسجيل  وشهادة  اقة 

، تاريخ   2010السنة العاشرة على تاريخ إعدادها، وبالنسبة للوثائق اإللكترونية املسلمة قبل فاتح أكتوبر 

خ وبالتالي  دخول مدونة السير على الطرق حيز التطبيق، فقد تم احتساب صالحيتها ابتداء من هذا التاري 

 .2020دجنبر    31وتبقى سارية الصالحية إلى غاية    2020شتنبر    30استوفت العشر سنوات يوم  

إلى علم املواطنين املعنيين بتجديد رخصة السياقة وشهادة  الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية    تنهي ا و هذ   

املركبات  أنه تسجيل  صالحيتها   م ،  املنتهية  الوثائق  بتجديد  وسالمة    ه وأن   ، ملزمون  صحة  على  حفاظا 

 2020منذ شهر أكتوبر    الوكالة   ت ، وضع 19-املرتفقين من عدوى انتشار فيروس كورونا املستجد كوفيد 

" مع   NARSAKHADAMATرهن إشارتهم منصة لتقديم طلبات التجديد عن بعد عبر بوابتها اإللكترونية "

مركز   إلى  املضمون  البريد  طريق  عن  املطلوبة  الوثائق  و إرسال  سكناهم،  ملقر  التابع  السيارات  تسجيل 

  كذلك،   وتجدر اإلشارة    االحتفاظ بأصل الوثيقة موضوع التجديد )رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية(. 

املشار إليها  وغير قابلة للمراجعة طبقا للمقتضيات    وملزمة   اآلجال املشار إليها أعاله تعتبر قانونية   إلى أن 

 .سلفا 

تهيب بجميع املواطنين املعنيين اإلسراع بتقديم طلبات  الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، بناء عليه، فإن 

في  املحررة  اإللكتروني  الحامل  صالحيته    ه تجديد  املنتهية  املركبات  تسجيل  وشهادة  السياقة  عبر  رخصة 

 . NARSAKHADAMATالبوابة اإللكترونية  

الطتنهي    ، من جهة أخرى  للسالمة  الوطنية  إلى علم  الوكالة  طلباتهم  رقية  بتقديم  قاموا  الذين  املواطنين 

البريد املضمون  طريق  استصدار، من خالل نفس البوابة اإللكترونية  بإمكانهم    أنه   وإرسال ملفاتهم عن 

 "NARSAKHADAMAT    يمكنهم وصل  تجديد    ة مؤقت بصفة  "،  لطلبات  )بالنسبة  السياقة  رخصة  من 

صالح ملدة شهرين من تاريخ استخراج    شهادة تسجيل( بالنسبة لطلبات تجديد  ) والسير باملركبة    سياقة( 

. كما يجب التأكيد على أن هذا الوصل لن يكون صالحا  2020دجنبر    31الذي يجب أن يتم قبل    الوصل 

  راقبة الطرقية الحامل اإللكتروني املراد تجديده ويجب اإلدالء بهما معا عند عمليات امل إال مرفقا بأصل  

 .    2021ابتداء من فاتح يناير  

 

  


