اململكة املغربية
وزارة التجهيزوالنقل
واللوجيستيك واملاء

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU

بالغ صحاف
في إطـ ـ ـ ـ ـ ـار التـ ـ ـ ـدابير الح ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرازية ال ـ ـ ـرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا املستجد (،)COVID – 19
وحرصا منها على سالمة املوظفين واملستخدمين واملرتفقين ،تهيب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء بجميع املهنيين وعموم املواطنين الوافدين على املصالح الترابية للوزارة املكلفة بأنشطة النقل
الطرقي والسالمة الطرقية إلى اتخاذ الحتياطات الالزمة وذلك من خالل التقيد بما يلي:
 عدم التنقل إلى مصالح النقل الطرقي إل عند الضرورة القصوى؛
 تفادي الزدحام داخل مصالح النقل الطرقي واحترام معايير السالمة املعتمدة من طرف
املصالح الصحية املختصة.
كما تخبر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء كافة املهنيين على أن بطائق اإلذن بكافة أصنافها،
بطائق املسار ،دفاتر السير ،أوراق ورخص السير والتي ستنتهي صالحيتها ابتداء من  17مارس 2020
ستظل سارية الصالحية إلى غاية فاتح يوليوز  ،2020وذلك لتفادي توافد املهنيين ملصالح النقل
الطرقي قصد القيام بهذه العملية ،مع العلم أن هذا التمديد ل يعفي املهنيين من القيام بالفحص
التقني الدوري والتوفر على التأمينات الضرورية للمركبة.
من جهة أخرى ،تعلن الوزارة أن الوثائق والرخص املسلمة من طرف املصالح الخارجية للوكالة
الوطنية للسالمة الطرقية والتي تنتهي صالحيتها ابتداء من يوم  17مارس  2020ستظل سارية
الصالحية إلى غاية فاتح يوليوز  .2020ويتعلق األمر بالوثائق التالية :
 رخص السياقة املؤقتة املسلمة على إثر النجاح في المتحان؛
 وصولت اإليداع املتعلقة بإعداد نظير من رخص السياقة أو تبديلها ؛
 وصولت إيداع ملفات البطائق الرمادية الخاصة بتسجيل املركبات أو تحويل ملكيتها أو
تبديلها أو إعداد نظير منها.
وفي هذا الصدد ،تهيب الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بكافة املرتفقين عدم اللجوء إلى
مصالحها الخارجية من أجل تمديد هذه الوصولت أو استالم رخص السياقة والبطائق الرمادية
املنجزة أو القيام بتجديدها وذلك إلى غاية التاريخ املشار إليه أعاله (فاتح يوليوز  )2020أو
صدور إشعار آخر.

مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية  -شارع ماء العينين ص.ب759 :
أكدال – الرباط الهاتف  0537679035/36الفاكس 0537779707
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