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فيما يخص    2021فبراير  24قرارات املجلس اإلداري للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية املنعقد بتاريخ ل تبعا

الحظيرة،   أنه  برنامج تجديد  النقل  إلى مهنيي  والنقل واللوجيستيك واملاء  التجهيز  تم منح مهلة  تنهي وزارة 

والتي تستوفي الشروط    2019خالل سنة  ، للمقاوالت التي قامت بإيداع ملفاتها  2021يوليوز    31تنتهي بتاريخ  

في   به  املحددة  كما جاء  الحظيرة  تجديد  واملاء    املقرر برنامج  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  املشترك 

ة لصرف منح  استكمال ملفاتها بالوثائق الضروريوذلك من أجل  ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،  

 .  التجديد والتكسير

 

مبسطة تم تعميمها على املصالح الترابية  مسطرة  دت الوزارة والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية  وقد اعتم

 حسب حالة تقدم كل ملف.  2019في تدبير امللفات املودعة لديها برسم سنة اتباعها للوزارة من أجل 

 

 إلى:  2019تتوزع امللفات املودعة حاليا لدى املصالح الترابية للوزارة برسم سنة و 

بإتمام ملفها من   املعنيةقاولة اململفات تتوفر على شهادة األهلية الخاصة بها، وقامت  األول:النوع  -

 أجل املرور إلى مرحلة االلتزام بالنفقات؛ 

الثاني: - ا  النوع  تتوفر على شهادة األهلية  تقم  ملفات  بها، ولم  بإتمام    املعنيةقاولة  امللخاصة  بعد 

 ملفها من أجل املرور إلى مرحلة االلتزام بالنفقات؛ 

 ملفات في طور الدراسة ولم يتم بعد إعداد شهادة األهلية الخاصة بها.   النوع الثالث: -
 

 حسب املراحل التالية: امللفات تتم معالجة هذه 

 

 امللفات على مستوى املصالح الترابية للوزارة معالجة  :األولى املرحلة

ترسل املصالح اإلقليمية للوزارة امللف إلى املصالح املركزية للوكالة الوطنية  ،  بالنسبة للنوع األول  -

  من أن هذه األخيرة  تأكد  بعد    للسالمة الطرقية من أجل الشروع في إعداد مسطرة االلتزام بالنفقات

 .  موضوع أي تعرضموضوع الطلب ليست املركبة أو املركبات القديمة  

الثاني - للنوع  ملفها  بالنسبة  تكملة  إلى  النقلية  املقاولة  بدعوة  للوزارة  اإلقليمية  املصالح  تقوم   ،

وإرسال   املطلوبة  املنحة  نوعية  تكملته،  ،امللفحسب  تمت  للوكالة    الذي  املركزية  املصالح  إلى 

في   الشروع  أجل  من  الطرقية  للسالمة  بالنفقات الوطنية  االلتزام  مسطرة  هذه    إعداد  تأكد  بعد 

 .موضوع أي تعرض املركبة أو املركبات القديمة موضوع الطلب ليست  من أن األخيرة

 

 



 

 

الثالث - النوع  يخص  بفيما  للوزارة  اإلقليمية  املصالح  تقوم  مع  ،  به  املرفق  وامللف  الطلب  دراسة 

االعتبار بعين  دراسة    األخذ  أثناء  لديها  الطلب  إيداع  املركبات  تاريخ  أو  واملركبة  املقاولة  استجابة 

الذكر  املقرر في  القديمة للشروط املحددة   تقوم املصلحة اإلقليمية بإعالم    ثم  .املشترك السالف 

إتمام املقاولة مللفها    بعد  .الذكرالشروط السالفة    ال يستوفي  أو يستوفياملقاولة املعنية بأن ملفها  

يتم   الالزمة  امللف  بالوثائق  األهلية  إرسال  بشهادة  الوطنية  مشفوعا  للوكالة  املركزية  املصالح  إلى 

املركبة    من أنتأكد هذه األخيرة  بعد    للسالمة الطرقية من أجل مباشرة مسطرة االلتزام بالنفقات

 .موضوع أي تعرضأو املركبات القديمة موضوع الطلب ليست 

 

   بالنفقاتااللتزام  :الثانية املرحلة

املقاولة بأن ملفها قد  بإخبار  الوكالة    تقوم  املطلوبة  وط ر الش   جميع  تستوفي  التي  للملفات  بالنسبة

تم االلتزام بنفقاته ودعوتها إلى استكمال ملفها، حسب نوع املنحة، بالوثائق الالزمة ملباشرة مسطرة  

يوليو    31وذلك قبل    املعنية  واللوجستيكللتجهيز والنقل  باملديرية اإلقليمية    وإيداعه  املنحة  أداء

2021 . 
 

 املرحلة الثالثة: مسطرة أداء املنحة
 

الوثائق الالزمة لتكملة    إيداع  ،بأن ملفها قد تم االلتزام بنفقاته  يتعين على املقاولة التي تم إخبارها

واللوجيستيك  اإلقليمية    باملديريةامللف   والنقل  تاريخ    وصل  مقابل،  املعنيةللتجهيز  يحدد  إيداع 

مباشرة  بعد ذلك، بالنسبة للملفات املكتملة،  تتم  إيداع امللف التكميلي والوثائق التي تم إيداعها.  

  بإخبار املقاولة  الوكالةبعد إتمام مسطرة أداء املنحة، تقوم  و   . من طرف الوكالةمسطرة أداء املنحة 

 طرفها. أمر إتالف املركبة القديمة يوجه إلى الشركة املعتمدة من   بإصدارو 

 

برسم سنة  ، فإن مهنيي النقل الذين أودعوا ملفاتهم لتجديد الحظيرة لدى املصالح الترابية للوزارة  وعليه

مدعوون لربط االتصال بهذه املصالح من أجل توضيح املسطرة املعتمدة واستكمال ملفاتهم في أقرب    2019

 اآلجال من أجل احترام املهلة املحددة.

 

و احترام  أدون استكمال امللفات    (2021يوليوز    31)أي    في حالة انصرام املهلة املذكورةتجدر اإلشارة إلى أنه  و 

 اإلجراءات الضرورية قصد إلغاء هذه امللفات.الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية  تتخذ  ساملسطرة املعتمدة،  

 

اإلعالن عن تاريخ   عما قريبسيتم ، 2021ت التي ترغب في وضع ملفات جديدة برسم سنة بالنسبة للمقاوال 

 البدء في تلقي هذه امللفات واملسطرة املعتمدة في هذا الشأن.


