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بتاريخ   املوقعةتعاون  الشراكة و التفاقية  الإلى علم عموم املواطنين أنه تبعا    وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء    تنهي

الطرقية  2021يونيو    01 للسالمة  الوطنية  الوكالة  بنك وبريد كاش مجموعة  و   بين  التجهيز   بريد  السيد وزير  تحت إشراف 

اإلدارة وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  والسيد  واملاء  واللوجيستيك  الالزمة  فقد  ،والنقل  التدابير  اتخاذ  تنزيل   تم  أجل  من 

هذه تدريجي  االتفاقية  مضامين  املواطنين  بشكل  تمكين  أفق  دون إمن    في  الرمادية  والبطائق  السياقة  ملفات رخص  يداع 

  . تسجيل السيارات الحاجة إلى التنقل إلى مراكز

 72ب    تبديل رخصة السياقة أو الحصول على نظير منهافي هذا اإلطار، وفي مرحلة أولى، سيتم الشروع في إيداع ملفات  

اململكة على مستوى جميع جهات  هذه العملية    مدينة الدار البيضاء على أن يتم تعميموكالة بريد كاش وبريد بنك على مستوى  

 وفق البرمجة التالية: 

 ؛  2021غشت  09ابتداء من :  الدار البيضاء مدينة •

 ؛  2021غشت  16ابتداء من   : جهة الرباط سال القنيطرة •

 . 2021فاتح شتنبر  ابتداء مناململكة: جهات  باقي •

من خالل بشكل تدريجي  ويمكن االطالع على الئحة وكاالت بريد كاش وبريد بنك املعنية بتوفير الخدمات املشار إليها أعاله  

  أو بوابة بريد بنك    www.baridcash.ma   كاش أو بوابة بريد    www.narsa.maبوابة الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية  

www.albaridbank.ma   كما يمكن االطالع على هذه الالئحة بمداخل املصالح اإلقليمية والعماالتية للوكالة )مراكز تسجيل .

 فة الذكر.  السيارات( حسب البرمجة السال

القريبة من محل سكناهم من أجل إيداع كاالت بريد كاش أو بريد بنك  بناء عليه، بمكن للمواطنين املعنيين اختيار إحدى و 

ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حجز مواعيد  الحاجة إلى  دون    ملفات تبديل رخصة السياقة أو الحصول على نظير منها

عند توفرها من نفس وكاالت اإليداع. كما يمكن للمرتفقين املعنيين على أن يتم استالم رخصهم    الثامنة مساءإلى غاية الساعة  

" على  message" تتبع وضعية معالجة ملفاتهم عبر البوابات اإللكترونية املشار إليها أعاله إضافة إلى توصلهم برسائل نصية  

   اتهم.تخبرهم بتطور معالجة ملف رقم الهاتف املدلى به

املناسبة، بجميع  وبهذه  الطرقية  للسالمة  الوطنية  الوكالة  إلى    تهيب  توص ي  املرتفقين  التي  االحترازية  التدابير  بها احترام 

واحترام التباعد الجسدي عند الولوج إلى وكاالت بريد كاش أو بريد بنك أو إلى املصالح   اتلكمامالسلطات العمومية من ارتداء ل

 . العماالتية للوكالة واإلقليمية 
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