
  4102 من قانون املالية لسنة 8 املادة مقتضيات تنفيذ 

 لنقل الطرقي للبضائع لحساب الغيرا مركباتتجديد املتعلقة بمنحة 

 

 الحاالت املعنية

   ww  ذات محرك جديدة ا مركبةممنه بدلاو اقتناء تين ذات محرك قديمتين تكسير مركبطلب  .1

  wwذات محرك جديدة  ا مركبةممنه بدلاو اقتناء ة ذات محرك قديم ثالث مركباتتكسير طلب  .2

 التأكد من أهلية الناقل لالستفادة من منحة التجديد –املرحلة ألاولى 

يتعين على مقاولة النقل الراغبة في الاستفادة من منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، إيداع 

التي واللوجستيك  ة الجهوية أو إلاقليمية لوزارة التجهيز و النقلطلب الحصول على شهـادة ألاهلية لدى املصلح

ا تمسك السجل الخاص باملهنة املقيدة فيه.

ا:بملف يتضمن الوثائق التاليةو أن يكون مصحوبا  (8)وثيقة رقم وفق نموذج  الطلب يحررايجب أن 

 سارية الصالحية؛، القانوني للمقاولة للممثل نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية -

 نسخة من شهادة القيد في السجل الخاص باملهنة؛ -

 نسخة من القانون ألاساس ي بالنسبة لألشخاص املعنويين؛ -

 ؛املعنية بالتكسيرالقديمة ات ملركبلكل مركبة من امن الورقة الرمادية نسخة  -

كانت  املعنية بالتكسيراالقديمة ات ملركبكل مركبة من اأن  (1)نسخ من إحدى الوثائق املشار إليها بعده التي تثبت -

طلب  إيداعشهرا السابقة لتاريخ  12أشهر على ألاقل بدون انقطاع خالل  ةفي وضعية استغالل ملدة ثالث

 التجديد: 

اشهادة الضريبة على املحور؛ –

اشهادة التأمين؛ –

 بطاقة إلاذن؛ –

 شهادة املراقبة التقنية؛ –

 دفتر السير. –

 ؛  موقع من طرف املمثل القانوني للمقاولة توقيعا مصادقا عليه( وا9)وفق نموذج وثيقة رقم محرر  التزام -

تتوفر على أجهزة السالمة أن هذه املركبة تشير ، املزمع اقتنائها WWالجديدة  الفاتورة الشكلية للمركبةأصل  -

 .طنا 11أو يفوق  يعادلأذون به محملة املجمالي إلاا هاوزنوأن  طبقا للنصوص الجاري بها العمل

، يجب أن يتضمن الطلب، إضافة إلى الوثائق املشار إليها  2112إل أنه إذا تعلق ألامر بشركة أسست بعد فاتح يناير 

املعنية تفيد أن  واللوجستيك شهادة إدارية مسلمة من طرف املصلحة الجهوية أو إلاقليمية للتجهيز والنقلأعاله، 

كل مركبة من وأن  2112في السجل الخاص باملهنة قبل فاتح يناير  ينمقيد واانكالشركاء املساهمين في الشركة 

 .2112فاتح يونيو قبل ة شريك أو عدة شركاء ملكيفي كانت  املعنية بالتكسيراالقديمة ات ملركبا

املعنية القديمة ات ملركبابعد دراسة الطلب وامللف املرفق به، و التأكد لدى مركز تسجيل السيارات املعني من أن 

خالل أجل ل  املذكورة أعالهليست موضوع أي تعرض مهما كان نوعه، تقوم املصلحة الجهوية أو إلاقليمية  بالتكسيرا

 :يتعدى شهرا يحتسب منذ تاريخ التوصل بالطلب

ستجيب امللف ي تفيد بأن (11)"شهادة ألاهلية"، وفق نموذج وثيقة رقم نسخة إما بتسليم املقاولة املعنية  -

 2112من قانون املالية لسنة  8املادة  في )املقاولة، املركبات القديمة و املركبة الجديدة( للشروط املحددة

 لالستفادة من منحة التجديد؛

 أو برفض الطلب مع تعليل ذلك. -

                                                 
اأشهر. ةيجب أن تغطي مدة صالحية الوثيقة مدة الاستغالل املحددة على ألاقل في ثالث ( 1 



ا

خالل أجل ل  املذكورة أعالهاملصلحة الجهوية أو إلاقليمية تقوم "شهادة ألاهلية"، نسخة تسليم املقاولة املعنية بعد 

ا.مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقيةعلى  "شهـادة ألاهلية"بإحالة امللف كامال مرفوقا بأصل  ساعة 22يتعدى 

 الالتزام بنفقات منحة التجديد -املرحلة الثانية 

منحة التجديد و تقوم الالتزام بنفقات ، تباشر مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية مسطرة توصلها بامللف بعد

(. إل أنه 11) وفق نموذج وثيقة رقم " للبضائع لحساب الغيرا بإعداد "مقرر منح منحة تجديد مركبات النقل الطرقي

ا .(12)نموذج وثيقة رقم يتم تحرير املقرر املذكور وفق  ،2112إذا تعلق ألامر بشركة أسست بعد فاتح يناير 

يتم تسليم نسخة من هذا املقرر  التجهيز والنقل واللوجستيك، الوزاري لدى وزارةبعد التأشير عليه من طرف الخازن 

ا.للمركبة الجديدةوتوجيه إشعار كتابي في املوضوع إلى الشركة املسوقة  للمعني باألمرا

 WW أداء املنحة لفائدة الشركة املسوقة للمركبة الجديدة –املرحلة الثالثة 

اائدة الشركة املسوقة للمركبة الجديدة بناء على الوثائق التالية:يتم مباشرة مسطرة أداء املنحة لف

 الشركة املعينة من طرف وزارة التجهيز و النقلرهن إشارة  املعنية بالتكسيرا القديمةات وصل يفيد بوضع املركب -

 (؛12ج هائي من السير على الطرقات )نموذبهدف تكسيرها و سحبها الن واللوجستيك

 ؛ املعنية بالتكسيراالقديمة ات ملركبلكل مركبة من االورقة الرمادية ألاصلية  -

 نسخة من الورقة الرمادية للمركبة الجديدة التي تم اقتنائها؛ -

الخازن الوزاري مؤشر عليه من طرف  "للبضائع لحساب الغير مقرر منح منحة تجديد مركبات النقل الطرقي" -

 ؛التجهيز والنقل واللوجستيك لدى وزارة

الفاتورة النهائية لعملية شراء املركبة الجديدة مقدمة من طرف نفس الشركة التي سلمت ملقاولة النقل املعنية  -

االفاتورة الشكلية املشار إليها في "املرحلة الاولى أعاله".

اب:رقية بعد إتمام مسطرة أداء املنحة، تقوم مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الط

 إلى الشركة املعينة من طرف وزارة التجهيز و النقل املعنية بالتكسيراالقديمة  اتأمر إتالف املركب توجيه -

اواللوجستيك؛

امن السير على الطرقات.  املعنية بالتكسيراالقديمة  اتمباشرة مسطرة سحب املركب -

 : يجب أن تكون جميع نسخ الوثائق املطلوبة مطابقة لألصل.ملحوظة



  8وثيقة رقم 

 طلب تسليم شهــــادة ألاهلية خاص بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير 

  4102 من قانون املالية لسنة 8 املادة مقتضيات تنفيذ )

 (لنقل الطرقي للبضائع لحساب الغيرا مركباتتجديد املتعلقة بمنحة 

ارقم امللف )خاص باإلدارة( : 

 بالنسبة لألشخاص الطبيعيين:

 الشخص ي و العائلي )مالك املركبة القديمة(:الاسم 

اعنوان املحل املختار :

 رقم القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :

االقيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :تاريخ 

 بالنسبة لألشخاص املعنويين:

االعنوان الاجتماعي للشركة  )مالكة املركبة القديمة(:

املسؤول القانوني:اسم ا

 : الاجتماعيعنوان املقر 

ارقم القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :

االقيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :تاريخ 

 

 

 إلـى

 واللوجستيك الجهوي /إلاقليمي للتجهيز والنقلالسيد املدير 

 

   ألاهليةشهــادة  الحصول علىطلب :   املوضـوع

ا: مـــلف     املرفقــات

ا

اسالم تام بوجود مولنا إلامام،

ا

استيفائي لجميع الشروط  تفيد ألاهلية"شهـادة " و بعد، أتقدم إليكم بطلبي هذا قصد الحصول على

من منحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي  الستفادةل 2112من قانون املالية لسنة   8املنصوص عليها في املادة 

ا:، ويتعلق ألامر بالغير للبضائع لحساب

 ذات محرك جديدة ا مركبةممنه بدلاو اقتناء تين ذات محرك قديمتين تكسير مركب  ww   

  ذات محرك جديدة  ا مركبةممنه بدلاو اقتناء ة ذات محرك قديم مركباتثالث تكسيرww  

ا

او تجدون رفقته ملفا يتضمن الوثائق املطلوبة )انظر خلفه(. 

                                         و السالم

ا

االتوقيع 

ا)توقيع املمثل القانوني للمقاولة توقيعا مصادق عليه(

 

 

 

اامللف )خاص باإلدارة( :رقم 

اتاريخ تسلم الطلب:

ادارية املختصة:إلااختم املصلحة 

ا

ا

ا

 



 

 يجب أن يتضمنها طلب الحصول على شهــــادة ألاهلية الئحة الوثائق التي

 

 ، سارية الصالحية؛القانوني للمقاولة للممثل نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية .1

 نسخة من شهادة القيد في السجل الخاص باملهنة؛ .2

 نسخة من القانون ألاساس ي بالنسبة لألشخاص املعنويين؛ .2

 ؛املعنية بالتكسيرالقديمة ات ملركبمركبة من ا لكلمن الورقة الرمادية نسخة  .2

كانت في  املعنية بالتكسيراالقديمة ات ملركبكل مركبة من انسخ من إحدى الوثائق املشار إليها بعده التي تثبت أن  .1

 طلب التجديد:  إيداعشهرا السابقة لتاريخ  12أشهر على ألاقل بدون انقطاع خالل  ةوضعية استغالل ملدة ثالث

االضريبة على املحور؛شهادة  –

اشهادة التأمين؛ –

 إلاذن؛بطاقة  –

 شهادة املراقبة التقنية؛ –

 دفتر السير. –

 ؛  موقع من طرف املمثل القانوني للمقاولة توقيعا مصادقا عليه( وا9)وفق نموذج وثيقة رقم محرر  التزام .6

تتوفر على أجهزة السالمة أن هذه املركبة تشير ، اقتنائها املزمع WWالجديدة  الفاتورة الشكلية للمركبةأصل  .2

 .طنا 11أو يفوق  يعادلأذون به محملة املجمالي إلاا هاوزنوأن  طبقا للنصوص الجاري بها العمل

، يجب أن يتضمن الطلب، إضافة إلى الوثائق املشار إليها  2112إل أنه إذا تعلق ألامر بشركة أسست بعد فاتح يناير 

املعنية تفيد أن  واللوجستيك مسلمة من طرف املصلحة الجهوية أو إلاقليمية للتجهيز والنقلشهادة إدارية أعاله، 

كل مركبة من وأن  2112في السجل الخاص باملهنة قبل فاتح يناير  ينمقيد واكانالشركاء املساهمين في الشركة 

 .2112تح يونيو فاقبل ة شريك أو عدة شركاء ملكيفي كانت  املعنية بالتكسيراالقديمة ات ملركبا

 

ا أشهر. ةاملشار إليها أعاله مدة الاستغالل املحددة على ألاقل في ثالث .(2رقم ) يجب أن تغطي مدة صالحية الوثيقة



   9 وثيقة رقم

 تجديدال ستفادة من منحةفي إطار الا  التـزام

  4102 من قانون املالية لسنة 8 املادة مقتضيات تنفيذ )

 (لنقل الطرقي للبضائع لحساب الغيرا مركباتتجديد املتعلقة بمنحة 

 

 بالنسبة لألشخاص الطبيعيين:

 ............. )الاسم الشخص ي و العائلي(...................................................................................أنا املوقع أسفله ..................

ا.املتصرف باسمي و لحسابي الخاص................................................. الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

 .............................................................................................. رقم القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :

ا:...............................................................................................القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير تاريخ 

ا.................................................................................................................................................................عنوان املحل املختار : 

ا......................................................................................................................................................................................................

 بالنسبة لألشخاص املعنويين:

 ............. )الاسم الشخص ي و العائلي(..................................................................................أنا املوقع أسفله ..................

........................................................................... ..............................................الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

اجتماعي للشركة(... )العنوان الاا........................................................................املتصرف باسم و لحساب .........................

 .............................................................................................. رقم القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :

ا:...............................................................................................القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير تاريخ 

ا.................................................................................................................................................:الاجتماعي للشركةعنوان املقر 

ا......................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................تاريخ تأسيس الشركة

 

ا، ألتزم بما يلي: للبضائع لحساب الغيرا وبغرض الاستفادة من منحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي

رهن إشارة الشركة املعينة من طرف وزارة التجهيز و النقل  املعنية بالتكسيراالقديمة  ات ذات محركوضع املركب -

 و سحبها النهائي من السير على الطرقات؛ بهدف إتالفها

تتوفر على  ا واطن 11حملة مبه  املأذوناجمالي ها إلااوزنيعادل  يفوق أو ، WWجديدة  ذات محرك اقتناء مركبة -

اأجهزة السالمة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

اا



 

ااملنحة املخولة لي لفائدة الشركة املسوقة للمركبة الجديدة: صرف مبلغأوافق على كما 

 تسمية الشركة املسوقة للمركبة الجديدة:  -

ا( : RIBالرقم البنكي ) -

 القديمة: ذات محرك معطيات حول املركبة

 :(1) نوع املركبة –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 

 

 القديمة: ذات محرك معطيات حول املركبة

 :(1) نوع املركبة –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

ا

 القديمة: ذات محرك معطيات حول املركبة

 :(1) نوع املركبة –

ارقم تسجيل املركبة: –

 مالكها:تاريخ تسجيل املركبة في اسم  –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 

 

 :الجديدة املراد اقتناءهامعطيات حول املركبة 

 :(1) نوع املركبة –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة:

ا

ا

ا)توقيع مصادق عليه( املمثل القانوني للمقاولة توقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ااشاحنة أو مركبة جارة (1)



 01وثيقة رقم 

 بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير  ةشهــــادة ألاهلية خاص

  4102 من قانون املالية لسنة 8 املادة مقتضيات تنفيذ )

 (لنقل الطرقي للبضائع لحساب الغيرا مركباتتجديد املتعلقة بمنحة 

ا،أنا املوقع أسفله

اب ........................................................................................  واللوجستيكاملدير الجهوي / إلاقليمي لوزارة التجهيز والنقل 

اأشهد بأن مقاولة نقل البضائع لحساب الغير:

 بالنسبة لألشخاص الطبيعيين:

 الاسم الشخص ي و العائلي )مالك املركبة القديمة(:

اعنوان املحل املختار :

 السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :رقم القيد في 

االقيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :تاريخ 

 بالنسبة لألشخاص املعنويين:

االعنوان الاجتماعي للشركة  )مالكة املركبة القديمة(:

ااسم املسؤول القانوني:

 : الاجتماعيعنوان املقر 

اائع لحساب الغير  :رقم القيد في السجل الخاص بناقل البض

االقيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :تاريخ 

ا

لالستفادة من منحة تجديد حظيرة مركبات  كل الوثائق الالزمة،بملف يتضمن مرفوقا ، طلبا ...........  .....................قد أودعت بتاريخ .......

ا:  2112من قانون املالية  8املنصوص عليها في املادة  في إطار تنفيذ املقتضيات  النقل الطرقي

 ذات محرك جديدة ا مركبةممنه بدلاو اقتناء تين ذات محرك قديمتين تكسير مركب  ww   

  ذات محرك جديدة  ا مركبةممنه بدلاو اقتناء ة ذات محرك قديم ثالث مركباتتكسيرww  

كما تبين من خالل  ،  2112من قانون املالية لسنة  8املادة  في للشروط املحددةستجيب امللف املذكور ي، تبين أن تهو أنه بعد دراس

اليست موضوع أي تعرض مهما كان نوعه. القديمة اتالاتصال بمركز تسجيل السيارات املعني أن املركب

 القديمة: ذات محرك معطيات حول املركبة

 :(1) نوع املركبة –

ارقم تسجيل املركبة: –

 في اسم مالكها: تاريخ تسجيل املركبة –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 القديمة: ذات محرك معطيات حول املركبة

 :(1) نوع املركبة –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

ا

 القديمة: ذات محرك ركبةمعطيات حول امل

 :(1) نوع املركبة –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 :الجديدة املراد اقتناءهامعطيات حول املركبة 

 :(1) نوع املركبة –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة:

ا

اواللوجستيكتوقيع املدير الجهوي/ إلاقليمي لوزارة التجهيز والنقل 

 

 
 شاحنة أو مركبة جارة (1)



  00وثيقة رقم 

 تجديد المقرر منح منحة 

  4102 من قانون املالية لسنة 8 املادة مقتضيات تنفيذ )

 (لنقل الطرقي للبضائع لحساب الغيرا مركباتتجديد املتعلقة بمنحة 

 

ا

النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛ا مركباتتجديد املحدثة ملنحة  2112من قانون املالية لسنة   8بناء على املادة 

( بمثابة النظام العام للمحاسبة العامة كما 1962أبريل  21) 1282محرم  11الصادر في  221-66بناء على املرسوم امللكي رقم 

اتم تغييره وتتميمه؛

املشار إليها بعده،                               نقل البضائع لحساب الغيرا أودعته مقاولةتجديد الذي الالاستفادة من منحة  ملفبناء على 

ا...............................ب .........  اللوجستيكوا املديرية الجهوية أو إلاقليمية للتجهيز والنقللدى   بتاريخ ....................................،

 بالنسبة لألشخاص الطبيعيين:

 الاسم الشخص ي و العائلي )مالك املركبة القديمة(: –

اعنوان املحل املختار : –

 رقم القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  : –

االقيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :تاريخ  –

 بالنسبة لألشخاص املعنويين:

االاجتماعي للشركة  )مالكة املركبة القديمة(:العنوان  –

 تاريخ تأسيس الشركة: –

االاسم الشخص ي و العائلي للمتصرف باسم الشركة و لحسابها: –

 عنوان املقر إلاجتماعي : –

 رقم القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  : –

االقيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :تاريخ  –

 على "شهادة ألاهلية" املسلمة للمقاولة املشار إليها أعاله من طرف املديرية الجهوية أو إلاقليمية للتجهيز والنقلبناء 

املذكور امللف ...........، والتي تفيد بأن ..........................، بتاريخ ..........................................، تحت رقم ........أعاله  واللوجستيك

اتجديد:اللالستفادة من منحة   2112من قانون املالية لسنة  8املادة  فيستجيب للشروط املحددة ي

ا

 معطيات حول املركبة القديمة:

 نوع املركبة: –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

 الوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 معطيات حول املركبة القديمة:

 نوع املركبة: –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

 الوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 



 معطيات حول املركبة القديمة:

 نوع املركبة: –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 استخدامها ألول مرة:تاريخ  –

 الوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 

 :الجديدة  معطيات حول املركبة

 : نوع املركبة –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

ا

ااملذكورة: ات ذات محرك القديمةاعتبارا لكون املركب

 ؛2112يونيو توجد في ملكية مقاولة النقل املشار إليها أعاله قبل فاتح  –

ا؛سنة عند تاريخ التقدم بطلب تجديدها 11عمرها عن ل يقل  –

شهرا السابقة لتاريخ  12على ألاقل بدون انقطاع خالل  ثالثة أشهراتوجد في وضعية استغالل كمركبة لنقل البضائع ملدة  –

 ؛إيداع طلب الحصول على شهادة ألاهلية

رية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية ليست موضوع أي تعرض مهما كان نوعه مصرح به لدى املصالح التابعة ملدي –

 .ومركز تسجيل السيارات املعني بتدبير ملف تسجيل املركبة

ا:الجديدة املذكورةاعتبارا لكون املركبة 

 ا؛طن 11حملة مبه  املأذوناجمالي ها إلااوزنيعادل  يفوق أو –

اتتوفر على أجهزة السالمة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. –

الكون املقاولة املذكورة:اعتبارا 

 ؛2112ينايرمقيدة في السجل الخاص باملهنة كناقل للبضائع لحساب الغير قبل فاتح  –

 املذكورة أعاله؛جديدة الركبة املالتزمت باقتناء  –

 القديمة املراد تكسيرها رهن إشارة الشركة املعينة من طرف وزارة التجهيز و النقلات وضع املركبالتزمت ب –

 ؛قبل ألاداء و سحبها النهائي من السير على الطرقات بهدف إتالفها واللوجستيك

ارخصت بأداء مبلغ املنحة مباشرة لفائدة الشركة املسوقة للمركبة الجديدة: –

 تسمية الشركة املسوقة للمركبة الجديدة:  -

ااا(:RIBالرقم البنكي ) -

 يقـــرر :

 

 املادة ألاولى

مقاولة نقل البضائع لحساب   أودعتهالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير الذي  مركباتالاستفادة من منحة تجديد إن ملف 

                    واللوجستيك املديرية الجهوية أو إلاقليمية للتجهيز والنقللدى   املشار إليها أعاله، بتاريخ ................................، الغيرا

ا.تجديدالمن منحة  لالستفادة 2112من قانون املالية لسنة  8املادة  فيستجيب للشروط املحددة ي، .............................ب .........

 

 

 

 

 

 

 



 

ا4املادة 

اتمنح للمقاولة املذكورة منحة بمبلغ:

ا......................................................................................................................................)املبلغ بالحروف( ........................... –

ا...........................................................................................................................................)املبلغ باألرقام ( ....................... –

اتصرف هذه املنحة مباشرة لفائدة الشركة املسوقة للمركبة الجديدة: وا

 ............................................................................................. : ا تسمية الشركة املسوقة للمركبة الجديدة –

 ..............................................................................................: اااا( RIBالرقم البنكي ) –

ا

اآلامر املساعد بالصرف 

ا

ا

االتجهيز والنقل واللوجستيكالخازن الوزاري لدى وزارة 



 04وثيقة رقم 

 تجديدالمقرر منح منحة 

  4102 من قانون املالية لسنة 8 املادة مقتضيات تنفيذ )

 (لنقل الطرقي للبضائع لحساب الغيرا مركباتتجديد املتعلقة بمنحة 

 

 4102أسست بعد فاتح يناير ات التي تشركبالنسبة لل

ا

النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛ا مركباتتجديد املحدثة ملنحة  2112من قانون املالية لسنة   8بناء على املادة 

             ( بمثابة النظام العام للمحاسبة العامة 1962أبريل  21) 1282محرم  11الصادر في  221-66بناء على املرسوم امللكي رقم 

اكما تم تغييره وتتميمه؛

     املشار إليها بعده،           مقاولة نقل البضائع لحساب الغيرا أودعتهتجديد الذي الالاستفادة من منحة  ملفبناء على 

ا...............................ب .........  اللوجستيكوا املديرية الجهوية أو إلاقليمية للتجهيز والنقللدى   بتاريخ ............................،

 :شركة نقل البضائع لحساب الغير

االقديمة(:ات ذات محرك العنوان الاجتماعي للشركة  )مالكة املركب –

 الشركة:تاريخ تأسيس  –

االاسم الشخص ي و العائلي للمتصرف باسم الشركة و لحسابها: –

 : الاجتماعيعنوان املقر  –

 رقم القيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  : –

االقيد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير  :تاريخ  –

ا

 من طرف املديرية الجهوية أو إلاقليمية للتجهيز والنقلاملشار إليها أعاله  للشركةبناء على "شهادة ألاهلية" املسلمة 

...........، والتي ........................................................، بتاريخ ...................................................، تحت رقم ........أعاله  واللوجستيك

اتجديد:المن منحة  لالستفادة 2112من قانون املالية لسنة  8املادة  املحددة فيوط ستجيب للشراامللف املذكور يتفيد بأن 

 معطيات حول املركبة القديمة:

 نوع املركبة: –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

 الوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 القديمة:معطيات حول املركبة 

 نوع املركبة: –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

 الوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 معطيات حول املركبة القديمة:

 نوع املركبة: –

ارقم تسجيل املركبة: –

 تاريخ تسجيل املركبة في اسم مالكها: –

 تاريخ استخدامها ألول مرة: –

 الوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 



 

 :الجديدة  معطيات حول املركبة

 : نوع املركبة –

االوزن إلاجمالي املأذون به محملة: –

 

ااملذكورة:القديمة  ات ذات محركاعتبارا لكون املركب

ا ؛شريك أو عدة شركاء مساهمين في الشركة في ملكية 2112فاتح يونيو قبل كانت  –

 ؛عند تاريخ التقدم بطلب تجديدهاسنة  11ل يقل عمرها عن  –

شهرا السابقة لتاريخ  12على ألاقل بدون انقطاع خالل  ثالثة أشهراتوجد في وضعية استغالل كمركبة لنقل البضائع ملدة  –

  ؛إيداع طلب الحصول على شهادة ألاهلية

لطرق والسالمة الطرقية ليست موضوع أي تعرض مهما كان نوعه مصرح به لدى املصالح التابعة ملديرية النقل عبر ا –

 .ومركز تسجيل السيارات املعني بتدبير ملف تسجيل املركبة

ا.في السجل الخاص باملهنة  ينمقيد 2112قبل فاتح يناير  واكانالشركة املشار إليهما أعاله ساهمين في الشركاء املاعتبارا لكون 

ا:الجديدة املذكورةاعتبارا لكون املركبة 

 ا؛طن 11حملة مبه  املأذوناجمالي ها إلااوزنيعادل  يفوق أو –

اتتوفر على أجهزة السالمة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. –

ااملذكورة: الشركةاعتبارا لكون 

 ؛2112ينايرمقيدة في السجل الخاص باملهنة كناقل للبضائع لحساب الغير قبل فاتح  –

 املذكورة أعاله؛جديدة الركبة املالتزمت باقتناء  –

 القديمة املراد تكسيرها رهن إشارة الشركة املعينة من طرف وزارة التجهيز و النقلات وضع املركبالتزمت ب –

 ؛قبل ألاداء و سحبها النهائي من السير على الطرقات بهدف إتالفها واللوجستيك

ارخصت بأداء مبلغ املنحة مباشرة لفائدة الشركة املسوقة للمركبة الجديدة: –

 ركبة الجديدة: تسمية الشركة املسوقة للم -

ااا(:RIBالرقم البنكي ) -

 يقـــرر :

 

 املادة ألاولى

نقل البضائع لحساب  شركة  أودعتهالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير الذي  مركباتالاستفادة من منحة تجديد إن ملف 

                      واللوجستيك الجهوية أو إلاقليمية للتجهيز والنقلاملديرية لدى   املشار إليها أعاله، بتاريخ ................................، الغيرا

لالستفادة من منحة   2112من قانون املالية لسنة  8املادة  فيستجيب للشروط املحددة ي، .............................ب .........

ا.تجديدال

ا4املادة 

ااملذكورة منحة بمبلغ: للشركةتمنح 

ا......................................................................................................................................( ...........................)املبلغ بالحروف –

ا.................................................................................................................................................................. باألرقام()املبلغ  –

او تصرف هذه املنحة مباشرة لفائدة الشركة املسوقة للمركبة الجديدة:

 ............................................................................................. : ا تسمية الشركة املسوقة للمركبة الجديدة –

 ..............................................................................................: اااا( RIBالرقم البنكي ) –

ا

اآلامر املساعد بالصرف 

 التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة  الخازن الوزاري لدى



 

 01وثيقة رقم 

  الشركة املعينة رهن إشارةوصل يفيد بوضع املركبة القديمة املراد تكسيرها 

 بهدف إتالفها و سحبها النهائي من السير على الطرقاتواللوجستيك  من طرف وزارة التجهيز و النقل

 

  4102 من قانون املالية لسنة 8 املادة مقتضيات تنفيذ )

 (لنقل الطرقي للبضائع لحساب الغيرا مركباتتجديد املتعلقة بمنحة 

ا

 

 لنقل الطرقي للبضائعا مركباتاملتعلقة بمنحة تجديد  2112 لسنة من قانون املالية 8املادة  مقتضياتفي إطار تنفيذ 

ابين:  ...................................املوقعة بتاريخ املركبات  و  تكسير عملية  زااملتعلقة بإنجاوتطبيقا لالتفاقية  لحساب الغير،

اواللوجستيك، وزارة التجهيز والنقل  -

ا، الكائنة ب....................................................  ..................................................  وشركة  -

ا

 واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل رف املديرية الجهوية/إلاقليمية لمن ط هادة ألاهلية" املسلمةشو بعد إلاطالع على 

ا............  تحت رقم  .......................................بتاريخ  .......... .......................ل......

ا

اأعاله.شركة ال.............، املتصرف باسم و لحساب ..............أنا املوقع أسفله...........................................................

ا

)رقم تسجيل  ....................................... وضع املركبة املسجلة  تحت رقم .......................................تم بتاريخ ......أشهد أنه 

في إطار  تكسيرهابهدف بمحلها الواقع ب ..............................، وذلك شركة الرهن إشارة ألاهلية( املركبة املبين في شهادة 

لنقل الطرقي للبضائع ا مركباتاملتعلقة بمنحة تجديد  2112 لسنة من قانون املالية 8املادة  مقتضياتفيذ تن

ا.لحساب الغير

 

ا: ملحوظة

بإشعار من مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية التابعة  الشركة  لن يتم إتالف املركبة إل بعد توصل –

 يفيد ذلك.واللوجستيك لوزارة التجهيز والنقل 

أداء التجهيز والنقل واللوجستيك على مقرر املنحة أو عدم الخازن الوزاري لدى وزارة في حالة عدم تأشير  –

ع مركبته على نفقته ول يحق له املطالبة بأي لسبب أو آلخر، يتعين على صاحب املعني باألمر استرجا  املنحة

وضع املركبة القديمة املراد تكسيرها تعويض ما  عن مدة توقف املركبة. ولهذا، يقترح على صاحب املركبة 

الخازن الوزاري لدى وزارة عليه من طرف  ابعد تسلمه نسخة من مقرر املنحة مؤشرارهن إشارة الشركة 

االتجهيز والنقل واللوجستيك.

ا

ا

اللشركة )املكسر( توقيع املسؤول القانوني

 

 


