
 مذكرة تقديمية

  

ي .. مشروع قرار  وزير التجه والنقل واللوجستيك  ..........رقم ............صادر  

ي  50.73يغ ويتمم القرار  رقم  )1973يناير  25( 1392ذي الحجة  20الصادر 

ي   يئة السيارات املخصصة بأنواع النقل السيا ات وشروط    بتحديد مم

  

  

يي إطار الحوار مع مهن  ي السيا مقتضيات قرار  تعديل بعض، تقرر النقل الطر

ي  50.73رقم وزير األشغال العمومية واملواصالت ات  1973يناير  25الصادر  بتحديد مم

ي  يئة السيارات املخصصة بأنواع النقل السيا ه وتتميمهوشروط     . ، كما تم تغي

  

ي  م هذه التعديالت ما ي   :و

  

السياحية سواء  ة،املمتاز  الطبقةمن الرفع من الحد األق لعمر الحافالت  -

ى"( من  ،")Tالسلسلة الثانية "(السياحية الصغرى الحافالت  وأ") Tالسلسلة األو

ى 7  ة؛سن 12سنوات إ

سواء  ،االعتيادية من الطبقة الحد األق لعمر الحافالت السياحيةالرفع من   -

ى"السياحية ( السلسلة الثانية (") أو الحافالت السياحية الصغرى Tالسلسلة األو

"T("،   ى 10من  ؛ةسن 12سنوات إ

ي ثمان  TGRالسلسلة الثالثة  السيارات املعدة للكراءعمر الحد األق لتحديد  -

 .سنوات 10عوضا عن سنوات  )8(

  

ى تشجيع االته هذترمي و  ي عديالت إ ي والرفع من الستثمار  ي السيا مجال النقل الطر

ي هذا القطاع.    تنافسية مقاوالت النقل العاملة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اململكة املغربية

 --  

  وزارة التجه والنقل واللوجستيك

ي ............يغ ويتمم القرار  مشروع قرار  وزير التجه والنقل واللوجستيك رقم ............صادر  

ي  50.73رقم يئة السيارات 1973يناير  25( 1392ذي الحجة  20الصادر  ات وشروط  ) بتحديد مم

ي املخصصة بأنواع ال   نقل السيا

  

 

 

 وقعه بالعطف:                 

 

 وزير التجه والنقل واللوجستيك

  

  

  وزير التجه والنقل واللوجستيك،

  

ى الظه الشريف رقم  ي  1.63.260بناء ع ي 1963نون  12( 1383جمادى اآلخرة  24الصادر   (

ه وتتميم   ه ؛شأن النقل بواسطة السيارات ع الطرق كما تم تغي

ى املرسوم رقم  ي  2.63.364وع ي املصالح 1963دجن  4( 1383رجب 17الصادر  ) بقبول مقاو

ي استعمال العربات املخصصة لهذا النقل خيص  ه  العامة للنقل بواسطة السيارات وال كما تم تغي

  ؛وتتميمه 

ى القرار رقم  ي  50.73وع ات وشروط  يد) بتحد1973يناير  25( 1392ذي الحجة  20الصادر  مم

ي ه وتتميمه ،يئة السيارات املخصصة بأنواع النقل السيا   ؛كما تم تغي

  

ي :   قرر ما ي
  

ى ي: من القرار املشار إليه أعاله 2تغ وتتمم أحكام املادة - .املادة األو ى الشكل التا   ع

يئة الحافالت املخصصة ل ي الجدول  حددت : 2"املادة  ات وشروط  ي اآلتي مم لنقل السيا

  ) :  4(الصنف 

I. " ى   " : الحافالت السياحيةTالسلسلة األو
  

 الطبقة االعتيادية  الطبقة الممتازة المميزات

………………… …………………. …………………….. 

……………… ………………… ………………………. 

 12 12 الحد األقصى لعمر الحافلة

……………….. ……………………………… ………………………………… 

……………………… ……………………… ……………… 

  

ى الطبقة االعتيادية لحافالت السياحية من الطبقة املمتازةيمكن ل شريطة أن ال  أن تمر تلقائيا إ

ات و يشمل إحدى امل تكون قد خضعت ألي تغي    أعاله.يئة الوط شر م

ى الطبقة املمتازة،  الطبقة االعتيادية منويمكن تحويل الحافالت السياحية  بعد قبولها بصفة إ

   صلحة املختصة بوزارة التجه والنقل واللوجستيك.ادية من طرف املانفر 

  

  

 
 
 

 



II. " السلسلة الثانيةT الحافالت السياحية الصغرى : "  
 

 الطبقة االعتيادية  الطبقة الممتازة المميزات

……………. ……………. ………………  
………………… …………………. …………………….. 

……………. ………………….. …………………. 

 12 12 مر الحافلةالحد األقصى لع

……………… …………………….. …………….. 

 
جهاز مخفض السرعة إذا اقتصر ب يمكن إعفاء الحافالت السياحية الصغرى من السلسلة الثانية، من التجه 

  استعمالها داخل املدار الحضري.

 
ى الطبقة االعتياد شريطة أن ال تكون ، يةيمكن للحافالت السياحية الصغرى من الطبقة املمتازة أن تمر تلقائيا إ

ات و قد خضعت ألي تغي يشمل إحدى امل   أعاله.يئة الوط شر م
  

ى الطبقة املمتازة، بعد قبولها بصفة  الصغرى  ويمكن تحويل الحافالت السياحية من الطبقة االعتيادية إ

  انفرادية من طرف املصلحة املختصة بوزارة التجه والنقل واللوجستيك.

 
III. ة "السلسلة الثالثT السيارات املعدة للكراء : "TGR 

  

1. ............................... 
2. ............................... 

  
ن أن يكون عمر هذه الحافالت املعدة للكراء ال يتعدى  ي حالة جيدة ونظيفة و حالة  )8ثمان (ويتع سنوات و 

  ميكانيكية ممتازة.

)السيارات املعدة للكراء ..............  .3 ي دون تغي    .................................(البا

  

ي الجريدة الرسمية ويدخل ح التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره : املادة   ينشر هذا القرار 

  
   ، فيالرباطبحرر و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


