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 المملكة المغربية                                                  

 وزارة التجهيز والنقل     

  مـديـريـة الـنـقـل عبر الـطـرق و السالمة الطرقية
 
 
 

كراء السيارات بدون سائق   

**** 
الترخيصمسطرة   

 
 :كقاعدة قانونيةتتخذ  بدون سائقالسيارات كراء لمؤسسات المعتمدة للترخيص مسطرة ال إن

 

( الذي يحدد 2.21ابريل  4)  26.1محرم  12بتاريخ   193.96.2المرسوم رقم  -

 ؛ه وتتميمهالمكراة بدون سائق كما تم تعديل السياراتشروط استغالل 

المتعلق  2..2/ن د ط بتاريخ فاتح دجنبر نن ط/ق  م 1.12دفتر التحمالت رقم  -

 باستغالل مؤسسات كراء السيارات بدون سائق

 

 :فتح وكالة لكراء السيارات بدون سائق  .1
 

 :) شخص معنوي أو طبيعي( الموافقة المبدئية :1المرحلة  
 

لموافقة المبدئية اوصل، طلب  مقابل بإيداع، (أو المالك الشريك /)المسير صاحب الطلب يقوم

والنقل حيث يوجد  لدى مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجهوية أو اإلقليمية للتجهيز

  مقرالمؤسسة9

 

 :التاليةن يرفق الطلب بالوثائق أ يجبو

 

 بالنسبة  للمقاولة:

   

تصحيح  مع" دفتر التحمالت، مع اإلشارة إلى عبارة: " قرء و صودق عليه  -

 ؛مسير المقاولةإمضاء  

حصريا في كراء  المؤسسة نشاطوالذي يحدد  محين،نظير من النظام األساسي  -

 ؛المعنوية لألشخاصبالنسبة  السيارات بدون سائق
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؛ و تحديد مدة مزاولة مهامهمحضر الجمع العام الذي يعين المسير و سلطاته  -

 ؛(يةبالنسبة لألشخاص المعنو)

د(  119111.) ة بتجميد رأسمال ال يقل عن خمسمائة ألف درهمأصل شهادة بنكي -

 ؛(المعنوية لألشخاصبالنسبة ) مع تحديد صفة الموقعين

رصيد مالي ال يقل عن  يتوفر على الشخص المعنيتثبت أن شهادة بنكية أصل  -

لألشخاص بالنسبة )مع تحديد صفة الموقعين  د( 119111.) خمسمائة ألف درهم

  ؛(الطبيعيين
 
 لنسبة  للمسؤول القانوني:با
 
 الوطنية سارية المفعول؛ التعريف لبطاقةلألصل  نسخة مطابقة  -

         أشهر؛  6من السجل العدلي ال يتجاوز تاريخه  مقتطفأصل   -

 أشهر؛   6 هاال يتجاوز تاريخ أصل بطاقة السوابق  -

كالوريا + )البا للمسير المستوى الدراسيتثبت للوثيقة التي  لألصل نسخة مطابقة  -

سنوات في  4لمدة  الخبرةسنتان من التكوين العالي أو مستوى الباكالوريا + شهادة 

 مؤسسة لكراء السيارات بدون سائق(9 
 

الملف، يتعين على المديرية الجهوية أو  وضعمن تاريخ  ابتدءا أيام عمل عشرةداخل أجل 
ية صالحة لمدة سنة أو تبليغ المعني والنقل المعنية، تسليم الموافقة المبدئ اإلقليمية للتجهيز

 باألمر برفض معلل للملف. 
 

 الرخصة النهائية:  :2المرحلة  

 

لمعاينة طلبا  وصل،مقابل  ،أن يودع، داخل أجل أقصاه سنة صاحب الطلب على يتعين
 والنقل لدى مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجهوية أو اإلقليمية للتجهيز ،وكالةال

  حصول على الموافقة النهائية.قصد ال
 

 :يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التاليةو
 

نشاط ومسير ومن السجل التجاري الذي يحدد االسم  لألصلنسخة مطابقة   -

 (؛ 2)النموذج  المقاولة

والذي يحدد نشاطها حصريا في كراء  شهادة التسجيل في الضريبة المهنية -

 ؛السيارات بدون سائق

والذي يحدد نشاطها  TVA)) على القيمة المضافة ةالضريبي فيشهادة التسجيل  -

 ؛حصريا في كراء السيارات بدون سائق

   االجتماعي؛شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان  -

 التجاري؛عقد الكراء نسخة مطابقة لألصل من شهادة ملكية المحل أو  -
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سائق يبين اسم  أصل تصميم المحل المعد الستغالل نشاط كراء السيارات بدون -

مع اإلشارة إلى صفة المختصة ، موقع عليه من لدن السلطات المقاولة عنوانو

 ؛السلطات الجماعية موافقةالموقعين و

 األقل؛على  (WW) سيارات جديدة خمسلة على وثيقة تثبت توفر المقاو -

من دبلوم الميكانيكي الذي يجب أن يتوفر على شهادة نسخة مطابقة لألصل  -

« CAP »  في ميكانيك السيارات 

  موقع عليه مع تصحيح اإلمضاء المسير بتشغيل الميكانيكي تصريح بالتزام -

 
تقوم لجنة تابعة للمديريــة الجهويــة  أو اإلقليمية  يستوفي الشروط المطلوبة،كان الملف  إذا

لب،  ابتداء من تاريخ إيداع الط يوما خمسة عشرللتجهيز و النقل المعنية، داخل أجل أقصاه 
وذلك بغرض التأكد من مدى تطابقها مع مقتضيات دفتــــر  المقاولةعملية معاينة ب

 التحمالت.
 

 والنقل: المديرية الجهوية أو اإلقليمية للتجهيز و بناء على محضر المعاينة، تقرر
 
مع  الوكالةالترخيص بفتح المؤسسة في حالة ما إذا كان المحضر يؤكد تطابق  -

 .التمقتضيات دفتر التحم
و النقل بالتوقيع على  الجهوي أو اإلقليمي للتجهيز قوم المديريفي هذه الحالة  و 

تتم دعوة المسير لسحب رخصة استغالل وكالة كراء السيارات بدون سائق و 
 .القرار من  مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية 

 
عدم التطابق  يبينحالة ما إذا كان المحضر  الوكالة فيفتح ب الترخيص أو رفض -

 التحمالت. مقتضيات دفتر احتراممع دفتر التحمالت، ودعوة المسير إلى 
 

 2. تغيير بعض معطيات الوكالة )بعد منح الموافقة المبدئية و قبل الرخصة النهائية(

قبل الحصول على والموافقة المبدئية الستغالل وكالة لكراء السيارات بدون سائق بعد تسليم 

           معطيات الوكالة. بعض من أجل تغيير اتبطلب ، يتقدم بعض المستثمرينالرخصة النهائية

:عادةو تشمل التغييرات المطلوبة   

 تغيير المسؤول القانوني؛  -

 9(معنويشخص إلى شخص طبيعي من ) وكالةتغيير الشكل القانوني لل -
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لمديرية الجهوية أو اإلقليمية ا علىيتعين  ،قبل المرور إلى مرحلة المعاينةو لةفي هذه الحا 

 االعتباربعين  جديدة تأخذموافقة مبدئية المستثمر منح  الوكالة، مقر التابع لهاوالنقل  للتجهيز
 تمتد صالحية الموافقة المبدئية الجديدة الى تاريخ انتهاء الموافقة المبديةو ،التغيير المطلوب

 .االولية
 

 كالتالي:هي الت في هذه الحا لمطلوبةا وثائقالإن 

 

 المسؤول القانوني:تغيير
 

إمضاء " قرء و صودق عليه " و تصحيح  عبارة:دفتر التحمالت، مع اإلشارة إلى  -

 الجديد للمقاولة؛ المسير

      الذي يشير إلى استقالة المسير القديم وتعيين المسير الجديد محضر الجمع العام -

 ؛و الذي يجب ان يحمل توقيع المسير القديم 

 نسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول؛ -

         أشهر؛  6من السجل العدلي ال يتجاوز تاريخه  مقتطفأصل   -

 أشهر؛   6 هاأصل بطاقة السوابق ال يتجاوز تاريخ  -

نسخة مطابقة لألصل للوثيقة التي تثبت المستوى الدراسي للمسير )الباكالوريا +   -

سنوات في  4العالي أو مستوى الباكالوريا + شهادة الخبرة لمدة سنتان من التكوين 

 مؤسسة لكراء السيارات بدون سائق(9

 
 :(معنويشخص إلى شخص طبيعي من ) وكالةتغيير الشكل القانوني لل

 

والذي يحدد نشاطها حصريا في كراء السيارات  محين،نظير من النظام األساسي  -

 بدون سائق ؛

 ؛ و تحديد مدة مزاولة مهامهيعين المسير و سلطاته  محضر الجمع العام الذي -

د(  119111.) أصل شهادة بنكية بتجميد رأسمال ال يقل عن خمسمائة ألف درهم -

 مع تحديد صفة الموقعين ؛
 

   :تغيير بعض معطيات الوكالة. 3

 
 : كراء السيارات بدون سائق عادة بالتغييرات التالية وكاالتيقوم مستغلو 

 
 للمؤسسة االجتماعي المقر تحويل -

 للوكالة فتح فرع -

 تغيير المسير -



 5 

 وكالةتغيير الشكل القانوني لل -

 تغيير اسم المقاولة -

 اإليقاف المؤقت -

 النهائي يقافاإل -

 
 :بالنسبة لتحويل المقر االجتماعي

 
، طلب لتحويل مقابل وصلالمالك ( بإيداع،  أو يقوم  صاحب الطلب ) المسير / الشريك 

لمديرية الجهوية أو اإلقليمية بالمقاولة، لدى مصلحة النقل الطرقي المقر االجتماعي ل
 المحددة في المرفق.بالوثائق  يرفق الطلبيجب أن و.لها مقر الوكالة التابع للتجهيز و النقل

 
تابعة للمديريــة الجهويــة  أو اإلقليمية لجنة  ، تقومالمطلوبةكان الملف يستوفي الشروط  فإذا

من تاريخ إيداع الطلب،  بعملية  ابتدءايوما  51للتجهيز و النقل المعنية، داخل أجل أقصاه 

 مقتضيات دفتــــر التحمالت.لها تطابقمو ذلك بغرض التأكد من مدى  المقاولةمعاينة 
 

 والنقل: اإلقليمية للتجهيزالمديرية الجهوية أو  و بناء على محضر المعاينة، تقرر
 
الترخيص بفتح المؤسسة في حالة ما إذا كان المحضر يؤكد تطابق الوكالة مع  -

 .مقتضيات دفتر التحمالت
قوم المدير الجهوي أو اإلقليمي للتجهيز و النقل بالتوقيع على يفي هذه الحالة  و 

لسحب  رخصة استغالل وكالة كراء السيارات بدون سائق و تتم دعوة المسير
 القرار من  مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية .

 
عدم التطابق  يبينأو رفض الترخيص بفتح الوكالة في حالة ما إذا كان المحضر  -

 مقتضيات دفتر التحمالت. احتراممع دفتر التحمالت، ودعوة المسير إلى 
 

 
 :بالنسبة لحالة فتح فرع للمقاولة

 
، طلب لفتح فرع مقابل وصللشريك أو المالك ( بإيداع، يقوم  صاحب الطلب ) المسير / ا

 التابع لمديرية الجهوية أو اإلقليمية للتجهيز والنقلباللمقاولة ، لدى مصلحة النقل الطرقي 
 يجب أن يرفق الطلب بالوثائق المحددة في المرفقو .لها مقر الفرع

 
 

بعد إعداد  ،المقر االجتماعي تغييربالنسبة لوفق نفس المسطرة المتبعة  وتقوم هذه المصلحة
حيث  والنقل اإلقليمية للتجهيز المديرية الجهوية أو بإشعار ،الرخصة المتعلقة بهذه الحالة

 المقر األساسي للمؤسسة. يتواجد
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 :وبالنسبة للحاالت االخرى 
 

 لتحويل المقر االجتماعي للمقاولة،.
 

التغيير ، طلب مقابل وصلاع، يقوم صاحب الطلب ) المسير / الشريك أو المالك ( بإيد
 لمديرية الجهوية أو اإلقليمية للتجهيز و النقلبالدى مصلحة النقل الطرقي المراد القيام به ، 

 .يجب أن يرفق الطلب بالوثائق المحددة في المرفقو .لها مقر الوكالة التابع
 
 

      قليمية للتجهيزاإل تقوم المديرية الجهوية أو ،يستوفي الشروط المطلوبةكان الملف  فإذا
 بإعداد الرخصة التي تنص على التغيير المطلوب. مباشرة وبدون معاينة للمحلو النقل  

 
*   * 
 * 
 

المديريات أن وافت بشأنها لمصلحة المركزية ل سبقالتي أن الملفات  اإلشارة إلىتجدر و
  لفتحالرخص فان  ،نةالمعايمن أجل القيام بت مراسالبالجهوية أو اإلقليمية للتجهيز والنقل 

 المسطرةوفق  ه المديريات ذهمستوى على معالجتها يتعين  ،المعنيةوكاالت ال واستغالل
        . المفصلة أعاله
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كراء السيارات بدون سائق   
**** 

يصالترخمسطرة   
 ملحق

 
 تحويل المقر االجتماعي

 

 أصل الرخصة النهائية لفتح وكالة لكراء السيارات بدون سائق؛  -

 الذي يشير إلى  تحويل المقر االجتماعي للشركة؛ محضر الجمع العام  -

نسخة مطابقة لألصل من السجل التجاري الذي يشير إلى  تحويل المقر   -

 االجتماعي للشركة ؛

شهادة التسجيل في الضريبة المهنية تشير إلى  تحويل نسخة مطابقة لألصل من  -

 المقر االجتماعي للشركة؛

شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التي تشير إلى  تحويل  -

 المقر االجتماعي للشركة؛  

يحمل  من عقد الكراء التجاريشهادة ملكية المحل أو  من نسخة مطابقة لألصل -

 ؛ مصادق عليهان لمتعاقديتوقيعات ا

أصل تصميم المحل الجديد المعد الستغالل نشاط كراء السيارات بدون سائق يبين  -

مع اإلشارة إلى صفة  المختصةاالسم و العنوان بدقة، موقع عليه من لدن السلطات 

 9لسلطات الجماعيةا موافقةالموقعين و 

 

 فتح فرع للمقاولة:
 

 رع  الشركة؛الذي يشير إلى  فتح  ف محضر الجمع العام -

 ؛إلى فتح فرع الشركةنسخة مطابقة لألصل من السجل التجاري الذي يشير  -

 نشاطهانسخة مطابقة لألصل من شهادة التسجيل في الضريبة المهنية تشير إلى  -

 ؛حصريا في كراء السيارات بدون سائق

المعد الستغالل نشاط كراء السيارات بدون سائق يبين  الفرعأصل تصميم محل  -

و العنوان بدقة، موقع عليه من لدن السلطات المختصة مع اإلشارة إلى صفة االسم 

 ؛السلطات الجماعية موافقةالموقعين و 

شهادة ملكية محل الفرع أو من عقد الكراء التجاري من  نسخة مطابقة لألصل -

 ؛ مصادق عليهالمتعاقدين يحمل توقيعات ا

 9على االقل (WWسيارات جديدة) .وثيقة تثبت توفر المقاولة على  -
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 تغيير مسير المقاولة:
 

 بالنسبة للمقاولة:
 

 أصل الرخصة النهائية لفتح وكالة لكراء السيارات بدون سائق؛ -

     الذي يشير إلى استقالة المسير القديم وتعيين المسير الجديد محضر الجمع العام -

 ؛و الذي يجب ان يحمل توقيع المسير القديم 

 جل التجاري الذي يشير إلى المسير الجديد؛نسخة مطابقة لألصل من الس -

: " قرء و صودق عليه " و تصحيح  دفتر التحمالت، مع اإلشارة إلى عبارة -

 إمضاء  المسير الجديد للمقاولة؛

 :مسيربالنسبة لل
 

 نسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول؛ -

         شهر؛ أ 6أصل ملخص من السجل العدلي ال يتجاوز تاريخه   -

 أشهر؛   6أصل ملخص من بطاقة السوابق ال يتجاوز تاريخه   -

نسخة مطابقة لألصل للوثيقة التي تثبت المستوى الدراسي للمسير )الباكالوريا +   -

سنوات في  4سنتان من التكوين العالي أو مستوى الباكالوريا + شهادة الخبرة لمدة 

 مؤسسة لكراء السيارات بدون سائق(9 

 
 :يير الشكل القانوني للمقاولةتغ

 

 أصل الرخصة النهائية لفتح وكالة لكراء السيارات بدون سائق؛ -
نظير من النظام األساسي محينا ، والذي يحدد نشاطها حصريا في كراء السيارات  -

 بدون سائق بالنسبة لألشخاص المعنوية؛

ني الجديد الشكل القانولسجل التجاري الذي يشير إلى لالصل من ا نسخة مطابقة -

 للشركة ؛
 نسخة مطابقة  لشهادة التسجيل في الضريبة المهنية ؛ -
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة؛ -
 ؛الصندوق الوطني للضمان االجتماعيشهادة االنخراط في  -
 

 :تغيير اسم  المقاولة
 

 ون سائق؛أصل الرخصة النهائية لفتح وكالة لكراء السيارات بد -

 الذي يشير إلى تغيير اسم المقاولة؛ محضر الجمع العام -

حصريا في نشاط  نشاطهانظير من النظام االساسي للشركة محينا و الذي يشيرإلى  -

 كراء السيارات بدون سائق؛
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 نسخة مطابقة لألصل من السجل التجاري الذي يشير إلى  تغيير اسم المقاولة؛ -

تسجيل في الضريبة المهنية  التي تشير إلى نسخة مطابقة لألصل من شهادة ال -

 ؛و التي تحمل االسم الجديد كراء السيارات بدون سائقفي حصريا  نشاطها

نسخة مطابقة لألصل من شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة التي  -

حصريا في نشاط كراء السيارات بدون سائق و التي تحمل االسم  نشاطهاتشير إلى 

 الجديد؛

شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التي تحمل االسم  -

 ؛الجديد
 

 :اإليقاف المؤقت
 

طلب موقع مع تصحيح اإلمضاء من اجل اإليقاف المؤقت لوكالة كراء السيارات  -

 سير السيارات9 أوراق بأصولمشفوعا  بدون سائق

بالنظام  معالجته يتم أنيجب  اإليقاف إعداد قرارفان  ،وللتمكن من تتبع هذه الحاالت

 SITR9المعلوماتي لتدبير النقل الطرقي 

 
 :اإليقاف النهائي

 

 أصل الرخصة النهائية لفتح وكالة لكراء السيارات بدون سائق؛ -

الذي يشير إلى اإليقاف النهائي لنشاط كراء السيارات بدون  محضر الجمع العام -

 سائق ؛

 شهادة التشطيب من الضريبة المهنية؛ -

 ة مطابقة لألصل من السجل التجاري الذي يشير إلى التشطيب على المقاولة؛نسخ -

 الخاصة بالسيارات المستعملة في كراء السيارات بدون سائق9اصول أوراق السير  -

 

بالنظام  معالجته فان إعداد قرار اإليقاف يجب أن يتم ،وللتمكن من تتبع هذه الحاالت

 SITRالمعلوماتي لتدبير النقل الطرقي 


