
 1 

                                              

 المملكة المغربية                                                  

 وزارة التجهيز والنقل     
  مـديـريـة الـنـقـل عبر الـطـرق و السالمة الطرقية

 

 "مسطرة تسليم "بيان لجنة النقل
 

 

 "بيان لجنة النقل"أهمية  .1

يشكل "بيان لجنة النقل" إحدى الوثائق الهامة التي تسلم لمهني قطاع النقل الطرقي العمومي 

 حيث أن مستغل ،للمسافرين لتمكينهم من مباشرة استغالل حافالت نقل المسافرين ما بين المدن

على بطاقة اإلذن  ملزم باإلدالء بهذه الوثيقة ضمن ملف تسجيل الحافلة باسمه والحصول الرخصة

 الستغالل الحافلة. 

 واإلدارية المراجع القانونية .2

 على المراجع القانونية التالية: "بيان لجنة النقل"ستند تسليم ي

بشان النقل بواسطة السيارات عبر  1666 نونبر 12 بتاريخ 1– 66–262 شريف رقمالالظهير  -
 الطرق كما تم    تتميمه و تغييره.

 قبول مقاولي المصالح العمومية للنقلبشان  1666 دجنبر 3 بتاريخ 2–66–663 المرسوم رقم -
و الترخيص للسيارات بهذا النقل كما تم تتميمه و تغييره و خاصة بالمرسوم  بواسطة السيارات

 .1661 غشت 3 المـؤرخ في 236- 66 الملكي رقم

 الحديديةر السكك بشان تنسيق أنواع النقل عب 1666 دجنبر 3 بتاريخ 2-66-666 المرسوم رقم -
  .والطرق

 (autocars de secours)حافالت التعويض ب المتعلقةالمذكرة  -

 .1696 مارس 26 محضر اجتماع لجنة النقل المنعقد بتاريـخ -

  (Extraits des décisions de la Commission des Transports) قرارات لجنة النقلمقتطفات  -
 

 تسليم "بيان لجنة النقل" .6

التابعة لدى مصلحة النقل الطرقي النقل" مباشرة ة نبيان لج"لحصول على ا طلبيتم إيداع  -
تتواجد بدائرة نفوذها نقطة انطالق  والنقل التيلمديرية الجهوية أو اإلقليمية للتجهيز ل

 ؛الرخصة المعنية

الواجب إرفاقها، حسب الحاالت، بطلب الوثائق الجدول الملحق بهذه المسطرة حدد ي -
 ؛لجنة النقل لحصول على بيانا

في نفس اليوم أو  تسليم "بيان لجنة النقل"كما هو معمول به في المصالح المركزية،  يتعين،  -
 في اليوم الموالي ليوم تلقي الطلب على أقصى حد، إذا كان الملف كامال ومستوفيا للشروط؛   

سمه، وفي إذا كانت الحافلة غير مسجلة في افي نظيرين للمستغل يسلم "بيان لجنة النقل"  -
إذا كانت الحافلة في ملكيته، مع ضرورة احتفاظ المصلحة في كلتا الحالتين  نظير واحد

 بنظير واحد في ملف الرخصة؛

عبر  "بيان لجنة النقل"استصدار ويتعين التأكيد على ضرورة معالجة جميع الطلبات    -
 "،SITRالنظام المعلوماتي "
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 المملكة المغربية                                                  

 وزارة التجهيز والنقل     
  مـديـريـة الـنـقـل عبر الـطـرق و السالمة الطرقية

 
 

 "مسطرة تسليم "بيان لجنة النقل

 ملحق
 

 

 
 

 (:Mise en Service) ألول مرةاستغالل رخصة للنقل العمومي للمسافرين  .1
 
 

 
 

 الوثــائق المطلوبة الحــالة

رخصة بصفة الاستغالل 
 مباشرة

 مصادق عليها نسخة من قرار لجنة النقل -
مصادق عليها، يشير إلى مزاولة نشاط  نسخة من السجل التجاري -

 النقل الطرقي للمسافرين 
 لحافلة انسخة من شهادة تسجيل  -
  للمرخص السجل العدلي -
 للمرخص خة من بطاقة التعريف الوطنيةنس -

رخصة بصفة الاستغالل 
 غير مباشرة

 

 مصادق عليها نسخة من قرار لجنة النقل -
 مسلمة من طرف صاحب الرخصة الحافلةوكالة من أجل تسجيل  -
 عليها + الوكاالتمصادق من هذا العقد عقد اإلراثة أو نسخة  -

    صاحب الرخصة في حالة وفاة ) مسلمة من ذوي الحقوق لموكلهمال

  (تحويلها من طرف لجنة النقل في اسم الورثة عدمو
 لحافلةانسخة من شهادة تسجيل  -
 :في حالة مستغل جديد -
 ويشير لمستغليخص ا مصادق عليها، نسخة من السجل التجاري ،

 إلى مزاولة نشاط النقل الطرقي للمسافرين 

 ن المستغل إذا كا) السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية

  ذاتيا(شخصا 
 

  السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسير أو مسيري

 (إذا كان المستغل شخصا معنويا)الشركة 

 ؛، مصادق عليها ومسجلةنسخة من القانون األساسي للشركة 
  نسخة من محضر اجتماع الجمع العام الذي يتضمن تعيين مسير أو

  مسجلة؛، مصادق عليها والشركةمسيري 
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 :رخصة للنقل العمومي للمسافرين في طور االستغالل .2
 

 

 الوثــائق المطلوبة الحــالة

تحويل االستغالل من مباشر 
 إلى استغالل غير مباشر

 (Exploitation indirecte) 

  األصلية بطاقة اإلذن -

نسخة من وصل إيداع طلب التجديد في حالة انتهاء صالحية  -

 لجنة النقل قرار

مسلمة من طرف صاحب  الحافلةالة من أجل تسجيل وك -

 الرخصة
 عليها + الوكاالتمصادق من هذا العقد عقد اإلراثة أو نسخة  -

    في حالة وفاة صاحب الرخصة ) مسلمة من ذوي الحقوق لموكلهمال

  (تحويلها من طرف لجنة النقل في اسم الورثة عدمو
 لحافلةانسخة من شهادة تسجيل  -
 :ديدفي حالة مستغل ج -
 لمستغليخص ا مصادق عليها، نسخة من السجل التجاري ،

 ويشير إلى مزاولة نشاط النقل الطرقي للمسافرين 

 إذا كان ) السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية

  ذاتيا(المستغل شخصا 
 

  السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسير أو

 (شخصا معنويا إذا كان المستغل)مسيري الشركة 

 ؛، مصادق عليها ومسجلةنسخة من القانون األساسي للشركة 
  نسخة من محضر اجتماع الجمع العام الذي يتضمن تعيين مسير

 ، مصادق عليها ومسجلة؛الشركةأو مسيري 
 األصلية لصاحبها بعد االطالع عليها بطاقة اإلذنيتعين إرجاع         

تحويل االستغالل من غير 
 مباشر إلى استغالل مباشر
(Exploitation directe) 

  األصلية بطاقة اإلذن -
نسخة من وصل إيداع طلب التجديد في حالة انتهاء صالحية  -

 لجنة النقل قرار
 لحافلةانسخة من شهادة تسجيل  -
 عليها + الوكاالتمصادق من هذا العقد عقد اإلراثة أو نسخة  -

    في حالة وفاة صاحب الرخصة ) ي الحقوق لموكلهممسلمة من ذوال

 (تحويلها من طرف لجنة النقل في اسم الورثة عدمو
 :في حالة مستغل جديد -
 لمستغليخص ا مصادق عليها، نسخة من السجل التجاري ،

 ويشير إلى مزاولة نشاط النقل الطرقي للمسافرين 

 كان إذا ) السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية

  ذاتيا(المستغل شخصا 
 

  السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسير أو

 (إذا كان المستغل شخصا معنويا)مسيري الشركة 

 ؛، مصادق عليها ومسجلةنسخة من القانون األساسي للشركة 
  نسخة من محضر اجتماع الجمع العام الذي يتضمن تعيين مسير

 ومسجلة. ، مصادق عليهاالشركةأو مسيري 

 األصلية لصاحبها بعد االطالع عليها بطاقة اإلذنيتعين إرجاع        
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لمستغل في إطار اتغيير 
 االستغالل غير المباشر

 (Changement de gérant) 

  األصلية بطاقة اإلذن -
 لحافلة انسخة من شهادة تسجيل  -

نسخة من وصل إيداع طلب التجديد في حالة انتهاء صالحية  -

  لنقللجنة ا قرار
مسلمة من طرف صاحب  الحافلةوكالة من أجل تسجيل  -

  الرخصة
 عليها + الوكاالتمصادق من هذا العقد عقد اإلراثة أو نسخة  -

    في حالة وفاة صاحب الرخصة ) مسلمة من ذوي الحقوق لموكلهمال

  (تحويلها من طرف لجنة النقل في اسم الورثة عدمو
 :في حالة مستغل جديد -
  لمستغليخص ا مصادق عليها، التجارينسخة من السجل ،

 ويشير إلى مزاولة نشاط نقل المسافرين 

 إذا كان ) السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية

  ذاتيا(المستغل شخصا 
 

  السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسير أو

 (إذا كان المستغل شخصا معنويا)مسيري الشركة 

 ؛، مصادق عليها ومسجلةن األساسي للشركةنسخة من القانو 
نسخة من محضر اجتماع الجمع العام الذي يتضمن تعيين مسير  -

 ، مصادق عليها ومسجلة.الشركةأو مسيري 

 
 األصلية لصاحبها بعد االطالع عليها بطاقة اإلذنيتعين إرجاع        

 استبدال الحافلة
(Remplacement de 

véhicule)  

 ذننسخة من بطاقة اإل -
 لحافلة انسخة من شهادة تسجيل  -

نسخة من وصل إيداع طلب التجديد في حالة انتهاء صالحية 

 لجنة النقل قرار

في حالة االستغالل غير المباشر، يتعين التأكد من أن الوكالة 

الممنوحة للمستغل من أجل تسجيل الحافلة في اسمه، غير 

 منتهية الصالحية وتسمح له باستبدال الحافلة 

معطيات قرار بعض يير تغ
  لجنة النقل

)صاحب الرخصة، نوعية 
 الرخصة، الخط المرخص،......(

 مصادق عليها نسخة من قرار لجنة النقل -
  نسخة من بطاقة اإلذن -
 لحافلة انسخة من شهادة تسجيل  -

 استغالل حافلة تعويض
 ) Autocar de secours ( 

 الحيةنسخة من بطاقات اإلذن للخطوط المرخصة سارية الص -

 لحافلةانسخة من شهادة تسجيل  -
 

المذكرة  مع التأكيد على ضرورة التقيد بالشروط الواردة في

    المتعلقة بحافالت التعويض

 التعويض حافلة استبدال

(Remplacement de 
l’autocar de secours) 

 نسخة من بطاقات اإلذن للخطوط المرخصة سارية الصالحية -
 التعويض نسخة من شهادة تسجيل حافلة -
 نسخة من بطاقة اإلذن لحافلة التعويض المستغلة سابقا. -
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 (:Reprise d’exploitation) االستغاللاستئناف  .3
 

 
 

 الوثــائق المطلوبة الحــالة

رخصة استغالل استئناف 
 ألكثر من سنةمتوقفة 

، مصادق عليه من طرف طلب استئناف العمل بالرخصة المتوقفة  -

 وي الحقوقصاحب الرخصة أو موكل ذ
 نسخة من وصل إيداع طلب التجديد في حالة انتهاء صالحية قرار -

  لجنة النقل
 لحافلةانسخة من شهادة تسجيل  -
  الوكاالت+  عليهامصادق من هذا العقد عقد اإلراثة أو نسخة  -

 مسلمة من ذوي الحقوق لموكلهماألصلية أو نسخ مصادق عليها 

في حالة وفاة صاحب الرخصة )ستغالل االاستئناف  الذي يتقدم بطلب

 (تحويلها من طرف لجنة النقل في اسم الورثة عدمو

 :يتعين كما -
  استئناف كانية النقل الطرقي المعنية بالخط لدراسة إم مصالحمراسلة

  اسابقالمستغلة المواقيت بالعمل 

  استئناف للبث في طلب  لجنة النقلعرض الملف على أنظار

 الرخصة.استغالل 
 

 
 استغالل دون توافق سحب تفويضطلب رخصة موضوع  .4

     
 

 

 الوثــائق المطلوبة الحــالة

 
استغالل  سحب تفويض

  دون توافق رخصةال
 

(Retrait de pouvoir 
d’exploitation) 

 رخصة استغالل ال تفويض سحبطلب  -
التعاقدية بين صاحب يقضي بفسخ العالقة قضائي نهائي  حكم -

 وبإرجاع الرخصة لصاحبهاوالمستغل   الرخصة 
 

تجديد صالحية بطاقة اإلذن موضوع  يتعين بهذا الخصوص عدمو

 طلب سحب التفويض

 
، حسب نوعية   مع إرفاق الطلب، بالوثائق المطلوبة المبينة أعاله

 االستغالل، 
 

     
 

 


