
 0202 لسنة التاجٌر سٌارات مكاتب ترخٌص تعلٌمات

 

 0 المادة

 من بها وٌعمل(  0222 لسنة التاجٌر سٌارات مكاتب ترخٌص تعلٌمات)  التعلٌمات هذه تسمى

.الرسمٌة بالجرٌدة نشرها تارٌخ  

 

 0 المادة

 : المكاتب ترخٌص

 المملكة فً المسجلة والمؤسسات الشركات قبل من اال)  السٌارات تاجٌر مهنة مزاولة ٌمنع. أ

 من الالزم الترخٌص على الحصول وبعد( .  السٌارات تاجٌر)  العام النقل قطاع فً والمختصة

.الهٌئة   

  

 الرسوم ودفع الهٌئة من المعتمد النموذج بتعبئة ٌقوم ان الترخٌص بطلب المتقدم على ٌجب. ب

 ان على الهٌئة تحددها التً المتطلبات وفق وفنٌة مالٌة دراسة معه مرفقا الطلب لتقدٌم المقررة

 والخر للمتقدم المالً الوضع ٌبٌن تقرٌر على ادنى وكحد المقدمة والفنٌة المالٌة الدراسة تتضمن

.الدراسة هذه به مرفق غٌر طلب اي استبعاد وٌتم سنوات ثالث   

 او باالخالق او بالشرف مخلة جنحة او بجناٌة ادٌن قد الطلب مقدمً/  مقدم ٌكون ال ان. ج

.المختصة الجهات من بشهادة ذلك اثبات وٌتم العامة باالداب   

 على تزٌد ال مدة وخالل مقدمه وعلى الترخٌص طلب على الموافقة عند مبدئٌة موافقة منح ٌتم. د

:ذلك فً بما للترخٌص الالزمة المتطلبات استكمال الموافقة تارٌخ من اشهر ستة   

 ( دٌنار 522ر222) عن المسجل راسمالها ٌقل ال ان على شركة او مؤسسة تسجٌل -

  والنوم للنزهة مصممة سٌارة او/و ركوب سٌارة ثالثٌن تسجٌل -

 قطاع تنظٌم هٌئة عام مدٌر باسم(  الهٌئة من المعتمدة الصٌغة حسب)  تنفٌذ حسن كفالة تقدٌم -

  دٌنار( 05222)  مقدارها وظٌفته الى باالضافة العام النقل

العقد ببنود االلتزام المكتب وعلى والمكتب الهٌئة بٌن عقد بموجب الترخٌص منح ٌتم. هـ  

 

 



 3 المادة

 : والمكاتب بالموقع الخاصة الشروط

 مساحتها تقل ال استقبال صالة على ٌشمل بحٌث( 0م 02) عن الكلٌة المكتب مساحة تقل ال ان. أ

 . العامة السالمة ومعدات واالثاث الصحٌة بالمرافق ومزود ، لالدارة ومكتب( 0م 02) عن

  . االلكترونً البرٌد وخدمة كمبٌوتر ، فاكس ، هاتف جهاز توفٌر. ب

 . السكنٌة المناطق ضمن الموقع ٌكون ال ان. ج

 الجهات من المحدد الخطرة والمنعطفات الرئٌسٌة التقاطعات عن بعٌدا المكتب موقع ٌكون ان. د

  . ارضً طولً( م 022) عن تقل ال بمسافة المختصة

 المكتب الموقع نفس وفً المكتب لسٌارات الٌومٌة والصٌانة ومبٌت وقوف ساحة توفٌر. هـ

 

4 المادة  

 : المكتب فً العاملٌن شروط

 ٌقوم من نفس هو المشغل ٌكون ان حالة فً اال االولى الجامعٌة الشهادة ٌحمل مكتب مدٌر.  أ

  . االدارة باعمال

 . التوجٌهً عن العلمً مؤهله ٌقل ال استقبال موظف. ب

 خبرة او السٌارات صٌانة مجال فً معتمدة علمٌة شهادة على حاصال للسٌارت صٌانة فنً. ج

 سنوات( 5) عن تقل ال المجال نفس فً عملٌة

 

5 المادة  

 : بالسٌارات الخاصة الشروط

 تلٌها التً او الترخٌص على الحصول سنة من مرة الول تسجٌلها عند السٌارة مودٌل ٌكون ان. أ

 .قبلها التً او

  الصنع سنة تارٌح من سنوات( 5) على المكتب فً العاملة للسٌارة التشغٌلً العمر ٌزٌد ال ان. ب

 من او المكتب خالل من اما للسٌارات والدورٌة الوقائٌة الصٌانة باجراء المكتب ٌقوم ان ٌجب. ج

 بهذه المكتب ٌحتفظ وان الهٌئة من المعتمد النموذج وفق عقد بموجب الصٌانة مراكز احد خالل

 . الطلب عند وتقدٌمها النماذج

 ستة كل سنوات ثالث على صنعها سنة ٌزٌد التً للسٌارات صالحٌة شهادة على الحصول. د

 . الهٌئة قبل من اعتمادها ٌتم التً الصٌانة مراكز او الترخٌص ادارة من اشهر

 وتكمٌلً(. الزامً)  شامل تامٌن وثٌقة بتنظٌم االلتزام. هـ

 6 المادة



 : للمكاتب فروع فتح شروط

 : التالٌة المواقع من اي فً العام المدٌر موافقة بعد لها فروع بفتح المرخصة للمكاتب ٌحق. أ

 . فوق فما نجوم ثالث فئة من المصنفة السٌاحٌة الفنادق .1

 . البرٌة والمعابر البحرٌة والموانىء المطارات .2

 . السٌاحة وزارة مع بالتنسٌق الهٌئة تحددها التً السٌاحٌة المواقع .3

 . المجلس بموافقة اخرى مواقع اي .4

 . سٌارة( 52) عن فروع بفتح له المسموح المكتب باسم المسجلة السٌارات عدد ٌقل ال ان. ب

 . االلكترونً البرٌد ، الفاكس ، الهاتف بخدمات وتجهٌزه الفرع موقع فً استقبال مكتب توفٌر. ج

 . الفرع موقع فً ادنى كحد سٌارات لثالث مواقف توفٌر. د

 استقبال موظف تعٌٌن. هـ

 

 7 المادة

 : المكاتب اوضاع توفٌق

 انتهاء على مضى التً للمكاتب فقط التعلٌمات هذه حسب المكاتب أوضاع تصوٌب ٌكون

 .أكثر أو ستٌن مدة ترخٌصها

 

 0 المادة

 : التنفٌذ ضوابط

 ارتكاب حال فً للمكتب انذار توجٌه الهٌئة موظفً من خطٌا ٌفوضه من او العام للمدٌر .1

 ومكاتب شركات ترخٌص نظام فً الواردة للشروط مخالفة اي مستخدمٌه من اي او/و المكتب

 كفالة قٌمة من ٌحددها التً النسبة مصادرة العام للمدٌر كما بموجبه الصادرة والتعلٌمات التاجٌر

 . المكتب من المقدمة التنفٌذ حسن

 التً للفترة - الوضع تصوٌب لحٌن - مؤقتا التصرٌح او بالترخٌص العمل وقف العام للمدٌر .2

 الحاالت من اي فً او المادة هذه من( 0) البند فً الٌها المشار المخالفات تكرار حال وفً ٌحددها

 : التالٌة

 . الترخٌص منح شروط باحد االخالل. أ

 . مستخدمٌه من اي او المكتب قبل من المرتكبة المخالفات تكرار. ب

 . اشهر ثالثة على تزٌد لمدة التصرٌح او الترخٌص انتهاء. ج

 . المالٌة االلتزامات تسدٌد عدم. د

 . ترخٌصها منتهً سٌارة تاجٌر. هـ

 . سنوات ثالث على صنعها سنة ٌزٌد التً للسٌارات صالحٌة شهادة على الحصول عدم. و

  



 قٌمة كامل ومصادرة دائم بشكل الترخٌص سحب العام المدٌر تنسٌب على بناء االدارة لمجلس .3

 : التالٌة الحاالت فً الكفالة

 . االخٌرة سنوات الثالث خالل اكثر او لمرتٌن مؤقت بشكل بالترخٌص العمل وقف. أ

 . الترخٌص منح لشروط رئٌسٌة مخالفات وجود. ب

 . المكتب مع الموقع االتفاق او العقد بنود باحد االخالل. ج

 الكفالة اصدار باعادة المكتب ٌقوم ان المادة هذه من اعاله الواردة البنود تطبٌق عند ٌراعى .4

 الكفالة مصادرة بعد لوظٌفته باالضافة العام النقل قطاع تنظٌم هٌئة عام مدٌر باسم قٌمتها بكامل

 منها جزء اي او

 

 2 المادة

 :  عامة احكام

 

 غٌر تصرف أي عن واالمتناع بٌنهم فٌما التنافس جو على المحافظة المكاتب كافة على.  أ

 : ذلك فً بما بمصالحهم االضرار او االخرى المكاتب على سلبا ٌؤثر قد مشروع

 . االخرى المكاتب على للتاثٌر التاجٌر عقود باجور المضاربة. 0

 . االخرى المكاتب خدمات او خدماتهم عن مضللة معلومات اٌة نشر على العمل او نشر. 0

  

(  التصرٌح او الترخٌص دون)  الهٌكل ٌسجل او المكتب باسم التاجٌر سٌارات كافة تسجل. ب

 التاجٌر سٌارات مكتب اسم ٌكتب ان شرٌطة الغاٌة لهذه المرخصة التموٌلً التاجٌر شركات باسم

 . االقتناء رخصة فً المستفٌد

  

 . االجتماعً الضمان قانون باحكام لدٌه العاملٌن بشمول المكتب ٌلتزم. ج

  

 بموافقة اال الغٌر الى تحوٌلها او عنها التنازل ٌجوز وال شخصٌة الصادرة التراخٌص تعتبر. د

 .  المجلس من مسبقة

 المالٌة المؤسسة لمصلحة اال المكتب باسم المسجلة السٌارات من سٌارة اٌة رهن ٌجوز ال. هـ

 .   شرائها بتموٌل قامت التً

 من مسبقة بموافقة اال المكتب موقع تغٌٌر او شرٌك ادخال التاجٌر سٌارات لمكتب ٌجوز ال. و

 . الالزمة االمنٌة الموافقات على الحصول وبعد العام المدٌر

  

 تجدٌده وٌجب كما الهٌئة عن والصادر بالسٌارة الخاص التصرٌح التاجٌر سٌارة تحمل ان ٌجب. ز

 . سنوٌا

  

 . غٌرها استعمال ٌجوز وال التاجٌر عقود نماذج الهٌئة تحدد. ح



  

 بالخدمة مثبتٌن ٌكونوا بحٌث واضح وظٌفً كادر ضمن لدٌه العاملٌن بتعٌٌن المكتب ٌلتزم. ط

 . العمل وزارة من علٌها مصادق عمل عقود بموجب العمل قانون احكام وفق لدٌه

  

 . مدتها انتهاء عند وتجدد المركبة اقتناء رخصة بانتهاء وتنتهً سنوٌة التصارٌح. ي

  

 . حكما فأكثر ستٌن مدة المنتهً التصرٌح ٌلغى. ك

  

 بمستاجري المتعلقة واالحصائٌات المعلومات بجمٌع الطلب عند الهٌئة بتزوٌد المشغل ٌلتزم. ل

 .  الهٌئة تطلبها اخرى معلومات واي السٌارات

  

 . عام كل من 30/3 تتجاوز ال فترة وخالل سنوٌا للمكتب الممنوح الترخٌص ٌجدد. م

  

 ان شرٌطة المكتب باسم المسجلة السٌارات بقٌادة المكتب فً العاملٌن للموظفٌن ٌسمح. ن

 . الهٌئة قبل من مصدقة المكتب عن صادرة هوٌة ٌحملوا

  

 مستاجرٌها واسماء السٌارات حركة بقٌود المختص االمنً المركز بتزود المكتب ٌلتزم. س

 السفر جواز عن(  فوتوستاتٌة)  بصورة المكتب واحتفاظ ٌومٌة بكشوف وعناوٌنهم وجنسٌاتهم

 . للمستاجر السوق برخصة الخاصة والمعلومات الشخصٌة والبطاقة

  

 الداخل من للمركبة الخلفً الزجاج ٌسار من األسفل الجزء على شفاف ملصق وضع ٌشترط. ع

 معلومات على الملصق هذا وٌحتوي أدنى كحد سم02 وبطول سم 02 ارتفاعه ٌكون بحٌث

 إبالغ من بد وال المكتب هاتف لرقم باإلضافة( للمكتب التجاري االسم) المكتب اسم تتضمن

 . الشفاف الملصق نزع قد وكان السٌارة المستأجر سلم حال فً األمنٌة الجهات

 

 02 المادة

 بعدد والصادرة(  وتعدٌالتها 0223 لسنة التاجٌر سٌارات مكاتب ترخٌص تعلٌمات)  تلغى

 ( .4620) رقم الرسمٌة الجرٌدة

 

 

 العام النقل قطاع تنظٌم هٌئة ادارة مجلس



 


