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 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 

 مسطرة معالجة الشكايات و التصريحات المتعلقة

 بالمخالفات المعاينة آليا بواسطة الرادارات

(حالة وكاالت كراء السيارات بدون سائق)  

 

 في المادة تم تتميمه وتغييره كما ٬ المتعلق بمدونة السير على الطرق52.05لقد نص القانون رقم 

 على أن اإلشعار بالمخالفة المعاينة آليا بواسطة الرادارات يوجه إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة 200

 .بالعنوان المصرح به إلى اإلدارة (الورقة الرمادية)

 توجه اإلشعارات بالمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المعاينة آليا ٬وتطبيقا لمقتضيات هذه المادة

 التي تم التقاط ٬بواسطة الرادارات والمتعلقة بالمركبات في ملكية وكاالت كراء السيارات بدون سائق

 . صور صفائحها بواسطة هذه الرادارات إلى هذه الوكاالت

 ٬ ابتداء من تاريخ التبليغ٬ يوما30 على أجل ٬ كل وكالة توصلت باإلشعار بالمخالفة٬تتوفر
 :للتصريح بسائق المركبة وقت ارتكاب المخالفة أو بتقديم شكاية اذا تعلق األمر بإحدى الحاالت التالية 

 ٬مركبة مصرح بسرقتها قبل تاريخ معاينة المخالفة 

 ٬استعمال بدون حق لرقم تسجيل المركبة 

 ،مركبة تم تفويتها للغير قبل تاريخ معاينة المخالفة 

 مركبة غير مسجلة في اسم الوكالة التي توصلت باإلشعار بالمخالفة. 

بالمسؤول عن الوكالة أو بأحد موظفيها باعتباره كان   إذا تعلق األمر٬عند التصريح بسائق المركبة

 يجب إتخاد نفس اإلجراءات واستعمال نفس ٬الرادارسائق المركبة التي تم التقاط صور صفائحها بواسطة 

 .المطبوع المخصص لألشخاص المعنويين

 

:  هُبنك ثالس دبالد ٬ثأدذ انضثُبءعُذيب َزعهك األيش 

 : يشكجخ رى كشاؤهب نشخض يعُىٌ



 أَبو نهزظشَخ ثبنشخض انًعُىٌ انًكزشٌ نهًشكجخ ورنك ثبسزعًبل 5 رزىفش انىكبنخ عهً أجم 

.  انخبص ثهزا انغشعيطجىع ال

ورزىنً يذَشَخ انُمم عجش انطشق وانساليخ انطشلُخ ئعذاد ئشعبس جذَذ ثبنًخبنفخ فٍ اسى انشخض 

.  انًعُىٌ انًظشح ثه

 : يشكجخ رى كشاؤهب نشخض رارٍ لبطٍ ثبنًغشة

 عهً ئججبس انضثىٌ انًغشثٍ ٬ أثُبء ئرًبو عمذ انكشاء٬ َجت عهً انًسإول عٍ انىكبنخ أٌ َذشص

  عهً ئيضبء انًطجىع انخبص ثبنزظشَخ انمجهٍ ثكشاء ٬ انزٌ َزىفش عهً عُىاٌ ثبنًغشة٬أو األجُجٍ

 . يع اإلشبسح أَضب ئنً رىاسَخ وأولبد ثذاَخ وَهبَخ انفزشح انًزفك عهُهب٬انًشكجخ

أٌ رًذَذ نفزشح انكشاء َعزجش يىضىع رظشَخ ئضبف٬ٍ ورنك ثبسزخذاو َفس انًطجىع٬ انزٌ َجت 

 .طشَك انفبكس ئرا نضو األيشعٍ عهً انىكبنخ رسهًه يٍ طشف انضثىٌ أو 

 ئَذاع أو ئسسبل َسخخ ٬ يزعهمخ ثًشكجخ رى كشاؤهب٬وَزعٍُ عهً كم وكبنخ رىطهذ ثاشعبس ثًخبنفخ

يٍ اإلشعبس ثبنًخبنفخ ئنً ئدذي يظبنخ انُمم انطشلٍ ثبنًذَشَبد انجهىَخ أواإللهًُُخ نهزجهُض وانُمم 

 . َىيب30وانهىجسزُك فٍ أجم ال َزعذي 

 .َزى ئسسبل ئشعبس جذَذ ثبنًخبنفخ فٍ اسى يشركت انًخبنفخ انًظشح ثه

  :  لبطٍ ثبنًغشة أو يعُىٌ غُشيشكجخ رى كشاؤهب نشخض رارٍ
 خبص ثًشكجبد رى كشاؤهب ألشخبص رارٍُُ أو ٬َجت عهً انىكبالد انزٍ رىطهذ ثاشعبس ثًخبنفخ

 . دفع انًجهغ أو يجبنغ انغشايبد انزظبنذُخ انجضافُخ٬يعُىٍَُ غُش يمًٍُُ فٍ انًغشة

 .يٍ طشف صثُبئهب و ارخبد انزذاثُش انالصيخ نهذظىل عهً انزعىَضبد

 َجت عهً انًسإول انمبَىٍَ نىكبنخ كشاء ٬وفٍ جًُع انذبالد انًزعهمخ ثزظشَخ أو ثشكبَخ

انسُبساد رعجئخ انًطجىع انخبص ثذلخ ورىلُعه وئسفبله ثبنىثبئك انًثجزخ انًطهىثخ وئَذاعه نذي ئدذي 

 .يظبنخ انُمم انطشلٍ ثبنًذَشَبد انجهىَخ أواإللهًُُخ نهزجهُض وانُمم وانهىجسزُك


