
لمملكة المغربٌةا  

 وزارة التجهٌز والنقل واللوجستٌك

 

 مسطرة معالجة الشكايات و التصريحات المتعلقة

 بالمخالفات المعاينة آليا بواسطة الرادارات

(حالة األشخاص المعنويين)  

 

 فً المادة تم تتمٌمه و تغٌٌره كما ٬ المتعلق بمدونة السٌر على الطرق52.05لقد نص القانون رقم 

 على أن اإلشعار بالمخالفة المعاٌنة آلٌا بواسطة الرادارات ٌوجه إلى صاحب شهادة تسجٌل المركبة 200

 .بالعنوان المصرح به إلى اإلدارة (الورقة الرمادٌة)

 توجه اإلشعارات بالمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المعاٌنة آلٌا ٬وتطبٌقا لمقتضٌات هذه المادة

التً تم  (...مقاوالت، شركات)بواسطة الرادارات والمتعلقة بالمركبات فً ملكٌة األشخاص المعنوٌٌن 

 . التقاط صور صفائحها بواسطة هذه الرادارات إلى الشركات أو المقاوالت المعنٌة

 ٌوما ابتداء 30وٌتعٌن على كل شخص معنوي توصل باإلشعار بالمخالفة أن ٌقوم،  داخل أجل 

 بالتصرٌح بسائق المركبة وقت ارتكاب المخالفة أو بتقدٌم شكاٌة اذا تعلق األمر بإحدى ٬من تارٌخ التبلٌغ

 :الحاالت التالٌة 

 ٬مركبة مصرح بسرقتها قبل تارٌخ معاٌنة المخالفة 

 ٬استعمال بدون حق لرقم تسجٌل المركبة 

 ،مركبة تم تفوٌتها للغٌر قبل تارٌخ معاٌنة المخالفة 

 مركبة غٌر مسجلة فً اسم الشخص المعنوي الذي توصل باإلشعار بالمخالفة. 

 متوفران بالمجان  بمصالح النقل ٬ تم إعداد مطبوعٌن خاصٌن لهذا الغرض٬وفً هذا اإلطار

 . الطرقً بالمدٌرٌات الجهوٌة واإلقلٌمٌة لوزارة التجهٌزوالنقل واللوجستٌك



 .وٌبٌن هذان المطبوعان الوثائق المثبتة التً ٌجب إرفاقها حسب الحاالت بالشكاٌة أو بالتصرٌح

إذا تعلق األمر بإحدى الحاالت المشار إلٌها أعاله والمبررة لتقدٌم شكاٌة ٌمكن للمسؤول القانونً 

للمقاولة أو الشركة تعبئة المطبوع الخاص بدقة وتوقٌعه وإرفاقه بالوثائق المثبتة المطلوبة وإٌداعه لدى 

 .إحدى مصالح النقل الطرقً بالمدٌرٌات الجهوٌة أواإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل واللوجستٌك

 .وتتولى هذه المصلحة دراسة الملف و معالجته حسب القوانٌن الجاري بها العمل

وفً حالة التصرٌح بسائق المركبة وقت ارتكاب المخالفة، ٌجب تعبئة المطبوع الخاص لهذا 

الغرض وتوقٌعه من طرف المسؤول القانونً للمقاولة أو الشركة وإرفاقه بنسخة من البطاقة الوطنٌة 

للتعرٌف اإللكترونٌة أو شهادة اإلقامة وكذا بنسخة من رخصة السٌاقة المتعلقة بالشخص المخالف 

 .وإٌداعه لدى المصلحة السالفة الذكر

وتتولى مدٌرٌة النقل عبر الطرق والسالمة الطرقٌة إعداد إشعار جدٌد بالمخالفة فً اسم مرتكب 

 .المخالفة المصرح به

 

 

 


