المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل

مسطرت معالجث الشكاياج والحضريحاج المحعمقث
ةالمخالفاج المعايهث آليا ةواسطث الراداراج
(حالث األشخاص الذاحيين)

بـــــالغ
هلد ٌص اهلبًٌّ ركى  52.05اهيخؾوق تيدٌّج اهسٖر ؽوٓ اهعرق فٕ اهيبدث  200ؽوٓ أً
اإلشؾبر تبهيخبهفج اليؾبًٔث آهٖب تّاسعج اهراداراح ّٖجَ إهٓ

ضبدة شِبدث خسجٖل اهيرنتج

(اهّركج اهريبدٖج) تبهؾٌّاً اهيضرح تَ إهٓ اإلدارث.
ّخعتٖلب هيلخظٖبح ُذٍ اهيبدث

خّجَ اإلشؾبراح تبهيخبهفبح اهيخؾولج تخجبّز اهسرؽج

اهيؾبٌٖج آهٖب تّاسعج اهراداراح ألرتبة اهيرنتبح اهخٕ خى اهخلبع ضّر

ضفبئخُب تّاسعج ُذٍ

اهراداراح.
ّخٌِٕ ّزارث اهخجِٖز ّاهٌلل إهٓ ؽوى ال ؽيّى أٌَ ٖجة ؽوٓ نل شخص خّضل تبإلشؾبر
تبهيخبهفج أً ٖلّى  ،داخل أجل ّٖ 15يب اتخداء يً خبرٖخ اهختوٖغ ،إيب

ةأداء يتوغ اهغ رايج

ٔ شنبٖج إذا
اهخضبهدٖج ّاهجزافٖج أّ ةاهخضرٖخ ةسبئق اهيرنتج ّكح ارخنبة اهيخبهفج أّ ةخلد ى
خؾوق األير تئددْ اهدبالح اهخبهٖج:
يرنتج يضرح تسركخِب كتل خبرٖخ يؾبٌٖج اهيخبهفج،-اسخؾيبل تدًّ دق هويرنتج أّ اسخؾيبل

خدهٖسٕ هركى خسجٖلُب نبً يّظّػ شنبٖج

يلديج لهٌٖبتج اهؾبيج كتل خبرٖخ يؾبٌٖج اهيخبهفج ،
يرنتج خى خفّٖخِب هوغٖر كتل خبرٖخ يؾبٌٖج اهيخبهفج ،-يرنتج غٖر يسجوج فٕ اسى اهشخص اهذٔ خّضل تبإلشؾبر تبهيخبهفج.

ّفٕ ُذا اإلعبر ،خى إؽداد يعتّػ ًٔ خبصًٔ هِذا اهغرط ،خى ّظؾَ ى ا رًُ إشبرث اهؾيّى
تبهيجبً تيرانز خسجٖل اهسٖبراح ّيضبهخ اهٌلل اهعركٕ تبهيدٖرٖبح اهجِّٖج ّاإلكوٖيٖج هوخجِٖز
ّاهٌلل ،نيب ٖينً خديٖوَ ى ا يً اهيّكؼ االهنخرٌّٕ هّزا رث اهخجِٖز ّاهٌلل.www.mtpnet.gov.ma.
ّٔتًٖ ُذاً اهيعتّؽبً اهّذبئق اهيذتخج اهخٕ ٖجة إرفبكِب

دسة اهدبالح تبهشنبٖج أّ

تبهخضرٖخ.
إذا خؾوق األ ى ر تئددْ اهدبالح اهيشبر إهِٖب أؽالٍ اهيتررث هخلد

ٔ شنبٖج ٖجة ؽوٓ
ى

اهشخص اهذٔ خّضل تبإلشؾبر تبهيخبهفج خؾتئج اهيعتّػ اهخبص تدكج ّخّكٖؾَ ّإرفبكَ تبهّذبئق
ح اهيعوّتج ّإٖداؽَ دسة االخخٖبر هدْ أدد يرانز خسجٖل اهسٖبراح.
اهى دةث
ّفٕ دبهج خضرٖخ اهشخص اهذٔ خّضل تبإلشؾبر تبهيخبهفج تسبئق اهيرنتج ّكح ارخنبة
اهيخبهفجٖ ،جة خؾتئج اهيعتّػ اهخبص ّخّكٖؾَ يً عرفِيب يؼ

ا ّإرفبكَ تٌسخج يً تعبكج

اهخؾرٖف اهّعٌٖج أّ التعبكج اهّعٌٖج لهخؾرٖف االهنخرٌّٖج أّ شِبدث اإلكبيج ّنذا تٌسخج يً
رخضج اهسٖبكج اهيخؾولج تبهشخص اهيخبهف ّإٖداؽَ دسة االخخٖبر هدْ أدد يرانز خسجٖل
اهسٖبراح.
اهشنبٔ هدَٖ،
ث
ّٖخّهٓ يّغف اهشتبم تيرنز خسجٖل اهسٖبراح اهذٔ خى إٖداػ اهخضرٖخ أ ّ
يراكتج اهيوف دبال يً دٖد اهيترراح ّاهّذبئق اهيدل ْ تِبّ ،إذا نبً اهيوف يعبتلب ٖسوى
هضبدتَ ّضال  .إً ُذا اهّضل ال ٖؾختر إتراء هلذيج تبهٌستج هيسؤّهٖج اهشخص اهذٔ خّضل
تبإلشؾبر تبهيخبهفج.
ّفٕ دبهج ؽدى اهيعبتلج ٖرجؼ اهيوف فّرا إهٓ ضبدتَ هخخيٖيَ ّإٖداؽَ ى ً جدٖد هدْ
اهيرنز ى ا هى ٖخجبّز أجل ّٖ 15يب اهيٌضّص ؽوَٖ سبتلب.
ّٖخى الدلب إختبر اهشخص اهذٔ خلدى تبهشنبٖج أّ تبهخضرٖخ تبل خخيج اهخٕ خى خخضٖضِب
هيوفَ ّذهم تّاسعج رسبهج ُبخفٖج كضٖرث ) (SMSؽوٓ ركى ُبخفَ اهٌلبل أّ تّاسعج إرسبهٖج
هنخرٌّٕ ؽوٓ ؽٌّاٌَ االهنخرٌّٕ اهيدهٓ تِيب فٕ اهيعتّػ .
ث
إ
نيب أً يضبهخ اهيدٖرٖبح اهجِّٖج ّاإلكوٖيٖج هوخجِٖز ّاهٌلل ختلٓ رًُ إشبرث اهيّاعًٌٖ
فٖيب ٖخص اليوخيسبح اهيدخيوج ّاهيرختعج تيؾبهجج اهيوفبح اهيلديج يً عرفِى فٕ ُذا اهشأً.

