المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل

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

بـــــالغ
هلد ٌص اهلبًٌّ ركى  52.05اهيخعوق تيدٌّج اهشٖر عوٓ اهعرق فٕ اهيبدث  200عوٓ أً
اإلشعبر تبهيخبهفج اليعبًٔث آهٖب تّاشعج اهراداراح ّٖجَ إ هٓ ضبدة شِبدث خشجٖل اهيرنتج
(اهّركج اهريبدٖج) تبهعٌّاً اهيضرح تَ إهٓ اإلدارث.
ّخعتٖلب هيلخظٖبح ُذٍ اهيبدث

خّجَ اإلشعبراح تبهيخبهفبح اهيخعولج تخجبّز اهشرعج

اهيعبٌٖج آهٖب تّاشعج اهراداراح ّاهيخعولج ةاليرنتبح فٕ يونٖج األشخبص اهيعًٌّٖٖ (يلبّالح،
شرنبح )...،الخٕ خى اهخلبع ضّر ضفبئخُب تّاشعج ُذٍ اهراداراح إهٓ اهشرنبح أّ اهيلبّالح
اهيعٌٖج.
ّٖخعًٖ عوٓ نل شخص يعٌّٔ خّضل تبإلشعبر تبهيخبهفج أً ٖلّى  ،داخل أجل ّٖ 30يب
ٔ شنبٖج إذا
اتخداء يً خبرٖخ اهختوٖغ ،ةاهخضرٖخ ةشبئق اهيرنتج ّكح ارخنبة اهيخبهفج أّ ةخلد ى
خعوق األير تئحدْ اهدبالح اهخبهٖج:
يرنتج يضرح تشركخِب كتل خبرٖخ يعبٌٖج اهيخبهفج،اشخعيبل تدًّ دق هويرنتج أّ اشخعيبل خدبٖوٕ هركى خشجٖل ُب نبً يّظّع شنبٖجيلديج لهٌٖبتج اهعبيج كتل خبرٖخ يعبٌٖج اهيخبهفج ،
يرنتج خى خفّٖخِب هوغٖر كتل خبرٖخ يعبٌٖج اهيخبهفج ،يرنتج غٖر يشجوج فٕ اسى اهشخص اهيعٌّٔ اهذٔ خّضل تبإلشعبر تبهيخبهفج .ّفٕ ُذا اإلعبر ،خى إعداد يعتّع ًٔ خبصًٔ هِذا اهغرط ٖينً خديٖوَ ى ا يً اهيّكع
االهنخرٌّٕ هّزارث اهخجِٖز ّاهٌلل  .www.mtpnet.gov.ma.نيب أً ُذًٔ اهيعتّع ًٔ يخّفراً
تبهيجبً تيرانز خشجٖل اهشٖبراح ّيضبهخ اهٌلل اهعركٕ تبهيدٖرٖبح اهجِّٖج ّاإلكوٖيٖج هوخجِٖز
ّاهٌلل.

ّٔتًٖ ُذاً اهيعتّعبً اهّذبئق اهيذتخج اهخٕ ٖجة إرفبكِب

دشة اهدبالح تبهشنبٖج أّ

تبهخضرٖخ.
ٔ شنبٖج ٔينً لهيشؤّل
إذا خعوق األير تئددْ اهدبالح اهيشبر إهِٖب أعالٍ ّاهيتررث هخلد ى
اهلبٌٌّٕ هويلبّهج أ ّ اهشرنج خعتئج

اهيعتّع اهخبص تدكج ّخّكٖعَ ّإرفبكَ تبهّذبئق اهى

ح
دةث

اهيعوّتج ّإٖداعَ هدْ اهخوٖج اهيرنزٖج اهينوفج تخدتٖر اهشنبٖبح ّاهخضرٖدبح اهيددذج تيدٖرٖج
اهٌلل عتر اهعرق ّاهشاليج اهعركٖج اهخبتعج هّزارث اهخجِٖز ّاهٌلل أّ إدبهخَ عوِٖب تّاشعج
اهفبنس عوٓ األركبى اهخبهٖج 0537679484 :أّ  0537679485أّ .0537679486
ّخخّهٓ ُذٍ اهخوٖج دراشج اهيوف ّإختبر اهيلبّهج أّ اهشرنج اهيعٌٖج تبهخخيج اهيخضضج
هوشنبٖج ّذهم تّاشعج اهفبنس أّ اهترٖد االهنخرًّٔ.
ّفٕ دبهج الخضرٖخ تشبئق اهيرنتج ّكح ارخنبة اهيخبهفجٖ ،جة خعتئج اهيعتّع اهخب ص
ّخّكٖعَ يً عرف اهيشؤّل اهلبٌٌّٕ هوشرنج أّ اهيلبّهج ّإرفبكَ تٌشخج يً تعبكج اهخعرٖف
اهّعٌٖج أّ اهتعبكج اهّعٌٖج هوخعرٖف االهنخرٌّٖج أّ شِبدث اإلكبيج ّنذا تٌشخج يً رخضج
اهشٖبكج اهيخعولج تبهشخص اهيخبهف ّإٖداعَ هدْ اهخوٖج اهشبهفج اهذنر أّ إدبهخَ عوِٖب تّاشعج
أركبى اهفبنس اهيشبر إهِٖب أعالٍ.
ّخخّهٓ ُذٍ اهخوٖج تضفج يتبشرث إعداد إشعبر جدٖد تبهيخبهفج فٕ اشى يرخنة اهيخبهفج
اهيضرح تَ.

