
اإلدارة الرقمية والتدبير الالمادي تفعيل 
لضمان استمرارية خدماتها  لتطوانمن أهم اإلجراءات املعتمدة  من طرف الوكالة الحضرية 

(19كوفيد)في ظل األزمة الصحية االستثنائية  الناتجة عن وباء كورونا 

ملنعالهادفةوقائيةالاالحترازيةاإلجراءاتبإعمالالقاضيةوأيدههللانصرهالسادسمحمدامللكالجاللةلصاحبالساميةامللكيةللتوجيهاتتفعيال
التدابيرسياقيوفالعاملية،الجائحةهذهملواجهةبلدناقدراتوتعزيزواملواطناتاملواطنينوحمايةاملستجدكورونافيروسانتشارمنوالحداإلصابة

وتطويرجراءاتاإلإوتبسيطالالماديالتدبيرورشفيمجهوداتهاعززتلتطوانالحضريةالوكالةفإنالحكومة،قبلمنالصددهذافياملتخذةواإلجراءات

.سواءحدعلىواملواطنينواملهنييناملستثمرينلفائدةاملقدمةالخدماتاستمراريةلضمانوذلكبعدعنخدماتها
كلسالمةوإصحةيضمنفعالبشكلالعموميةالخدمةاستمرارلضمانالعمليةوالتدابيراإلجراءاتمنمجموعةلتطوانالحضريةالوكالةاعتمدتوقد

:مستوياتأربعحولإ2020مارس20منذالوكالةهذهاتخذتهاالتياإلجراءاتهذهوتمحورت.مرتفقيها

:والعملياتيالتنظيمياملستوى على»

عبرسواءلشركاءوااملرتفقينوحاجياتتساؤالتملختلفاالستجابةوكذااملؤسسةداخلالعملواستمراريةاألوضاعتتبععلىتسهرلجنةخلقتم

الرئيس ياملقرمستوىإلىعالديمومةتنظيمتمكمااالجتماعي،التواصلمواقععلىوصفحاتهاللوكالةااللكترونياملوقععلىأوااللكترونيالبريدأوالهاتف

.بشفشاونإوملحقتهانابتطوإللوكالة

آراءنشرواصلتكماالتعميررخصطلباتملفاتفيوالبثلدراسةبعدعناالشتغالتقنيةلتطوانالحضريةالوكالةاعتمدتخدماتها،استمراريةولضمان

التياإللكترونيةاتالخدممنالعديدمناالستفادةإمكانيةلشركائهاوفرتكما.اإللكترونيموقعهاعلىوالتجزيئالبناءطلباتبدراسةاملختصةاللجان

:مثلللوكالةالرقميةاملنصةتوفرها

والتجهيزاتالطرقإومحارماتبالتنطيقاملتعلقةاملقتضياتمختلفتتضمنالتيالجغرافيةالبوابةبفضلعليهااملصادقالتعميروثائقعلىاالطالع>

؛التعميربوثائقاملشمولةباملناطقالبناءوقواعد

؛إلكترونيااملذكرةعلىالحصولإطلبتقديممناملرتفقينلتمكينالتعميريةاملعلوماتمذكرةملسطرةالالماديالتدبير>

؛اإللكترونيالبريدعبرعنهابالجوابوالتوصلإيداعهاعبرللشكاياتاإللكترونيةاملعالجة>

.القبليةباملالحظاتوالتوصلاملنصةعبرامللفاتإيداعإمكانية:للملفاتالقبليةالدراسة>

الوكالةوضعتوقد.وكالةالعنالصادرةواملستجداتالوثائقوكذلكالتعميرميدانفيالقانونيةاملراجعتصفحإمكانيةللوكالةااللكترونياملوقعيوفركما

QRالسريعةاالستجابةرموزإمرتفقيهاإشارةرهن CODESالخدماتهذهملختلفالولوجتسهيلقصد.

:التضامنياملستوى على»

وآثارتداعياتمنلحدلالشاملةالتعبئةإطاروفيالجائحةهذهبتدبيرالخاصللصندوقإالفوريباإلحداثالقاضيةالساميةامللكيةاملبادرةمعتفاعال

الراتبمنعمليامأثالثةوأجرةللمديربالنسبةشهربراتبوذلكالصندوقإهذافيلتطوانالحضريةالوكالةومستخدمومديرساهمبالدناعلىالوباءهذا

املجتمعوناتمكمختلفبينوالتآزرإالتكافلروحيجسدالذيالتضامنيالوطنيالواجبهذابأهميةمنهمإيماناالوكالةهذهمستخدميلكافةالشهريإ

.املغربي

:يالتواصلاملستوى على»

وبوابةفيةهاتأرقاماالعمومإشارةرهنلتطوانالحضريةالوكالةوضعتوالشركاءللمرتفقيناملقدمةالعموميةالخدماتالستمراريةمنهاضمانا

كافةباستعمالاملتخذةواإلجراءاتالتدابيرحولإوإعالناتبالغاتبتعميمقامتكما.االستثماريةواملبادراتاملشاريعجميعمواكبةأجلمنإلكترونية

.التواصلفيالحديثةالتقنيةالوسائل

:للوزارةاملركزيةواملصالحلليقظةاملحليةاملصالحمعالتنسيقمستوى على»

وعافاهمهللافاهمشااملستجد،كورونابفيروسالصغيرةأسرهمأفرادوبعضمستخدميهامناثنينإصابةوبعدالحضريةالوكالةأنإلىاإلشارةتجدر

.الصحةلوزارةاملحليةواملصالحاملحليةالسلطاتمعبتنسيقاألخرىإالصحيةواإلجراءاتالتعقيمعملياتتكثيفعلىعملتجميعا،

الكبيرةالعنايةعلىينةاملدوسياسةواإلسكانوالتعميرالوطنيالترابإعدادوزيرةللسيدةالشكربجزيللتطوانالحضريةالوكالةتتقدماإلطارهذاوفي

.وأسرهممنهماملصابينسيماوالومكوناتهاالوزارةموظفيكافةألوضاعالدائموالتتبع

آثارهامنوالحدحيةالصاألزمةهذهلتجاوزإالالزمةواالحترازيةالوقائيةالجهودفياملؤسسةلهذهالتاماالنخراطتؤكدالوكالةهذهإدارةفإناألخير،وفي

.واملستقبليةاآلنيةواالقتصاديةاالجتماعية

.هللا بالدنا بما حفظ به الذكر الحكيم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيدهحفظ 
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لوكالة الحضرية لتطوانباعن بعد الخاصة وسائل التواصل والخدمات اإللكترونية 

Nature

du service
Lien d'accès QR Code طبيعة الخدمة

Site web de l’Agence 

Urbaine de Tétouan
https://www.autetouan.ma/

الحضرية للوكالة االلكترونياملوقع 

لتطوان

Géo-portail de 

l'urbanisme
http://www.geomatic-online.ma/agut/ التعميريةبوابة املعلومات 

Demande de notes de 
renseignements 
urbanistique

https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/note-de-

renseignements
ةالتعميريطلب بطاقة املعلومات 

E Réclamations
https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/e-

reclamation
إيداع الشكايات

Pré-instruction des 

dossiers

https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/pre-

instruction-des-dossiers
الدراسة القبلية للملفات

Prise de rendez-vous
https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/prise-de-

rendez-vous
حجز املواعيد

Plateforme Rokhas https://rokhas.ma/karazal/ املنصة الرقمية رخص

Etat des Documents 
d’urbanisme 
homologués

Couverture en 
documents 
d'urbanisme

https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/documen
ts-d-urbanisme-homologues

https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/couvertur
e-en-documents-d-urbanisme

ادق االطالع على وثائق التعمير املص

عليها

Textes juridiques
https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/reglemen
tation

القانونيةالنصوص

Enquête de 
satisfaction

https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/enquete-
satisfaction

الرض ىاستمارة

Contacts
https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/contactez

-nous
ربط االتصال

Appels d’offres
https://www.autetouan.ma/fr/rubrique/appels-d-

offres

طلبات  العروض

Page Facebook https://www.facebook.com/auteofficiel صفحة التواصل االجتماعي

mailto:autetouan@yahoo.fr

