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القرب والتواصل
منــذ ســنة 2011 عملــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى تطويــر خدماتهــا اإللكترونيــة مــن اجــل تيســير ولــوج المرتفقيــن 

بساســة ويســر إلــى خدماتهــا حيــث اعتمــدت منــذ ســنة 2015 ثــاث لغــات: العربيــة، األمازيغيــة والفرنســية.

ــى المعلومــات والخدمــات كوضــع  ــوج الســريع إل ــة منهــا تســهيل الول ــزات جــد إيجابي ــة عــدة مي ــة االلكتروني توفــر البواب

الشــكايات، حجــز المواعيــد، طلــب بطاقــة المعلومــات التعميريــة، الدراســة القبليــة لمختلــف المشــاريع وتفحــص نتائــج 

لجــان الشــبابيك الوحيــدة واللجــان اإلقليميــة للتعميــر ونتائــج اللجــن الجهويــة لمنــح االســتثناء مــن المقتضيــات التعميريــة...          

كمــا تقــدم هــذه البوابــة آخــر مســتجدات الوكالــة ومنشــوراتها.

hn  حصيلة الخدمات اإللكترونية المسداة من خال البوابة اإللكترونية للوكالة

المصدر: منظومة المعلومات للبوابة اإللكترونية

الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني للوكالة الحضرية للصويرة

 البوابة االلكترونية

الموقع 
اإللكترونية

فرنسي
عربي

المجمـوع

طلبات 
مذكرة 

المعلومات 
التعميرية

6
0
6

الشكاوى

3
5
8

طلبات 
ألخذ 
موعد

2
1
3

بيع 
وثائق

4
1
5

دراسة 
قبلية

6
1
7

استبيان 
الرضا

ال نعم 

199  1552
8         34

207    1586

التواصل عبر البريد اإللكتروني 
contact@auessaouira.com

244
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hn  بيانات الموقع اإللكتروني

6574

6474

255

9744

32130

المستخدمون الذين بدأوا 
جلسة واحدة على األقل

المستخدمون
 الجدد

المستخدمون النشطون 
خال 7 أيام

الجلسات

مرات مشاهدة الصفحة
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13%

87%

https://auessaouira.ma
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hn شهادة SSL إلثبات الهوية اإللكترونية و تأمين الموقع اإللكتروني للوكالة

ــا إلثبــات مصداقيــة موقعهــا  ــة بروتوكــوال أمني اعتمــدت الوكال

علــى صعيــد شــبكة األنترنــت العالميــة مــن جهــة والتحقــق مــن 

صحــة المجــال والمؤسســة مــن جهــة أخــرى. 

لكافــة  مؤمنيــن  وتواصــا  فضــاءا  الشــهادة  هــذه  تتيــح  كمــا 

الوكالــة  بيــن  للمعلومــات  وتبــادل  الموقــع  مســتخدمي 

والمرتفقيــن. كمــا هــو مبيــن علــى الموقــع اإللكترونــي للوكالة 

علــى شــكل شــريط أخضــر يعــرض إســم الوكالــة.

شرعت الوكالة الحضرية للصويرة بتفعيل بوابة إلكترونية خاصة بتلقي الشكايات والملتمسات ومعالجتها حيث يتم من خالها:

hn وضع وتتبع الشكاية؛
hn العمل التشاركي بين مختلف المصالح لصياغة االستجابة؛

hn رسم مسار الشكاية؛
hn بناء قاعدة بيانات الشكايات واستجاباتها؛

hn اإلطاع على اإلحصائيات والتقارير؛
hn إدارة الكيانات وملفات تعريف المستخدمين.

البوابة اإللكترونية للتدبير

 الامادي للشكايات

www.reclamation.essaouira.ma    : لإلطاع عليها زوروا الموقع االلكتروني

الخدمة اإللكترونية للشكايات



الوكالة الحضرية للصويرة

57

التواصل االجتماعي

مشترك بحساب

1844

1190

1168    INSTAGRAM

Instagram auessaouira

Twitter @aur_essaouira

Facebook Agence.Urbaine.dEssaouira
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Bulletin de Veille :نشرة اليقظة
الهــدف مــن هــذه النشــرة هــو التعريــف بآخــر المســتجدات الشــهرية التــي يعرفهــا قطــاع إعــداد 

التــراب الوطنــي والتعميــر علــى الصعيــد الوطنــي.

لاطاع على هذه النشرات يرجى زيارة الموقع التالي:
https://auessaouira.ma/bulletiin
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0524785885

0524474038

https://auessaouira.ma

لتحميل التقرير الخاص بالقرب والتواصل

القرب والتواصل


