المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

الوكاالت الحضرية لجهة الرباط-سال -القنيطرة
تتعبأ لفائدة مغاربة العالم
تجسيدا للعناية املولوية السامية التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ملغاربة العالم
وبالخصوص بعد سنتين من جائحة كوفيد  ،91عبأت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة كافة مكوناتها املركزية والجهوية من أجل اعتماد مجموعة من اإلجراءات والتدابير من أجل مواكبة
مغاربة العالم لتحقيق مشاريعهم على أرض الوطن.
وبهذا الخصوص ،وتنزيال ملقتضيات دوريتي السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان و سياسة
املدينة ،اللتين تدعوان لعتماد مجموعة من التدابير و اإلجراءات التبسيطية للمساطر اإلدارية للخدمات
املوجهة ملغاربة العالم ،فقد أسفر تضامن الوكالت الحضرية لجهة الرباط-سال-القنيطرة على العمليات
التاليـة :
 تعميم الشعار (عبر وسائل العالم الرقمية والعنكبوتية ومواقع التواصل الجتماعي) بانخراطالوكالت الحضرية للجهة في عملية مرحبا  2222؛
 تنظيم مداومات على مستوى الوكالت الحضرية من خالل برنامج تـم نشره على البوابةاللكترونية لكل واحدة منها وعبر الصحف الوطنية الورقية والرقمية ؛
 تخصيص فضاءات لستقبال مغاربة العالم من أجل استقبالهم ومدهم بكافة الشروحاتواملعلومات املتعلقة بقطاع التعمير والعقار والستثمار؛
 تعميم وتطوير الخدمات املرقمنة املقدمة في مجالي التعمير والعقار ؛ معالجة وتتبع طلبات وملفات مغاربة العالم بالسرعة والنجاعة الالزمتين ؛ تواجد ممثلي الوكالت الحضرية لجهة الرباط-سال-القنيطرة خالل الفترة املمتدة من  22يوليوزإلى 92غشت  2222عند نقطة املعبر الحدودي ملطار الرباط-سال تحت شعار" :الوكالت الحضرية
في خدمة مغاربة العالم" وذلك من أجل :
 تقديم املنصة الرقمية الوطنية التي تثمن جهود الرقمنة التي نهجتها الوكالت الحضرية
بتسخير التقنيات الحديثة لخدمة مغاربة العالم من أجل تيسير ولوجهم للمعلومات
التعميرية والخدمات املقدمة من طرف هذه املؤسسات واملتعلقة بإيداع ودراسة
وتسليم الرخص واألذون املتعلقة بالتعمير ؛

 وضع رهن إشارتهم مطبوع ورقي يتضمن  QR-Codeاملنصة الرقمية الوطنية للخدمات
املقدمة من طرف الوكالت الحضرية املوزعة على تراب الوطن ؛
 إعطائهم الفرصة لكتشاف الرواق الرقمي الفتراض ي الذي أعطت بهذه املناسبة
الوكالة الحضرية للرباط وسال النطالقة للعمل بـه عبر الرابط التالي :
https://salonvirtuel.aurs.org.ma/

وعالقـة باملداومة بالرواق املقام بمطار العاصمة الرباط ،تجدر اإلشارة إلى أن عملية الستقبال واإلرشاد
استأثرت باهتمام مغاربة العالـم الذين – وإن بدى العياء من وعتاء السفر على محياهم ،فقد استفسروا عن
املواضيع التالية :
 فرص الستثمار بجهة الرباط-سال -القنيطرة ؛ املواقع اللكترونية للوكالت الحضرية على املستوى الوطني ؛ وجود مطبوعات ورقية لزيارة هذه املواقـع ؛ مذكرة املعلومات وكيفية تسلمها ؛ تبسيط املساطر.وخالصة ،فإنه يتبين أن تشجيع مغاربة العالــم على الستثمار في بلدهـم األم ،رهين بتضافر جهود كافـة
القطاعات الوزاريـة واملؤسسات لتيسير العمليات املتعلقة بالستثمار بشتى أنواعــه بدءا بالحصول إلى املعلومة
عبر الشبكة اإللكترونيـة إلى مرحلـة التحقيق الفعلي للمشروع.

