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 تعريف ومبادئ البوابة
اإللكترونية للبحث العلني

 مزايا البوابة اإللكترونية
بالنسبة للجهات المعنية

 طريقة استعمال البوابة
اإللكترونية

البحث فتح  عن  اإلعالن  مع   تزامنا 
 العلني المتعلق بمشروع تصميم تهيئة
 جماعة ترابية معنية طبقا لمقتضيات
بالتعمير المتعلق   12.90  القانون 
 كما تم تغييره وتتميمه، يتم إطالق
الغرض لنفس  اإللكترونية  البوابة 

اإللكترونية البوابة   تعريف 
للبحث العلني

2 الفهرس
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4
 التكنولوجيا المستعملة وطريقة

اشتغال البوابة اإللكترونية
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مبادئ البوابة اإللكترونية للبحث العلني

 إعادة أجواء 
الثقة للمواطن 

والمرتفق.

 تعزيز جانب 
الشفافية 

والمصداقية وتحديد 
المسؤوليات؛

 ترسيخ الحق في 
الوصول إلى 

المعلومة بالنسبة 
للمواطن؛

 تعزيز جانب 
التدبير الالمادي 
لمساطر التعمير؛

3
الوكالة الحضرية الجماعة الترابية المعنية  ساكنة الجماعة الترابية

 المعنية
 إيداع المالحظات والتعرضات على مشروع تصميم

التهيئة عن بعد؛

 ضمان دقة المعلومات المدلى بها في التعرض
 بعد تحديد موقع العقار المعني على تصميم

 التهيئة؛

 ضمان حق ساكنة الجماعة المعنية في إيداع
مالحظاتهم وتعرضاتهم؛

 تمكين المواطن من تفادي عناء التنقالت بين
اإلدارات وبالخصوص خالل فترة جائحة كورونا؛

 تمكين المواطنين القاطنين خارج المغرب من
اإلدالء بمالحظاتهم في الوقت المحدد

4مزايا البوابة اإللكترونية بالنسبة للجهات المعنية

 تيسير التواصل عبر التقنيات الحديثة مع الجماعة 
المعنية خالل فترة البحث العلني؛

 ضمان حفظ رقمي سلس للتعرضات والمالحظات 
المقدمة خالل البحث العلني؛

 االستعانة بالمنصة الرقمية لعرض التعرضات 
المسجلة وذلك خالل مداولة المجلس؛

وقف هدر الوقت والجهد؛ 

 التخفيف من االزدحام بمقر الجماعة المعنية خالل 
 فترة البحث العلني وتفادي عرقلة السير العادي

التمكن من إرضاء ساكني الجماعة الترابية المعنية

 سهولة قراءة التعرضات والمالحظات وفهم
     محتواها نظرا للتحديد الدقيق لمواقعها على

تصميم التهيئة وكذا التقليص في آجال البت فيها؛

 تقليص آجال مرحلة ما بعد البحث العلني لوثائق 
التعمير

 التمكن من إرضاء المواطنين والجماعة الترابية
المعنية
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تقديم للبوابة اإللكترونية

 استعمال تكنولوجيات
WebMaping, JSF

 سجل إلكتروني
للتعرضات

 الحفظ اإللكتروني
للتعرضات

 ربط التعرض بالموقع
الجغرافي

الولوج عبر األنترنيت

 البوابة اإللكترونية
 للبحث العلني

شبكة الويب/ المواطنون
نظام معلومات جغرافي

رسم خرائط الويب
WEB MAPING

شبكة الويب/ الجماعة الترابية

 تمكين المواطنين من الولوج
 تطوير منظومة معلومات عبر شبكة االنترنيت

 جغرافية ووضعها على شبكة
الويب

  تحويل السجل إلى تركيبة من
رسوم خرائط الويب

 تمكين الجماعة من الولوج إلى البوابة عبرو سجل رقمي
شبكة االنترنيت أو باستعمال جهاز الحاسوب

التكنولوجيا المستعملة وطريقة اشتغال البوابة اإللكترونية 4-35

لوثائق التعمير
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 اختيار العمالة المعنية/الجماعة
 المعنية/تصميم التهيئة المعني

بالبحث العلني

 تحديد موقع
 العقار موضوع

التعرض

 إدخال
 إحداثيات المبير
للعقار المعني

إدخال الرسم العقاري

 تحديد العقار
 بواسطة خرائط

كوكل

 التأكد من
 التخصيصات
التعميرية

 إدخال معطيات
 المعني باألمر

ومضمون التعرض

إشعار بالتوصل بالتعرضطريقة اشتغال البوابة اإللكترونية

 يقوم المعني باألمر
بكتابة تعرضه

 يقوم المعني
بطباعة تعرضه

 يقوم المعني باألمر بالتوقيع
 على تعرضه وتوجيهه بواسطة

 البريد المضمون مع  إقرار
 بالتسلم إلى رئيس الجماعة

  المعنية

 مباشرة بعد إيداع التعرض،
 يتوصل المعني باألمر برسالة

إلكترونية

 يتم توجيه التعرض إلى البريد
 اإللكتروني للوكالة الحضرية
 ويتم تزويد بنك المعطيات

للبوابة
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67
 طريقة االستعمال
بالنسبة للمواطنين
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يقوم المعني باألمر بتحديد موقع عقاره أو أرضه بواسطة

إدخال إحداثيات الموقع على تصميم التهيئة
النقر على الرمز ”   “ لتحديد الموقع على تصميم التهيئة

 النقر على الرمز ”   “ لتحديد التخصيص التعميري
مباشرة على تصميم التهيئة
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بالتخصيص المتعلقة  الخانة  ملء   يتم 
آلية بصفة  المعني   للعقار 

المعني اإلقليم  الختيار  االستقبال  صفحة  نجد  اإللكترونية،  البوابة  فتح   عند 
العلني البحث  موضوع  التهيئة  وتصميم  المعنية  الترابية    والجماعة 

اإللكترونية البوابة  استعمال  ?طريقة  8 : مستوى على  اإللكترونية  البوابة  رابط  يتواجد 
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على صفحاتها  أو  المعنية  الترابية  للجماعة  الويب   موقع 
االجتماعي؛ التواصل  شبكات 

شبكات على  صفحاتها  أو  الحضرية  للوكالة  الويب   موقع 
االجتماعي التواصل 



دليل عملي للمنصة الرقمية للبحث العلني لوثائق التعمير  الوكالة الحضرية القنيطرة ـ سيدي قاسم ـ سيدي سليمان

بالضغط باألمر  المعني   يقوم 
 على ”                                               “
 قصد الحصول على تعرضه على
كافة يتضمن  ورقي   حامل 
قصد الذكر  السالفة   المعطيات 
 توقيعه وتوجيهه بواسطة البريد
الجماعة رئيس  إلى   المضمون 

المعنية

على بالضغط  باألمر  المعني   يقوم 
 ”                   “  تزويد بنك المعطيات

 بمضمون تعرضه قصد البث فيه

 يقوم المعني باألمر
 بإدخال معطياته

 اإلضافية والمتعلقة
 بالعنوان والمرجع
 العقاري ألرضه إن

أمكن ذلك

 soumettre

générer la lettre

التعرض على   الحصول 
 أو اإلقتراح بعد إستعمال
اإللكترونية  البوابة 

 للبحث العلني

11

باألمر المعني   يقوم 
أو مالحظاته   بإدخال 
الخانة في   تعرضاته 
أساس على   المخصصة 
التعميرية  التخصيصات 

التي اطلع عليها

باألمر المعني   يقوم 
بإدخال معطياته الشخصية
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