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الطوارئ  لحالة  نظرا 
فرضتها  التي  الصحية 
 ،(19 (كوفيد  كورونا  جائحة 
على  إدارات  عدة  اعتمدت 
لتشجيع  الرقمية  األداة 
وتقليص  بعد،  عن  العمل 
التبادل المادي للمراسالت 
للتصدي  اإلدارية  والوثائق 

لتفشي الوباء.
وزير  لمنشور  تفعيال  و 
االقتصاد و المالية وإصالح 
 2/2020 عدد  تحت  اإلدارة، 
أبريل  فاتح  بتاريخ  الصادر 
باعتماد  والمتعلق   ،2020
الخدمات الرقمية في تدبير 
اإلدارية،  المراسالت 
فرضته  ما  مع  وانسجاما 
ضرورة  من  األزمة  هذه 
عن  أمكن  ما  االبتعاد 
المعامالت الورقية، ونظرا 
من  الهائل  للكم 
التي  اليومية  المراسالت 

تتلقاها الوكالة المستقلة
و  الماء  لتوزيع  الجماعية 
تطهير  و  تدبير  و  الكهرباء 

السائل بإقليمي الجديدة  

هذه  قامت  بنور،  وسيدي 
حرصها  إطار  في  االخيرة 
خدماتها  استمرارية  على 
السلطات  مع  بالتنسيق 
مكتب  بخلق  المختصة 
الذي  الرقمي  الضبط 
مراسالت  بإيداع  يسمح 
بطريقة  المرتفقين 
إلى  الحاجة  دون  إلكترونية 
الوكالة  لملحقات  تنقلهم 
الوضعية  ظل  في  سيما 

الوبائية للبالد.
الرقمي، هو  مكتب الضبط 
الكترونية  عبارة عن منصة 
مخصصة  وطنية، 
الوكالة  مع  للمتعاملين 
أو  خواص  كانوا  سواء 
وتهدف  مؤسساتيين، 
التدبير  إلى  باألساس 
للمراسالت  االلكتروني 
الواردة والصادرة، من خالل 
وتوزيعها  استقبالها 
مختلف  على  الكترونيا 
والمصالح  األقسام 

بالوكالة.

تتم هذه العملية عن طريق الولوج الى 
الموقع الرسمي للوكالة،

على  والضغط   www.radeej.ma  
ملئ  ثم  الرقمي  الضبط  مكتب  ايقونة 
بنسخ  مصحوبة  المطلوبة  البيانات 
ثم  إلكترونيا  محملة  الالزمة  للوثائق 
إرسالها. وهو ما يتيح للوكالة التوصل 
وآمن  آني  بشكل  المراسالت  بجميع 
الوقت  اختصار  من  تمكن  وبطريقة 

والمسافة.
بعد إيداع أي مراسلة، يتوصل المرسل 
رسالة  طريق  عن  االستالم  بإشعار 
المراسلة  رقم  تضم  الكترونية 
التأشير عليها  والتي بعد  ومضمونها. 
فرزها  يتم  العامة،  اإلدارة  قبل  من 
لألقسام  وإرسالها  الموضوع،  حسب 
على  بدورها  تسهر  التي  المعنية، 
في  أصحابها  على  والرد  معالجتها 

أقرب اآلجال إما عبر:
 رسالة مضمونة عبر البريد. 

 أو عبر البريد اإللكتروني. 
 أو من خالل مركز العالقات مع الزبناء.
 وهكذا يكون مكتب الضبط الرقمي قد 
تبسيط  في  كبير  بشكل  ساهم 
من  اإلدارة  وتقريب  اإلدارية  اإلجراءات 

المواطنين. 

مكتب الضبط الرقمي راديج


