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 2015التقریر السنوي لسنة 
 

I- معطیات عامة : 
 

في إطار تنفیذ الخطة الوطنیة الرامیة إلى تمكین المتعاملین مع اإلدارة من االطالع على بیاناتها 

أعدت الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه تطبیقة معلوماتیة  ،ووثائقها ماعدا المستثناة من النشر

على ذمة المواطنین تهدف إلى تعزیز الشفافیة والمشاركة  وضعتها" ویدنظام أندر "للهواتف الذكیة 

خالالت الطارئة اإلوتشجیعهم على االنخراط في هذا التوجه من خالل اإلبالغ عن الكسور والتسربات و 

 .وربح الوقت اإلبانالشركة بالتدخل في  ألعوانمع تحدید موقع العطب وهو ما سیسمح بالصورة والفیدیو 

االتصال صلب الشركة مع  إدارةالشركة من طرف المواطن بوجود عطب ما تتفاعل  إعالمع ومتى وق

 .اإلبانالمعنیة للتدخل في  اإلدارة إلىلیقع تحویله  اإلعالم

 

كما تمكن التطبیقة أیضا من االطالع على كافة المستجدات في الشركة واألحداث المهمة إلى 

 ءبالحرفاالخاص  يلكتروناإلتب الشركة وأرقام الهواتف والبرید جانب الوصول إلى قاعدة بیانات حول مكا

والتشكیات والتمكن بالتالي من معرفة مدى التفاعل مع المشكل المطروح والوضعیة موضوع التظلم أو 

 .العطب

 

مستخدمیها من االطالع  اإلعالمیةلها حالیا ستمكن التطبیقة  اإلعدادوفي مرحلة ثانیة والتي یقع 

وسیحصل المواطن  .نترناتألاالستهالك الفردي وقیمته مع دعم خدمة خالص الفاتورة عبر اعلى كمیة 

عبر التطبیقة على فاتورة الكترونیة قبل وصول الورقیة لالطالع على قیمة استهالكه كما یصله الحقا 

 .بخالص فاتورته إعالم



 2 

 

خدمة جدیدة  إدراجالشركة  إداراتیدرس حالیا الفریق العامل على التطبیقة بالتعاون مع كافة 

تسمح بوضع جدول تفصیلي على جودة المیاه الموزعة في جمیع نقاط التوزیع بالجمهوریة  ضمن التطبیقة

 .الشفافیة والنزاهة بینها وبین حرفائها إضفاءتحتوي على التركیبة الفیزیوكیمیائیة لمیاه الصوناد لمزید 

 

II-  2015لوثائق اإلداریة خالل سنة النفاذ إلى ااألنشطة المنجزة في مجال : 
 

مع التركیز على مدى قابلیتها  2013وقع تصنیف أغلبیة الوثائق التي تنتجها الشركة منذ سنة 
 . للنفاذ

لم یقع التقدم أكثر في هذه الخطة لعدة اعتبارات أهمها عدم  2014أنه منذ أواخر سنة  غیر
المذكرات التنظیمیة  إلعدادن یدفع الهیاكل العمومیة والذي من شأنه أ صدور النظام األساسي المنظم لها

 .ف بها أكثر في داخل اإلدارة وخارجهایعر التو  یقع تأطیرهاوالهیكلیة لهذه الخطة حتى 
 

III-  الصعوبات المعترضة والمقترحات التي من شأنها تفعیل حق النفاذ إلى الوثائق اإلداریة: 
 

 .حد من تفعیل وتطویر هذه الخطةقلة المطالب هي من أكثر العوامل التي ت


