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رـــة شكـــكلم

لى أشرف المرسلین سیدنا محمد الرحمان الرحیم والصالة والسالم عبسم هللا 
وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین .

الذي ال ینتھي فضلھ وال عطائھ ،الذي أھدانا الصحة والعافیة وأنار  فالحمد 
إلتمام ھذا العمل المتواضع.وعمال بقول نبینا المصطفىدربنا بالصبر والعزیمة 

لم یشكر هللا"الناس "من لم یشكر 

األستاذة المذكرة وبعد نتقدم بجزیل الشكر وعظیم اإلمتنان إلى مشرفة 
رشاداتھا إلالتي قدمت لنا الكثیر من وقتھا وجھدھا وكانت إعباسن زھیة""

بھذه الصورة وإثراء موضوع مذكرةلوتوجیھاتھا األثر الكبیر في دعم وتوجیھ ا
المذكرة.

كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة 
وكذا إلى طاقم مدیریة الوحدة مذكرةالذین إقتطعو من وقتھم الثمین لقراءة ال

وإلى كل من ساعدنا على إنجاز ھذا العمل من قریب البریدیة لوالیة تیزي وزو
أو من بعید.





داءــــــــإھ
إلى والدي العزیزین اللذان ربیاني ولهما الفضل الكبیر بعد فضل اهللا 

وتعالى في إكمال مشواري الدراسي.
التي كانت دائما إلى جانبي وٕاخوتي صفیان إلى أختي العزیزة لیندة 

وندیر وٕالى جدتي أطال اهللا في عمرها.
إلى كل العائلة واألقارب من قریب أو من بعید.

كاهنة،المیة،غیالس ،مناد،،لویزة،إلى زمالئي و أصدقائي یوسف 
یاسین وخاصة محند الذي كان دائما إلى جانبي وساندني كثیرا ماسي،

خاصة من الناحیة المعنویة.
إلى من شاركتني في إنجاز هذه المذكرة كریمة وعائلتها المحترمة

إلى أساتذة قسم العلوم السیاسیة بجامعة مولود معمري تیزي وزو 
خاصة إعباسن زاهیة إلى أساتذة ،التعلیم المتوسط والثانوي خاصة 

.غانیةواألستاذة سناسل،األستاذة أیت حبیب فاطمة 

وردة
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مقدمة
لقد أدت الثورة التكنولوجیة إلى إحداث تغیرات جذریة مست جمیع المجاالت 

التي كانت هذه األخیرة.الثقافیة وخاصة اإلداریة منهااإلجتماعیة،اإلقتصادیة،السیاسیة،
وفي ظل هذه التغیرات ظهر تعتمد في بدایتها على الوسائل التقلیدیة في تقدیم الخدمات،

مصطلح جدید یتمثل في اإلدارة اإللكتترونیة التي تركز على الوسائل الحدیثة مثل شبكة 
األنترنیت لیصبح هذا النموذج هو المسیطر على جمیع اإلدارات.

دول تأثرت بالثورة التكنولوجیة لذلك قامت بإعداد إستراتیجیة إن الجزائر كغیرها من ال
" وكانت تهدف من خالل هذه األخیرة 2013/ 2009"إستراتیجیة الجزائر اإللكترونیة وهي

إلى تغییر نمط إدارتها العمومیة إلى إدارة إلكترونیة وٕازالة الفجوة وتحسین الخدمة العمومیة  
وتقدیم أرقى الخدمات.

دراسة : أهمیة ال
من الناحیة النظریة وبإعتبار أن اإلدارة اإللكترونیة من المصطلحات الجدیدة التي 
ظهرت في اآلونة اآلخیرة بفعل التحوالت التي یشهدها العالم خاصة في مجال تكنولوجیات 
اإلعالم واإلتصال ومع اإلنتقال من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإللكترونیة أصبحت هذه 

تقدم خدمات جدیدة بما یتوافق مع طموحات المواطن ومن كل هذا جاءت دراستنا راتاإلدا
هذه من أجل توضیح الغموض الذي أحاط بالموضوع لذلك ركزت دراستنا هذه على مفهوم 

اإلدارة اإللكترونیة والوصول إلى التعرف على متطلبات تطبیقها.
ب التطبیقى الذي یتمحور حول مدى أما من الناحیة العملیة فقد تم التركیز على الجان

قدرة الجزائر في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في تعامالتها مع المواطنین ویظهر ذلك في دراسة 
حالة مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو.
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تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الدول العربیة عامة وفي الجزائر خاصة محدودیة إن -
راجع إلى العدید من األسباب لذلك تأتي دراستنا  للتعرف على هذه األسباب ومحاولة 

لتفعیل تطبیق اإلدارة اإللكترونیة. اإلقتراحات تجاوزها بإقتراح بعض 

:مبررات إختیار الموضوع
اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر كان  نتیجة لمیوالتنا الذاتیة إن إختیارنا لموضوع تطبیق

والموضوعیة
المبررات الذاتیة:- أ
الشدید  في بإعتبار أن اإلنسان فضولي بطبعه یقوم دائما بالبحث والتطلع واإلجتهاد-

معرفة كل ما یحیط به  من تغیرات في جمیع المجاالت فنحن أیضا تراودنا نفس 
األفكار ونفس الرغبة في معرفة كل ما یتعلق بالموضوع من حیث المفهوم 

والتطبیق.
الرغبة في التعرف على نقائص تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر. -
اإللكترونیة هو السبیل األمثل لتسریع المعامالت وتقریب بأن اإلدارة المبدئياإلقتناع-

اإلدارة من المواطن.
لمدى تراجع تینالتعامل مع اإلدارة العامة الجزائریة ومالحظتینكثیر تینمواطنناكون-

مستوى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر.
المبررات الموضوعیة:- ب

لهذا الموضوع في:تظهر المبررات الموضوعیة إلختیارنا
األهمیة التي قدمت لإلدارة اإللكترونیة  من طرف العدید من الدول من بینها الجزائر -

وذلك نظرا لحداثة الموضوع وٕارتباطه بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة لتقریب اإلدارة 
من المواطن.
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دارة  وأین هي معرفة  ما حققته اإلدارة الجزائریة في  تطبیقها لهذا النموذج من اإل-
في خضم كل التغیرات الحاصلة في العالم.

:أدبیات الدراسة
من طرف العدید محورينظرا ألهمیة موضوع اإلدارة اإللكترونیة فلقد حظي بإهتمام

دنا مجموعة منها والتي من المفكرین وحتى الباحثین ،وأثناء بحثنا عن هذه الدراسات وج
أهمها في :تتمثل 

"الحكومة اإللكترونیة بین الواقعالفتاح بیومي حجازي التي تأتي بعنواندراسة عبد -
األهداف التنظیم والبناء،،هي دراسة متأصلة في شأن اإلدارة اإللكترونیة،1والطموح"

والمعوقات والحلول ، فقد ركز على مجموعة من العناصر تخص اإلدارة اإللكترونیة 
ة مع ذكر المخاطر الناجمة عن سوء أسباب ومتطلبات تطبیق هذه اإلدار من:

التسییر. 
"اإلدارة اإللكترونیة مرتكزات فكریة دراسة عادل حرحوش المفرجي وآخرون -

حیث تطرقت هذه الدراسة على اإلطار النظري لإلدارة 2تأسیس عملیة"ومتطلبات
اإللكترونیة من تعریف ،نشأة ، مبادئ وعناصر تطبیق اإلدارة اإللكترونیة مع ذكر 

مزایا والتحدیات التي تواجه الدول في تطبیقها لهذه اإلدارة.
المعرفة واإلدارة اإللكترونیة "بالل محمود الوادي،دراسة محمود حسین الوادي،-

تناولت هذه الدراسة ماهیة اإلدارة اإللكترونیة من 3المعاصرة"وتطبیقاتهما
أسباب التحول ومعوقاته في المؤسسات العربیة. المكاسب،حیث(األهداف،

.2008،اإلسكندریة:دار الفكر الجامعي.1.طالحكومة اإللكترونیة بین الواقع والطموحعبد الفتاح بیومي حجازي،1
المنظمة العربیة :القاهرة،2ط.اإلدارة اإللكترونیة مرتكزات فكریة ومتطلبات تأسیس عملیةعادل حرحوش المفرجي وآخرون،-2

.2010للتنمیة اإلداریة ،
.2011عمان:دارصفاءللنشروالتوزیع،1.طالمعرفة واإلدارة اإللكترونیةبالل محمود الوادي،محمود حسین الوادي،-3
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تمحورت 1"اإلدارة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیق"دراسة حسین بن محمد الحسن-
هذه الدراسة حول مفهوم اإلدارة اإللكترونیة والفرق بینها وبین اإلدارة التقلیدیة

والدوافع التي أدت إلى هذا التحول.
أما دراستنا هذه ركزت على إختیار الجزائر كنموذج لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة وخاصة 

في مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو.

 :اإلشكالیة
ي نطاق دراستنا هذه تمت صیاغة اإلشكالیة التالیة :ف

مدى تم تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر عامة وفي مدیریة الوحدة أيإلى 
البریدیة لوالیة تیزي وزو خاصة؟

من هذه اإلشكالیة ظهرت مجموعة التساؤالت الفرعیة التي تتمثل في:
لكترونیة عن اإلدارة التقلیدیة؟*ما الجدید الذي جاء به مفهوم اإلدارة اإل

*ما هي المجهودات التي قامت بها الجزائر في إطار تطبیق اإلدارة اإللكترونیة؟
*ما هي الصعوبات التي تواجه الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو في تطبیقها لإلدارة 

اإللكترونیة؟

:حدود اإلشكالیة
حدود هذه الدراسة في شكلها النظري یتمثل في التركیز على مفهوم اإلدارة اإللكترونیة 
والمتطلبات المرتبطة بتطبیق هذه اإلدارة والتي ترتبط كثیرا بوسائل التكنولوجیة الحدیثة  مع 
التعرف على مجهودات الجزائر في سعیها لتطبیق هذا النموذج الجدید ویظهر ذلك من 

للتنمیة اإلداریة حول المؤتمر الدولي ورقة بحث قدمت في اإلدارة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیق "،"حسین بن محمد الحسن ، - 1
.2009نوفمبر4-1المملكة العربیة السعودیة، ،: نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي
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هذا فیما مات جدیدة للمواطن الجزائري التي تعتمد على شبكة األنترنیت،خالل تقدیم خد
یخص اإلطار المكاني.

، ألن في 2015إلى 2009أما في اإلطار الزمني فتم تحدید فترة الدراسة المتمثلة من 
ظهرت نتائج هذه اإلستراتیجیة 2015تم تطبیق إستراتیجیة الجزائر اإللكترونیة وفي 2009

لمجال اإلداري مثل الجماعات المحلیة وغیرها.من بینها ا

:الفرضیات
هناك عالقة بین تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  وتوفر البنیة التحتیة  التكنولوجیة -1

الحدیثة االزمة لذلك.
یتوقف نجاح تطبیق اإلدارة اإللكترونیة على توفر كل المتطلبات الضروریة لعملیة -2

التنفیذ.

ة:منهجیة الدراس
لقد إقتضت الضرورة لدراسة موضوع اإلدارة اإللكترونیة إلى إتباع منهجیة خاصة 

بالدراسة تتمثل في : 
یرتكز اساسا على دراسة الظاهرة او الواقع كما  هو دون تغییر المنهج الوصفي:-1

طبقنا هذا 1و تحلیلها و تفسیرها من اجل الوصول الى نتائج او استنتاجات  قابلة للتعمیم
لمنهج في معرفة كل ما یتعلق بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائرا

یعد منهج دراسة الحالة من أقدم المناهج الوصفیة التي منهج دراسة الحالة:-2
الجماعیة إستخدمت في العلوم اإلجتماعیة یقوم بدراسة الظواهر والحاالت الفردیة والثنائیة،

إلى تشخیصها وذلك من خالل المعلومات التي تم جمعها والمجتمعیة موجها جل إهتمامه

،األردن : دار المناهج للنشر 1.  طالبحث العلمي ومناهجه في العلوم اإلجتماعیة والسلوكیة عمار الطیب كشرود ، -1
227، ص .2007والتوزیع،
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مع تتبع مصادرها بغرض الحصول على الحقائق والعوامل التي سببت الحالة وبالتالي 
1الوصول إلى  نتائج المعالجة.

إستخدم هذا المنهج في الفصل الثالث ،یظهر ذلك في دراسة مؤسسة عمومیة صناعیة 
حدة البریدیة لوالیة تیزي وزو" التابعة لبرید الجزائر لمحاولة وتجاریة ،تتمثل في "مدیریة الو 

إبراز مدى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل المؤسسة.
تعتبر المقابلة من األسالیب البحثیة التي تتضمن جمع البیانات من المقابلة:-3

رورة إجراء یتطلب موضوع دراستنا هذه على ض2خالل التفاعل الشفوي المباشر بین األفراد 
مقابلة مع المسؤولین لذلك قمنا بمجموعة من المقابالت التي  تتمثل في كل من المقابلة التي 

أجریناه مع كل من:
السیدة بن فوضیل رئیسة المصالح البریدیة.-
السید طابیش رئیس الخدمات البریدیة. -

:تقسیم الدراسة
و كل فصل على مبحثین،لقد تم تقسیم هذه الدراسة إلى ثالثة فصول تضمن كل

قمنا بدراسة اإلطار النظري للإلدارة الفصل األولمطالب ففي ثالثةمبحث مقسم إلى  
اإللكترونیة ، فتطرق من خالله  المبحث األول إلى مفهوم المصطلح من حیث التعریف،

الخصائص ومراحل التطبیق أما في المبحث الثاني فقد تم التركیز على متطلبات النشأة،
البشریة والتشریعیة .هذا الفنیة والتقنیة،تطبیق اإلدارة اإللكترونیة من، المتطلبات اإلداریة،

فیما یخص الفصل األول.
فقد تم التركیز على تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر وذلك الفصل الثانيأما في 

إلدارة اإللكترونیة في الجهود الرامیة لتطبیق اتناولیمن خالل مبحثین ، فالمبحث األول 

.279نفس االمرجع،ص .-1
190نفس المرجع،ص .-2
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وعلى ،2013-2009الجزائر من خالل التركیز على إستراتیجیة الجزائر اإللكترونیة
الجانب التشریعي الذي یتمثل في إقامة مجموعة من القوانین التي تسیر حسن سیر هذه 
العملیة . والمؤساسات المكلفة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة ،من خالل هذه الجهود  عملت 
الحكومة الجزائریة على إدخال هذا النموذج إلى كل من الجماعات المحلیة، وفي قطاع 

الضمان اإلجتماعي وقطاع العدالة وهذا ما یتضمنه المبحث الثاني.
فقد دعت الضرورة العلمیة للقیام بدراسة میدانیة حول مدیریة الفصل الثالثوأخیرا وفي 

ف على حقیقة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو للوقو 
المؤسسة، وبعد التعریف بالمؤسسة من حیث األهمیة و الهیكل التنظیمي الذي تتكون منه 
هذه األخیرة من مدیریات تابعة لها هذا فیما یخص المبحث األول من الفصل الثالث أما 

رة التقلیدیة إلى اإلدارة المبحث الثاني فقد جاء للتعرف عل أسباب إنتقالها من اإلدا
اإللكترونیة ومدى توفرها على المتطلبات الالزمة لإلنتقال والعراقیل أو النقائص التي تعاني 

منها المؤسسة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة.

صعوبات الدراسة
إن إنجاز أي بحث لیس باألمر الهین إذ یواجه الباحث العدید من الصعوبات فنحن 

م من هذه االخیرة ، فقد واجهتنا العدید من الصعوبات كون أن  اإلدارة بدورنا لم نسل
االلكترونیة موضوع جدید  لم یحظ بالعدید من الدراسات  خاصة  في الجزائر و كذا صعوبة 

خاصة فیما إجراء الدراسة  المیدانیة  وذلك راجع إلى تحفظ المسؤولین عن تقدیم المعلومات
یتعلق باإلحصائیات.



ل األول:ـــــالفص

ريــــار النظــــاإلط

رونیةـــــــــإلدارة اإللكتل
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اإلدارة اإللكترونیة اإلطار النظري الفصل األول: 
والتكنولوجیة إلى إحداث تغیرات جذریة مست لقد أدى التطور السریع لوسائل اإلتصال

مختلف المیادین السیاسیة اإلقتصادیة اإلجتماعیة الثقافیة واإلداریة وٕالى ظهور مفاهیم جدیدة 
مخالفة للمفاهیم التقلیدیة من بین هذه المفاهیم نجد مفهوم اإلدارة اإللكترونیة الذي عرف 

العدید من المنظمات كآلیة جدیدة لتطویر المهام إنتشارا واسعا في دول العالم لیتم تطبیقه في
واألنشطة المقدمة من طرف المنظمات وما یحققه من مزایا كالشفافیة والرقابة والمحاسبة 

وتحقیق روح المسؤولیة والسرعة في اإلستجابة للخدمات العامة.

مفهوم اإلدارة اإللكترونیةالمبحث األول:
لكترونیة سنتطرق  الى  تعریفها و نشأتها وخصائصها من اجل تحدید مفهوم اإلدارة اإل

و متطلباتها  والتركیز على األهداف والوظائف التي تقوم بها.

تعریف ونشأة اإلدارة اإللكترونیةاألول:المطلب
تعریف اإلدارة اإللكترونیة.أوال:

اإلدارة:قبل التطرق إلى اإلدارة اإللكترونیة تجدر اإلشارة أوال إلى مصطلح 
- :تعریف اإلدارة1

تعددت التعاریف حول اإلدارة ویظهر ذلك في مختلف الدراسات التـي عالجت هذا 
الموضوع ومن  بین هذه التعاریف نجد:

التعریف اللغوي لإلدارة:- أ
ومعناه یخدم ویساعد toوadهي كلمة مشتقة من أصل التیني مكون من كلمتین هما 

1اآلخرین.

، ص 2008اإلسكندریة : مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع،،1ط. إلدارة اإللكترونیة للموارد البشریة محمد الصیرفي،ا- -1

.13.
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1إلنجلیزیة فیطلق علیها إحدى اللفظین:أما في اللغة ا

Management ویعني مهام اإلدارة في مستویات التنفیذ والعمل الجاري ویطلق هذا:
.اللفظ على ما یقوم به المدیر في منظمة األعمال التي تسعى إلى تحقیق الربحیة

administrationاللفظ یشیر إلى المهام األساسیة التي تنهض بها اإلدارة العلیا :هذا
أو اإلدارة في المنظمات التي تسعى إلى تحقیق الربحیة أي القطاع الحكومي.

التعریف اإلصطالحي:- ب
یختلف مفهوم اإلدارة من مفكر إلى آلخر فقد عرفها:

ثم التأكد من س أن یعملوه،"المعرفة الدقیقة لما یرید من الناتعرف اإلدارة على أنها:
2.أنهم یقومون بعملهم بأحسن طریقة وأقل تكلفة"

من خالل هذا التعریف یمكن إعتبار اإلدارة بأنها المعرفة المرتبطة باألعمال التي یقوم 
بها الناس بأحسن طریقة وبأقل التكالیف.

األوامر وأن وتعرف أیضا على أنها "اإلدارة أن تتنبأ وأن تخطط وأن تنظم وأن تصدر 
3.تراقب"

من التعریف السابق یمكن القول بأن اإلدارة مجموعة من الوظائف التي یقوم بها 
اإلداري مثل التنبؤ، التخطیط، التنظیم والمراقبة من أجل التسییر الجید للمؤسسة.

كما أنه تم تعریف اإلدارة من طرف الدكتور محمد الصیرفي في كتابه اإلدارة 
"مجموعة من المبادئ واإلفتراضات التي ال ترقى بعد وارد البشریة على أنهااإللكترونیة للم

إلى مستوى النظریة یر أنها تساهم في تحدید األطر العامة التي ینبغي أن تسیر علیها 
4.المنظمة في سبیل تحقیق أهدافها"

14،مرجع سابق الذكر، ص محمد الصیرفي-1
.10،ص 2006، األردن : دار أسامة للنشر والتوزیع،1. طالمعجم اإلداري،سمیر الشویكي-2

.10ص ،2007األجنادین للنشر والتوزیع،، الریاض : دار 1طمدخل إلى علم اإلدارة . نداء محمد الصوص ، - 3

.21مرجع سابق الذكر،صمحمد الصیرفي،- 4
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من التعریف السابق لمحمد الصیرفي یمكن القول بأن اإلدارة تتمثل في مجموعة من 
األسس التي تقوم علیها المنظمة والتي تحدد القواعد العامة التي تسیر علیها أي منظمة من 

أجل تحقیق األهداف المسطرة والمرغوبة للوصول إلیها.
"ذلك العلم الذي یؤدي وظائف ومهام ومسؤولیات أما التعریف اآلخر لإلدارة فیتمثل في

عن طریق اآلخرین فهي عملیة تحقیق األهداف عن طریق اإلستغالل األمثل للموارد المادیة 
والمالیة والبشریة أفضل إستغالل وصوال لتحقیق األهداف والغایات وتحقیقا للنتائج المتوخاة 

س المال الستثمر وتدعم المیزة التنافسیة والمتوقعة والمخطط لها من إرادات وأرباح تعوض رأ
والتوسع واإلنتشار مع وراعاة كل التكالیف وتحقیق الجودة والنوعیة وخدمة العمالء وتحقیق 

1.رغباتهم"

من التعریف السابق یمكن القول بأن اإلدارة تتمثل في مجموعة من الوظائف 
ف وذلك عن طریق إستغالل والمسؤولیات التي یقوم بها اآلخرین من أجل تحقیق األهدا

الموارد المتاحة داخل المؤسسة من الموارد المادیة والبشریة وذلك من خالل المیزة التنافسیة 
مع مراعاة التكالیف من أجل تحقیق جودة ونوعیة المنتوج بما یتوافق مع رغبات العمالء.

ارد المادیة في حین هناك من یرى أن اإلدارة هي"عملیة إتخاذ قرارات بإستخدام المو 
والبشریة المتاحة لتحقیق أهداف محددة بأعلى درجة من الكفایة أي أنها نشاط الجماعات 

2.التي تتعاون مع بعضها لتحقیق مصالح مشتركة"

من التعریف السابق یمكن تعریف اإلدارة على أنها إستغالل للموارد المادیة والبشریة 
.بكل كفاءة وفعالیةقهاف التي تصبو المؤسسة إلى تحقیلتحقیق األهدا

بالرغم من هذا اإلختالف إال أنه یمكن إعتبار اإلدارة بأنها مجموعة من األنشطة 
والتعلیمات التي یقوم بها الموظفون بغرض تحقیق أهداف معینة أو مجموعة من الوظائف 

ص - ، ص2007ر والتوزیع،اإلسكندریة : دار النشر األجنادین للنش،1طإستراتیجیات اإلدارة الحدیثة. عبد اهللا حسین جوهر،-1
12
.5،ص 2008: مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع،،القاهرة1طاإلدارة العامة.رضا إسماعیل البسیوني ، - 2
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ار من أجل تحقیق األهداف وٕاستمر الرقابة،التخطیط،التي یقوم بها اإلداري مثل التنظیم،
سیر المنظمة.

تعریف اإلدارة اإللكترونیة.-2
هناك العدید من التعاریف حول مفهوم اإلدارة اإللكترونیة وفي هذا الجزء سیتم التركیز 

على بعض التعاریف:
كما تم تعریف اإلدارة اإللكترونیة على أنها :"العملیة اإلداریة القائمة على اإلمكانیات 

األعمال في تخطیط توجیه رقابة على الموارد والقدرات الجوهریة المتمیزة لألنترنیت وشبكات 
1للشركة واآلخرین بدون حدود من أجل تحقیق أهداف الشركة"

من التعریف السابق لإلدارة اإللكترونیة یمكن القول أنها إستغالل لإلمكانات المتطورة 
التوجیه،في التخطیط،لألنترنیت من أجل القیام بمجموعة من العملیات اإلداریة المتمثلة 

الرقابة على الموارد المتاحة والمتوفرة داخل الشركة بالتعامل مع اآلخرین من أجل تحقیق 
أهداف المنظمة.

إلى جانب التعاریف السابقة هناك من عرفها على النحو التالي : "أداء العملیات بین 
طورة بالتعامل مع مجموعة من الشركاء من خالل إستخدام تكنولوجیات المعلومات المت

2الشركاء اآلخرین من أجل السعي إلى تحقیق كفاءة وفعالیة األداء"

هناك تعریف آخر لإلدارة اإللكترونیة والذي یتمثل في"اإلستغناء عن المعامالت الورقیة 
وٕاحالل المكتب اإللكتروني عن طریق اإلستخدام الواسع لتكنولوجیات المعلومات وتحویل 

3ى إجراءات مكتبیة تم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا"الخدمات العامة إل

.14،ص 2010، القاهرة : العربي للنشر والتوزیع،1طالحكومة اإللكترونیة وتطبیقاتها في الدول العربیة.محمد صادق إسماعیل،- 1

اإللكترونیة في تطویر العمل اإلداري  : دراسة حالة كلیة العلوم والتكنولوجیة  مساهمة اإلدارة،  موسى عبد الناصر ،محمد قریشي -2
.89،ص 9،2011،عددمجلة الباحث بجامعة بسكرة ، 

.32،ص 2008، دون بلد النشر : دار وائل للنشر،1طاإلدارة اإللكترونیة .عالء عبد الرزاق السالمي ، خالد إبراهیم السلیطي ،-3
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من التعریف السابق یمكن إستنتاج تعریف لإلدارة الذي یتمثل في إحالل وٕاستبدال 
المعامالت الورقیة بالمعامالت اإللكترونیة وال یتم ذلك إال من خالل إستخدام تكنولوجیات 

المعلومات المتطورة
اإللكترونیة : "إطار عام ومنظومة تقنیة متكاملة تختلف عن تعرف أیضا اإلدارة 

الممارسات التقلیدیة تختلف عن الممارسات التقلیدیة لإلدارة العادیة إذ أنها تعتبر تحوال كبیر 
وٕانتاجیة إقتصادیة،إجتماعیة،في العمل یشمل األنشطة الحیاتیة في الدولة من بشریة،

1خدمات أفضل من تلك التي تؤدیها اإلدارة التقلیدیة"للتطویر الداخلي لها وبهدف تقدیم

هناك تعریف آخر لإلدارة اإللكترونیة یتمثل في : "الجهود اإلداریة التي تتضمن تبادل 
المعلومات وتقدیم الخدمات للمواطنین وقطاع األعمال بسرعة عالیة وتكلفة منخفظة عبر 

2ن المعلومات المتناقلة"أجهزة الحاسوب وشبكات األنترنیت مع ضمان سریة أم

من هذا التعریف یمكن القول بأن اإلدارة اإللكترونیة تتمثل في أنها مجموعة من 
الجهود اإلداریة التي تسعى إلى إدخال أجهزة الحاسوب وشبكات األنترنیت من أجل السرعة 

والكفاءة في العمل مع ضمان حمایة المعلومات الموجودة داخل الشبكة.
من كل ما سبق ومن التعاریف السابقة الذكر یمكن القول أن اإلدارة اإللكترونیة  ترتكز 
أساسا على إستخدام وسائل التكنولوجیة بكل أنواعها من أجهزه الحاسوب وشبكة األنترنیت 
مع توفیر الحمایة للمعلومات المتواجدة داخل الشبكة والعودة إلیها وقت الحاجة دون أخذ 

وقت وهذا ما سیضمن السرعة في التنفیذ. الكثیر من ال
ثانیا : نشأة اإلدارة اإللكترونیة.

ظهرت ثالثة إتجاهات حول نشأة اإلدارة اإللكترونیة وهي:

المنظمة ، دون بلد النشر:2طاإلدارة اإللكترونیة مرتكزات فكریة ومتطلبات تأسیس عملیة.رجي وآخرون ، عادل حرحوش المف-1
.11،ص 2010العربیة للتنمیة اإلداریة ،

المؤتمر الدولي للتنمیة اإلداریة نحو حسین بن محمد الحسن ، "اإلدارة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیق"  ، ورقة بحث قدمت في -2
.4، ص2009نوفمبر4-1المملكة العربیة السعودیة، ،أداء متمیز في القطاع الحكومي
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: اإلتجاه األول
السریع الذي شهده العالم في هذا اإلتجاه عمل على ربط اإلدارة اإللكترونیة بالتطور

وهذا ما أدى إلى ظهور وتبني نمط جدید من اإلدارة في ظل تقنیة المعلومات واإلتصاالت
التنافس والتحدي المتزاید أمام اإلدارات البیرقراطیة كي تحسن من مستوى أعمالها وجودة 
خدماتها وهذا النمط یتمثل في نمط اإلدارة اإللكترونیة الذي یعتمد على وسائل المعلومات 

1.واإلتصاالت

ه هو تركیزه على جانب التطور السریع الذي شهده العالم في ما یعاب على هذا اإلتجا
تقنیة المعلومات واإلتصاالت وأهمل بذلك الجوانب األخرى المتعلقة مثال بالرغبة السیاسیة 

ومساوئ اإلدارة التقلیدیة.
: اإلتجاه الثاني

ریة وتجاوزا یؤكد هذا اإلتجاه بأن نشأة اإلدارة اإللكترونیة ناتج عن إمتداد للمدارس اإلدا
لها والدلیل على ذلك هو أن دراسة تطور الفكر اإلداري والمدارس اإلداریة یكشف أن 
المتخصصین في اإلدارة قد حددوا مسارا تاریخیا متصاعدا لتطور الفكر اإلداري والمدارس 
اإلداریة وعلى مدى أكثر من قرن من الزمن فقد بدأ هذا التطور بالمدرسة الكالسیكیة 

في النموذج البیرقراطي المثالي لماكس فیبر ومبادئ اإلدارة العلمیة لفردریك تایلور المتضمنة
ووظائف اإلدارة لهنري فایول ثم إنتقلت إلى مدرسة العالقات اإلنسانیة في تجارب هاوثون 
والتي تنامت لتصل إلى المدرسة السلوكیة وٕالى المدخل الكمي أثناء الحرب العالمیة الثانیة 

النظم ثم المدرسة الموقفیة فمدخل منظمة التعلم في الثمانینیات لتتوج مسیرة ثم مدرسة 
2.التطور في منتصف التسعینیات بظهور اإلدارة اإللكترونیة

،جامعة قسنطینة : ، رسالة الماجستیرعشورعبدالكریم ،" دور اإلدارة اإللكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الو.م.أ والجزائر"-1
.11،ص2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

185،ص 2009عمان : دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،، 1المعرفة اإللكترونیة.طم ، نجم عبود نج- 2
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لقد ركز هذا اإلتجاه على أن نشأة اإلدارة اإللكترونیة عائد إلى التسلسل والتغییرات 
فكر اإلداري وأهمل بذلك كل ما یتعلق الحاصلة التي عرفتها المدارس اإلداریة وٕالى تطور ال

بالتطور التقني والتكنولوجي كما أنه ال یمكن تحدید المسار التاریخي للتطور الفكري اإلداري 
وذلك راجع إلى تعدد األسباب التي أدت إلى هذه التغیرات اإلداریة ومن ناحیة أخرى یمكن 

تعلم وبالتالي نشأة اإلدارة القول أن التطور التقني هو الذي أدى إلى ظهور منظمة ال
اإللكترونیة.

:اإلتجاه الثالث
هذا اإلتجاه یرجع ظهور ونشأة اإلدارة الإللكترونیة إلى ثمانینیات القرن الماضي 
عندما بدأت المنظمات بإستخدام أتمتة المكتب وٕاعتماد أنظمة التصمیم والتصنیع بمساعدة 

من تطبیقات الذكاء اإلصطناعي في مجاالت الكمبیوتر والتوسع في إستعمالها باإلستفادة
1.اإلنتاج والخدمات

ما یعاب على هذا اإلتجاه هو تركیزه على أتمتة المكتب أي إستعمال الحاسبات 
ومكائن األجهزة اآللیة في المكاتب والمؤسسات وبذلك تجاهله لعوامل أخرى مثل التطور 

التقني الذي عرفته وسائل التكنولوجیة بكل أنواعها.
من كل ما سبق نجد إختالفات عدیدة حول نشأة اإلدارة اإللكترونیة وهذا  اإلختالف 
أدى إلى ظهور ثالثة إتجاهات فهناك من یرجعها إلى التطور السریع الذي شهده العالم 
وتنافس اإلدارات البیرقراطیة إلى تحسین مستوى أدائها وأعمالها وهناك من یرجعها إلى 

المدارس اإلداریة إبتداءا من المدرسة الكالسیكیة إلى المدرسة الموقفیة التغیرات التي شهدتها 
إلى ظهور اإلدارة اإللكترونیة أما اإلتجاه األخیر فیرجع إنشاء اإلدارة اإللكترونیة إلى أتمتة 

المكتب بمساعدة الكمبیوتر في مجاالت اإلنتاج والخدمات.

.6ص مرجع سابق الذكر،عادل حرحوش المفرجي،- 1
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اإللكترونیةالمطلب الثاني: خصائص وأهمیة اإلدارة 
أوال : خصائص اإلدارة اإللكترونیة

1تتسم اإلدارة اإللكترونیة بالخصائص التالیة:

اإلنتقال من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإللكترونیة وذلك من خالل عدم وجود دعائم -
ورقیة ووجود وثائق إلكترونیة.

تماد على الوسائل عدم وجود عالقة مباشرة بین طرفي المعاملة إذ یكفي اإلع-
التكنولوجیة من أنترنیت وحواسب من أجل تقدیم خدمة للمواطنین دون اإلنتقال من 

مكان آلخر.
التعامل الجمعي أو المتوازن بین عدة أطراف في وقت واحد وٕامكانیة تنفیذ كافة -

المعامالت إلكترونیا.
ها لتكون الوسیط اإلستخدام المكثف لتكنولوجیات المعلومات واإلتصاالت وتحویل-

األساسي بین اإلدارات والزبائن.
2إلى جانب هذه الخصائص یمكن ذكر مجموعة من الخصائص التي تتمثل في:

حیث تتكون من األرشیف اإللكتروني والبرید اإللكتروني واألدلة إدارة بالورق:-
والمفكرات اإللكترونیة والرسائل الصوتیة ونظم تطبیقات المتابعة اآللیة.

وتتمثل في وجود التلفون المحمول والتلفون الدولي والمؤتمرات إدارة بال مكان:-
اإللكترونیة والعمل عن بعد دون تضییع الوقت باإلنتقال من مكان إلى آخر أو من 

مؤسسة إلى أخرى.
ساعة 24فاإلدارة اإللكترونیة تعمل على مدار الساعة فهي تستمر :إدارة بال زمان-

ل تلبیة المصالح والحاجیات الضروریة للمواطنین.متواصلة من أج

.62، ص 2008، اإلسكندریة : دار الجامعیة ،1أمن الحكومة اإللكترونیة.طخالد ممدوح إبراهیم ، - 1

.42-40مرجع سابق الذكر ،ص ص إبراهیم السلیطي،خالد عالء عبد الرزاق السالمي،- 2



إللكترونیة اإلدارة لاإلطار النظريالفصل األول: 

18

فاإلدارة اإللكترونیة تعمل من خالل المؤسسات الشبكیة إدارة بال تنظیمات جامدة:-
والمؤسسات الذكیة التي تعتمد على صناعة المعرفة.

فهي ال تخرج عن نطاق الخبرات اإلداریة سواء في تحدید األهداف عملیة إداریة:-
ه الموارد المتوفرة داخل المؤسسة وفق خیارات إستراتیجیة وعملیة الرقابة ورسم وتوجی

علیها.
اإلمكانات المتمیزة لألنترنیت وشبكات األعمال ویظهر ذلك في السرعة الفائقة التي -

تتمیز األنترنیت في اإلتصاالت وذلك من خالل سرعة التوصیل الكهربائي التي 
رى عبر البرید اإللكتروني ال یأخذ أكثر من تجعل إرسال الرسالة من مؤسسة ألخ

ثانیة.15
1یحدد محمد بن حسین مجموعة من الخصائص والتي تتمثل في:

تتمیز اإلدارة اإللكترونیة بالمرونة إذ یمكنها بفعل التقنیة وٕامكاناتها المرونة:-
اإلستجابة السریعة لألحداث والتجاوب معها متعدیة بذلك حدود الزمان والمكان.

من خصائص اإلدارة اإللكترونیة نجد سریة وخصوصیة :السریة والخصوصیة-
المعلومات ویظهر ذلك من خالل قدرة اإلدارة على سن برامج تمكنها من حجب 
المعلومات والبیانات المهمة وعدم إتاحتها إال لذوي الصالحیة الذین یملكون كلمة 

السر للنفاذ إلى تلك المعلومات.
تعد خاصیة من خصائص اإلدارة اإللكترونیة فالمؤسسات اشرة:الرقابة المب-

أصبحت بإمكانها متابعة مواقع عملها المختلفة عبر الشاشات والكامیرات الرقمیة 
التي في وسع اإلدارة اإللكترونیة أن تسلطها على كل المواقع اإلداریة التابعة 

للمؤسسة.
من خالل ما سبق یمكن القول بأن اإلدارة اإللكترونیة تتمتع بمجموعة من الخصائص 
التي یمكن من خاللها تقدیم أفضل الخدمات وذلك راجع إلى اإلعتماد المكثف على الوسائل 

.21مرجع سابق الذكر،ص حسین بن محمد الحسن،- 1
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التكنولوجیة المتمثلة في الحاسوب واألنترنیت مح حفظ سریة المعلومات المتواجدة داخل 
ارة وذلك من خالل الرقابة المسطرة على هذه المواقع.المواقع التابعة لإلد

ثانیا: أهمیة اإلدارة اإللكترونیة
لتطبیق اإلدارة اإللكترنیة داخل المؤسسات اإلداریة أهمیة بالغة سواء كان ذلك على 

المستوى الداخلي أو الخارجي وتظهر هذه األهمیة في:
فاإلدارة اإللكترونیة تساهم في تحسین تحسین مستوى أداء المنظمات اإلداریة:-

الخدمات اإلداریة وتبسیط إجراءاتها مما یسهل األعمال والمعامالت التي تقدمها للمواطنین 
ویحقق التواصل بین المنظمة والمواطنین حیث تقوم بتوفیر المعلومات والبیانات أمامهم 

ترونیة تتیح للمنظمة فرص فتح وكذلك أمام المستثمرین بشفافیة كاملة،كما أن اإلدارة اإللك
1.قنوات إتصاالت جدیدة بین المدراء والعاملین

زیادة قدرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة الحجم على المشاركة في حركة -
إن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یسمح للمشروعات الصغیرة والمتوسطة الحجم التجارة العالمیة:

لكون اإلدارات اإللكترونیة تسمح بالتعرف على المشروعات بالمشاركة مع التجارة العالمیة 
الصغیرة التي یصبح بإمكانها اإللتقاء بعمالئها في الخارج وتوقیع اإلتفاقیات وذلك راجع لما 
تقدمه اإلدارة اإللكترونیة من مزایا كمزایا الوفرة في الوقت ألداء األعمال والمعامالت التجاریة 

2.المشروعات في تدعیم اإلقتصاد الوطنيوهذا ما یزید من نشاط هذه

تكمن أهمیة اإلدارة اإللكترونیة في إیجاد فرص إیجاد فرص جدیدة للعمل الحر:-
جدیدة للعمل وذلك من خالل إدماج األیادي العاملة إلى عنصر فعال لتطبیق اإلدارة 

3.اإللكترونیة

.20مرجع سابق الذكر، ص محمد صادق إسماعیل،-1
.64،ص 2011،عمان : مؤسسة الوارق للنشر والتوزیع،1. طاإلدارة اإللكترونیةحسین محمد لحسین،-2
رسالة ، "أمونه ، "واقع إدارة الموارد البشریة إلكترونیا في الجامعات الفلسطینیة النظامیة لقطاع غزةیوسف محمد یوسف أبو -3

.34،ص 2009غزة : كلیة الدراسات العلیا، ،الجامعة اإلسالمیةماجستیر
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والقضاء على المشكالت اإلداریة :تساهم اإلدارة اإللكترونیة في تحدیث المنظمات-
التي تعرقل سیر نظام اإلدارات سواء الداخلیة أو الخارجیة بإعتبار أن اإلدارة اإللكترونیة 
تعتمد أساسا على إستخدام التقنیات اإللكترونیة المتقدمة ذات التأثیر الفعال وزیادة ربحیة 

المنظمة.
تسمح اإلدارة اإللكترونیة ، إذ مةالتي تتعامل فیها المنظ:إتساع نطاق األسواق-

للمنظمات من إیجاد أسواق جدیدة تتعامل فیها المنظمة سواء كانت األسواق محلیة أو 
عالمیة وذلك نتیجة للتغطیة الكبیرة لشبكات اإلتصال اإللكترونیة.

وفقا إلحتیاجات ورغبات العمالء والمستهلكین المستفیدین :یسمح :توجیه اإلنتاج-
اإلدارة اإللكترونیة داخل المنظمات بالتعرف على المعلومات الدقیقة عن إحتیاجات إستخدام 

ورغبات العمالء والمستهلكین وبالتالي تمكن المنظمات من توجیه عملیاتها اإلنتاجیة إلشباع 
1.رغبات هؤالء العمالء

عى إلى تظهر أهمیة اإلدارة اإللكترونیة في األهداف التي تصبو إلیها،فهذه األخیرة تس
تحقیق العدید من األهداف والغایات التي تحقق من خاللها أهداف المنظمة ویمكن ذكر هذه 

2األهداف في :

إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأتها وحدة مركزیة.-
توظیف تكنولوجیات المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسساتیة إیجابیة لدى -

كافة العاملین.
توظیف البیانات والمعلومات للمستفیدین بصورة فوریة.-
التعلم المستمر وبناء المعرفة.-
زیادة الترابط بین العاملین واإلدارة العلیا ومتابعة وٕادارة كافة الموارد.-

.28- 26ص.-ص مرجع سابق الذكر،محمد صادق إسماعیل،-1
-،ص2011،عمان : دارصفاءللنشروالتوزیع،1طالمعرفة واإلدارة اإللكترونیة.بالل محمود الوادي،محمود حسین الوادي،-2

.292-291ص.
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تخفیف العبء عن الموظفین اإلداریین وذلك من خالل تخفیف ضغط المراجعات -
الیومیة في اإلدارات.

دارة اإللكترونیة في إكتساب الموظفین الخبرة في التعامالت اإللكترونیة.تساهم اإل-
1.التماشي مع التقدم التكنولوجي اإللكتروني للعمل على تسهیل المعامالت اإلداریة-

مما سبق یمكن القول أن لإلدارة اإللكترونیة أهمیة بالغة تظهر في تطویر الخدمات 
التي تقوم اإلدارة وذلك من خالل تحقیق السرعة والدقة في معالمتها كما تظهر هذه األهمیة 
في األهداف التي تصبو إلیها اإلدارة اإللكترونیة كتجمیع كافة األنشطة والخدمات 

واحد یتم الرجوع إلیها كلما إقتضت الضرورة لذلك.والمعلوماتیة في نظام
تظهر أهمیة اإلدارة اإللكترونیة في الوظائف التي تقوم بها فتطبیق هذا النموذج من 
اإلدارة قد أدى إلى تغییر الوظائف من الوظائف التقلیدیة إلى الوظائف اإللكترونیة وتتمثل 

وظائف اإلدارة اإللكترونیة في الوظائف التالیة:
:وظیفة التخطیط اإللكتروني

یتمثل التخطیط اإللكتروني في تلك العملیة الدینامیكیة في إتجاه األهداف الواسعة 
والمرنة واآلنیة وقصیرة األمد وقابلة للتجدید والتطویر المستمر ویعني أیضا تحدید ما یراد 

والعاملین داخل عمله بإعتماد تدفق معلوماتي هائل وبالتعاون المشترك بین اإلداریین 
المؤسسة مع اإلستفادة من الشبكة اإللكترونیة من أجل تلبیة حاجیات المستفیذین وفقا لخطط 

2.طویلة األمد

مصطفى ، " األعمال اإللكترونیة وتأثیرها في رفع فاعلیة إدارة المشاریع اإلنتاجیة  "،ورقة بحث   مقدمة إلى سناء عبد القادر-1
.41،ص2009األردن ،  العربي وخیارات المستقبلالمؤتمر الدولي التاسع  حول الوضع اإلقتصادي

رسالة ماجستیرتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس الحكومیة الثانویة في الضفة العربیة"،إیمان حسن مصطفى خلوف ، "واقع-2
.30،ص 2010في اإلدارة التربویة ، جامعة نابلیون قسنطینة : كلیة الدراسات العلیا،
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أن التخطیط اإللكتروني عبارة عن تلك العملیة المعقدة التي مما سبقیمكن القول
تعتمد على قدرات عقلیة هائلة مع توفر كم هائل من التدفق المعلوماتي وبالتعاون المشترك 

بین اإلداریین والعاملین داخل المؤسسة من أجل تحقیق األهداف المسطرة لها.
تي تحقق التناغم والتنسیق بین العناصر یتمثل التخطیط اإللكتروني األداة أو الركیزة ال

األساسیة للنموذج حیث یوفر األساس العلمي لعملیة إتخاذ القرارات ویحقق التكامل على 
المستوى الكلي لإلدارة كما یجمع بین التغیرات الداخلیة والخارجیة المطلوب إحداثها على 

1.مستوى المنظمة

إدارة التخطیط وبین القائمین بأعمال التنفیذ إن فكرة تقسیم العمل اإلداري التقلیدي بین
یتم تجاوزها في ظل اإلدارة اإللكترونیة فجمیع العاملین یساهمون بالتخطیط اإللكتروني مع 
كل فكرة تنشأ في كل موقع  وفي كل وقت لكي تتحول إلى فرصة عمل والتخطیط التقلیدي 

وني هو تخطیط أفقي في إطاره في جوهره تخطیط من أعلى إلى أسفل أما التخطیط اإللكتر 
و تعتبر أیضا عملیة مستمرة وذلك 2العام ویتم التداخل بشكل كبیر بین اإلدارة والعاملین فیها

راجع إلى تدفق المعلومات بإستمرار. 
یمكن القول أن التخطیط اإللكتروني هو السبیل األمثل لتحقیق التنسیق بین المدراء 

اإلدارة اإللكترونیة تظهر في وظیفة التخطیط اإللكتروني والعاملین داخل المنظمة فأهمیة
الذي یسمح بإیجاد فرص عمل جدیدة للمواطنین فأي فكرة یتم إیجادها داخل موقع إلكتروني 

یتم یتم التركیز علیها إذ یمكن أن تكون تلك الفكرة عبارة عن مخرج لإلدارة من أزمة معینة
م مشاركة العمال مع المدراء لتحقیق اإلستقرار داخل تطبیقها على أرض الواقع وبالتالي یت

.المنظمة وتوفر كم معین من مناصب الشغل

الملتقى العلميیهاني، "دور التخطیط ااإلستراتیجي في تفعیل التحول إلى الحكومة اإللكترونیة "، ورقة بحث قدمت في سهام ش-1
.13،ص 2010أفریل20ـ 19جامعة مستغانم ، الدولي حول الحكومة اإللكترونیة ودورها في إنجاح الخطط التنمویة ،

خلیفة مصطفى  أبو عاشور وآخرون ، "مستوى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  في جامعة الیرموك من وجهة نظر الهیئة التدریسیة-2
.13، ص 2013، جانفي 2، عدد 9،مجلدالمجلة األردنیة في العلوم التربویةواإلداریة "،
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:وظیفة التنظیم اإللكتروني
یعتبر التنظیم وظیفة من الوظائف اإلداریة والتي من خاللها یتم تحدید األنشطة 

هذه األنشطة بحیث المطلوب إنجازها لتحقیق األهداف وتحدید األفراد الذین سیقومون بتنفیذ 
یتم إسناد نشاط معین إلى الشخص الذي تتواءم  قدراته مع متطلبات هذا النشاط وهذا ما 

1.یؤدي إلى التنسیق بین األنشطة

إن التنظیم هو الذي یعطي للمنظمة شخصیتها ومیزتها اإلداریة وهذا ما یظهر من 
خالل المكونات األساسیة للتنظیم والتي تتمثل في:

فالهیكل التنظیمي لن یبقى على أوضاعه بل تطرأ علیه مجموعة التنظیمي:الهیكل -
من التغیرات ویظهر ذلك في تغییر بنائه وتصمیمه وفق متطلبات الوضع الجدید الذي یعتمد 

في معامالته على التدفق العلمي والمعلوماتي.
مراكز واألنشطة یعتبر التقسیم اإلداري قاعدة أساسیة تقوم بجمع الالتقسیم اإلداري:-

والوظائف في اإلدارات وعلى جمیع اإلدارات والعاملین فیها إحترام هذا التقسیم وجراء اإلنتقال 
إلى اإلدارة اإللكترونیة تظهر مجموعة من التغیرات التي تتمثل في تفكیك وحدات إداریة 

الموظفین ودمج وحدات أخرى هذه العملیة تسمح بتقسیم الوظائف بین اإلدارات والمكاتب و 
كل حسب وظیفته دون التدخل في الوظائف الألخرى مع ضرورة توفر المعلومات لدى كل 

عامل.
نقصد بالمركزیة تركیز سلطة إتخاذ القرار في مستوى واحد المركزیة والالمركزیة:-

2یتمثل في المستوى األعلى أما الالمركزیة فنقصد بها توزیع السلطة وعدم تركیزها

م اإللكتروني فالمركزیة تعني تعدد مراكز السلطة أما الالمركزیة فیعني أما في التنظی
ومن هنا فإن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة سینتج عنها 3بها تمتع الوحدات اإلداریة باإلستقاللیة

.92مرجع سابق الذكر ، صمحمد قریشي،موسى عبد الناصر،- 1

.39-38ص ص،  مرجع سابق الذكر،محمد صادق إسماعیل،-2
، جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة : كلیة "، مذكرة ماجستیرمحمد بن سعید محمد العریشي، "اإلدارة التربویة والتخطیط-3

.57،ص 2008التربیة ،



إللكترونیة اإلدارة لاإلطار النظريالفصل األول: 

24

صالحیاتها أوسع في تنفیذ النشاطات والخدمات التي تقدمها فروع المؤسسة مع اإلبقاء على 
1.مركزیة القرار

یعتمد التطبیق الفعال للتوجیه اإللكتروني على ضرورة وجود التوجیه اإللكتروني:-
قیادات تتسم باإلبتكار والكفاءة واإلستعداد الكامل لتحمل كل المخاطر التي تتعرض لها 
عندما یتم التعامل بالنظم اإللكترونیة فعند تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل أي مؤسسة یتم 

من المعلومات وذلك من خالل فتح مواقع إلكترونیة خاصة بالمؤسسة ومن فتح نظام فعال 
خاللها یتم توجیه الموظفین والعاملین داخل المؤسسة ومن هنا تتحول القیادات من مشرفین 
إلى موجهین حیث یتم تواجدهم بالقرب من مواقع العمل بما یكفي لتقدیم المساعدة وتوجیه 

2.الموظفین

بأن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل المؤسسات سیسمح للقیادات مما سبق یمكن القول
بتوجیه الموظفین داخل المؤسسة وذلك من خالل مواقع إلكترونیة خاصة بها من خاللها 

سیتم التقرب أكثر إلى توجیه الموظفین.
تقنیة تتمثل الرقابة اإللكترونیة في تلك العملیة التي تتم بإستخدام الالرقابة اإللكترونیة:

بحیث تكون هذه الرقابة على مختلف أعمال وأنشطة 3اإللكترونیة غبر شبكة األنترنیت
ووظائف المنظمة وأیضا على العاملین بإستخدام العدید من أسالیب المراقبة اإللكترونیة على 
شكل مطبوعات یمكن إستخدامها عدة مرات أو على شكل عرض یتم نشره على شبكة 

المنشأة لدى األفراد وكذلك یمكن إستخدام أسلوب التفتیش والفحص األنترنیت لتعكس صورة
فالرقابة اإللكترونیة ستسمح اإللكتروني وذلك للتأكد من هویة بعض األطراف المتعاملة،

2،2013عدد،19مجلد،شق في العلوم اإلداریة والمالیةمجلة جامعة دمعبد اهللا العكش ، " اإلصالح اإلداري في األردن "، -1
. 18ص 

.39-38ص - مرجع سابق الذكر ،صمحمد صادق إسماعیل،-2
.27،ص 2005. مصر : دار الكتب القانونیة،المراقبة اإللكترونیة عبر شبكة األنترنیتمصطفى محمد موسى ، - 3
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بالقدرة على معرفة المتغیرات الخاصة بالتنفیذ في الوقت المحدد وهذا ما یسمح بمواجهة 
1.ةاألزمات التي تهدد إستقرار أي مؤسس

القول أن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل أي مؤسسة ضرورة من ضروریات نستطیع
التطور والتقدم واإلزدهار وذلك راجع إلى األهمیة التي تلعبها اإلدارة اإللكترونیة في توفیر كم 
هائل من البیانات والمعلومات وٕاتاحتها لجمیع فئات أفراد المجتمع كما أنها تؤدي إلى فتح 

ت إتصال جدیدة بین اإلدارة والمواطنین وتساهم في السرعة بإتخاذ القرارات في الوقت قنوا
المناسب نظرا لتوفر البیانات الدقیقة واآلنیة إلى جانب ذلك تظهر أهمیة اإلدارة اإللكترونیة 
في األهداف التي تسعى للوصول إلیها وفي الوظائف التي تقوم بها من تخطیط ،تنظیم 

إلكترونیة وجل هذه الوظائف تؤدي إلى التطور والتقدم واإلزدهار.،توجیه ورقابة
2تتمثل أهمیة اإلدارة اإللكترونیة في العناصر التالیة:

تقدیم خدمات شاملة لتستجیب لحاجات المواطنین بأقل التكالیف.-
التقلیل من اإلعتماد على الورق وذلك من خالل تخزین المعلومات داخل الحواسب -

.األقراض المضغوطةأو داخل
تحسین سبل الوصول إلى المعلومات والشفافیة في التعامل.-
تسمح اإلدارة اإللكترونیة للمؤسسات باإلنفتاح على األسواق العالمیة مما یضمن لها -

3عنصر التجدید التي تقدمها للمستفیدین.

.3الذكر ،ص مرجع سابق خلیفة مصطفى أبو عاشور وآخرون،- 1

الملتقى الدولي حول  إدارة دور الحكومة اإللكترونیة في تحسین جودة الخدمات الحكومیة " ، ورقة بحث قدمت إلى "واعروسیلة،-2
.8،ص 2011، جامعة الحاج لخضر،الجودة الشاملة بقطاع الخدمات

.36،ص 2011للنشر والتوزیع،عمان : مؤسسة الوارق ،1طإلدارة اإللكترونیة .حسین محمد الحسن، ا- 3
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مراحل تطبیق اإلدارة اإللكترونیةالمطلب الثالث:
الإلدارة اإللكترونیة شأنه شأن أي مشروع یحتاج إلى تهیئة البیئة المناسبة مشروع 

والمواتیة لتطبیق هذا النموذج من اإلدارة وذلك من خالل المرور بمجموعة من المراحل التي 
1تتمثل في:

تتمثل هذه المرحلة في عرض المعلومات عن طریق نشر المعلومات المرحلة األولى:-
العامة على الموقع اإللكتروني ووضع النماذج القابلة للطباعة(مثل نماذج الحصول على 
الخدمة) وتسمى هذه المرحلة بمرحلة النشر اإللكتروني. في هذه المرحلة تقوم اإلدارات 

نیت من أجل اإلطالع علیها من طرف بوضع المعلومات التابعة لهافي شبكة األنتر 
المستفیدین وهنا یتم ملء اإلستمارات وٕاعادة إرسالها بالبرید والتسلیم المباشر دون الحاجة 

لإلنتقال من مكان  آلخر
هذه المرحلة یتم تنفیذ المعامالت عن طریق اإلستفادة أو تبادل المرحلة الثانیة:-

للخدمة على الشبكة من خالل نظام اإلتصاالت المعلومات بین طالب الخدمة وموقع مجهز 
المتبادلة
في هذه المرحلة یتم تبادل المنفعة بین الجهات اإلداریة مع المرحلة الثالثة: -

عمالئها من حیث الحصول على البیانات والمعلومات من العمیل وتخزینها للرجوع إلیها بكل 
سهولة.
ل للمعامالت على األنترنیت دون الحاجة یتم فیها اإلجراء الكامالمرحلة الرابعة:-

إلنتقال المواطن إلى مراكز الخدمة وتقوم المواقع اإللكترونیة في هذه المرحلة بتبادل 
المعلومات واإلتصال المتبادل بشكل رسمي بینها وبین المواطن وتتمیز هذه المرحلة بالتركیز 

ات الخاصة بالمستفیدین من الكبیر لإلدارة بإنشاء أنظمة فعالة ضمانا لسریة المعلوم
الخدمات وسن مجموعة من القوانین والتشریعات التي من شأنها حمایة هذه المعلومات

مجلة إقتصادیات شمال "، –دراسة حالة بیت الزكاة -فاطمة الدویسان وآخرون ، "مشروع الحكومة اإللكترونیة  في دولة الكویت-1
.256،ص2007، 5، العدد إفریقیا
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من خالل ما سبق یمكن القول بأن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تمر بأربعة مراحل 
أساسیة أین تتمثل أوال في فتح موقع إلكتروني أین سیتم نشر المعلومات العامة لیقوم 

واطن بالوصول إلیها بكل سهولة لیتم بعد ذلك تنفیذ المعامالت وذلك من خالل تبادل الم
المعلومات بین المواطن والموقع داخل نظام إتصاالت فعال من أجل تخزینها للرجوع إلیها 
بكل سهولة وأخیرا یتم تنفیذ المعامالت على األنترنیت دون الحاجة لإلنتقال من مكان آلخر.

التحول من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإللكترونیة عملیة معقدة تستدعي كما أن عملیة 
بالضرورة إلى المراحل السابقة الذكر من أجل تحقیق إدارة إلكترونیة فعالة.
1إلى جانب المراحل السابقة هناك من أضاف مرحلة أخرى تتمثل في:

إن نجاح اإلدارة نیة:مرحلة توسیع المشاركة المدنیة في تطویر اإلدارة اإللكترو 
اإللكترونیة مرتبط أساسا بمشاركة المواطنین في إتخاذ القرارات على كافة المستویات اإلداریة 

وتتمثل الخطوات الضروریة لهذه المرحلة في الخطوات التالیة:
توعیة جمهور المتعاملین بأهمیة القضایا المطروحة من خالل إعالمهم باإلجراءات -

ا في مجال اإلدارة اإللكترونیة.التي تم إتخاذه
تجزئة األمور والمشكالت إلى مكونات سهلة الفهم یمكن بذلك حل هذه المشاكل.-
تشجیع المستخدمین على المشاركة ویتم ذلك من خالل وسائل اإلعالم الجماهیریة-

،الجامعة مذكرة  ماجستیر، رونیة"مدى تقبل المواطنین للحصول على الخدمات من خالل الحكومة اإللكت،"إیاد خالد عدوان -1
45، ص 2007اإلسالمیة غزة : كلیة التجارة،
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متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیةالمبحث الثاني:
اإللكترونیة إحداث تغییرات جذریة داخل المنظمة ،فاإلدارة یستلزم تطبیق اإلدارة 

اإللكترونیة تمثل تحوال جذریا في المفاهیم واألسالیب والتقنیات والتشریعات،لذلك فمن 
الضروري توفیر كم كبیر من التغییرات والنماذج في مختلف المجاالت سواء اإلداریة أو 

ل هذه األخیرة سیتم تهیئة المنظمة للدخول في التقنیة أو البشریة وحتى التشریعیة،ومن خال
نظام اإلدارة اإللكترونیة.

المتطلبات اإلداریةالمطلب األول:
یحتاج التطبیق الفعال لإلدارة اإللكترونیة إلى إحداث تغییرات على مستوى اإلدارة 

وتتمثل هذه التغییرات في:
القدیمة وتم إستخدامها ألول وضع اإلستراتیجیات :تعتبر اإلستراتیجیة من العبارات -

مرة في الحروب والتي تعبر عن اإلستعداد والتهیؤ للحروب وذلك عن طریق إعداد خطة 
أنها "تحدید األهداف chalenderلتحركات الجیش لتحقیق هدف معین ولقد عرفها

األساسیة طویلة األمد للمنظمة وٕاختیار طرق التصرف وتخصیص الموارد الضروریة لتحقیق 
1.األهداف"تلك

نظرا ألهمیة اإلستراتیجیة في تحقیق أهداف المسطرة لها إقتضت الضرورة إلى وضع 
إستراتیجیة فعالة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة وتتمثل هذه األخیرة في تشكیل إدارة أو هیئة 

علتخطیط ومتابعة وتنفیذ ووضع خطط مع اإلستعانة بالجهات اإلستشاریة لدراسة ووض
المواصفات العامة ومقاییس تطبیق اإلدارة اإللكترونیة وتتضمن هذه اإلستراتیجیة إجراء 
مختلف التعدیالت التي یجب إجراؤها على البنى التنظیمیة واإلجراءات والخطط والهیاكل 

تم http://webcach.googlأثر إستراتیجیة التنویع على أداء المؤسسة اإلقتصادیة ،غالم عبد اهللا،عمر تیمحجدین  ، -1
).04/10/2016اإلطالع علیه في (
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اإلداریة ألجهزة اإلدارة بهدف تبسیطها وزیادة مرونتها ورفع فاعلیتها بما یتناسب مع 
الحوسبة وٕاستخدام تقنیات المعلومات واإلتصاالت داخل الهیاكل اإلداریة متطلبات عملیة

ویندرج في هذا اإلطار وضع المعاییر والقواعد الناظمة الخاصة بإنتاج البیانات والتعامل 
.معها وضبط تناقلها

التحول من الهیاكل التنظیمیة التقلیدیة المبنیة على األساس الوظیفي إلى هیاكل 
ساس التدفقات المعلوماتیة التي تتمتع بالدینامیكیة والتفاعل بإستمرار مع مصممة على أ

المتغیرات الخارجیة والداخلیة ویستند الهیكل التنظیمي ضمن نمط تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 
1على المرتكزات التالیة:

تفعیل وظائف اإلدارة اإلستراتیجیة التي تتمثل في التخطیط القیادة والرقابة -
لكترونیة خدمة لتفعیل توجهات المؤسسة نحو تحقیق أهداف اإلدارة اإللكترونیة.اإل

إدارة التخطیط،اإلدارة المالیة،تضم وحدات إداریة جدیدة مثل إدارة الموارد البشریة،-
إدارة البحوث والتطویر وغیرها.

ب إعادة تطویر المؤسسات اإلداریة حیث أن نجاح تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یتطل-
تطویر المؤسسات وذلك من خالل تغییر الهیاكل بالتحول إلى الهیاكل الشبكیة مما یقلل 
التوجه نحو اإلختصاص وتقسیم العمل وویزید التوجه نحو دمج الوظائف وتقلیل المستویات 

2.اإلداریة

القیادة والدعم اإلداري:یتمثل هذا العنصر أهم العناصر المؤثرة في نجاح أي مشروع -
ولذلك فمن الضروري إلتزام القیادات بمتابعة كل نقطة من نقاط إستراتیجیة المؤسسة في 

3تطبیقها لإلدارة اإللكترونیة

،2010-7،2009، العددمجلة الباحث أحمد بن عیشاوي ،" أثر تطبیق الحكومة اإللكترونیة على مؤسسات األعمال "، -1
.5ص
.449،ص 2013، 2، العددمجلة كلیة بغداد للعلوم اإلقتصادیة مریم خالص، " الحكومة اإللكترونیة" ، - 2

.90،صمرجع سابق الذكر محمد قریشي،عبد الناصر موسى،- 3
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إعتماد الهیاكل اإلداریة على المعلومات أي أن المعلومات هي العامل األساسي -
كل الذي یحكم تدفق العالقات بین وحدات التنظیم وهذا ما سیؤدي إلى تدفق العمل في

الهیاكل في آن معا وهذا ما یمیز اإلدارة اإللكترونیة عن اإلدارة التقلیدیة التي یتتابع فیها 
كما تولي هذه األداء على مراحل وفقا لتدفق المعلومات والتعلیمات من األعلى إلى األسفل،

فرضها اإلدارات الجدیدة إهتماما كبیرا بالتعلیم والتكوین والتوجیه واإلرشاد ویظهر ذلك في
أسالیب الزمة لتكوین المهارات والقدرات للعاملین بما یتناسب مع متطلبات العمل مع وجود 

1.إدارات ذات كفاءة عالیة

مما تم ذكره سابقا فإن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الدول أدى إلى ظهور مجموعة 
الهیاكل اإلداریة من من اإلصالحات  اإلداریة التي تتمثل خاصة في التغییرات الجوهریة في 

أجل التكیف مع الخدمات العامة لإلدارة اإللكترونیة والذي ینتج عنه اإلستغناء عن بعض 
الوظائف التقلیدیة وٕاستحداث وظائف جدیدة وهذا وفقا لما یتطلبه الهیكل التنظیمي لتطبیق 

إلى ظهور تنظیم اإلدارة اإللكترونیة وهذه التغییرات في التنظیمات اإلداریة سیؤدي بالضرورة 
جدید یقوم على أساس تدفق المعلومات .

المتطلبات الفنیة والتقنیةالمطلب الثاني:
یستلزم تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بالضرورة لوجود وسائل علمیة متطورة بمختلف 
أنواعها لذلك یجب توفیر هذه الوسائل فال یمكن تصور إدارة إلكترونیة دون توفر الحواسب 

وما توفره من نظم وبرمجیات وشبكات إتصال.
ها اإلدارة اإللكترونیة الركائز األساسیة التي تقوم علینكذلك فإن إستخدام األنترنیت م

فكلما تم التوسع في إستخدامه كلما سهل ذلك من عمل اإلدارة اإللكترونیة مع توفر أجهزة 
أخرى مكملة لدور الحاسب اآللي في نطاق تطبیق اإلدارة اإللكترونیة.

مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة نجم األحمد، "المتغیرات اإلقتصادیة العالمیة وسیاسة اإلصالح اإلداري في سوریا "،-1
.367-366ص -،ص1،2008، العدد24،  المجلدوالقانونیةواإلقتصادیة



إللكترونیة اإلدارة لاإلطار النظريالفصل األول: 

31

الجانب البرمجي:إن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تتطلب وجود ما یسمى تصمیم قاعدة -
جل تغطیة إحتیاجاته من البیانات المتعلقة بأنشطة المنظمة المعنیة والمنظمات بیانات من أ

ذات العالقة بها ویعتمد عمل هذه القاعدة على توفر شبكة الحواسب ومجموعة من 
البرمجیات التي سوف تتحكم في إنشاء هذه البیانات وصیانتها وٕاستخدامها كما تقوم بإدارة 

1.ترجاع والمعالجة للبیانات القاعدیةاإلسالتحدیث،أنشطة التخزین،

إلى جانب ذلك یتطلب تطبیق اإلدارة اإللكترونیة إلى ضرورة توفیر مجموعة من 
الشبكات ونقصد هنا بالشبكة مجموعة من األسالك المتوازیة التي تتباعد فیما بینها بصورة 

ل على نقل منتظمة عن طریق وسائل أخرى مثبتة بها مع ترك مسافات مفتوحة والتي تعم
المعلومات ولقد ظهرت هذه الشبكات نتیجة لتطور الحاسب اآللي وزیادة سرعته وقدراته 
بشكل مذهل مما یعني إمكانیة إستخدامه من قبل أكثر من مستفید عن طریق وحدات إدخال 

مستقلة ومن أنواع هذه الشبكات نجد:
إستعماال وتعتمد على وجود تعتبر من أكثر أنواع الشبكات ):BUSالشبكة الخطیة(-

سلك یستعمل لتوصیل كل عناصر الشبكة ببعضها البعض.
تعتبر من أوائل الشبكات التي ظهرت في ):STARNET WORKالشبكة النجمیة(-

هذا المجال وسمیت بهذا اإلسم ألن شكلها یشبه النجمة إذ یكون الحاسب الرئیسي في الوسط 
ن ممیزات هذه الشبكة نجد أنه ال یؤثر تعطل أي والحواسب األخرى حوله ومرتبطة به وم

جهاز في الشبكة على عملها بإستثناء تعطل الجهاز الذي یتوسط الشبكة.
هذه الشبكة تتصل فیها الحواسب معا بحلقة مغلقة تأخذ الشكل الشبكة الحلقیة:

الحلقي بحیث یكون اإلتصال في إتجاه واحد
بكة إتصاالت فعالة لذلك فمن الضروري توفیر یقوم نظام اإلدارة اإللكترونیة على ش

هذه الشبكات خاصة ضرورة توفركل من:

جامعة النجاح الوطنیة رسالة ماجستیر، إیمان حسن مصطفى خلوف ،  "واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس الحكومیة "، -1
26-25ص ،-،ص 2010نابلس فلسطین : كلیة الدراسات العلیا،



إللكترونیة اإلدارة لاإلطار النظريالفصل األول: 

32

وهي عبارة عن شبكة عمالقة من الحواسب المتشابكة )INTERNETشبكة األنترنیت(
حول العالم وتربط المجتمعات بكل قطاعاتها والتي تسمح لمستعملیها بالوصول إلى 

المعلومات المختلفة بكل سهولة
هي شبكة إتصاالت خاصة تستخدم ):INTRANETالداخلیة األنترانت(الشبكة 

الموارد المتاحة لألنترنیت بغیة توزیع المعلومات داخل المؤسسة ویمكن لمجموعة خاصة فقط 
من الوصول إلى هذه المعلومات.

هي إمتداد للشبكة الداخلیة بحیث ):EXTRANETالخارجیة اإلكسترانت(الشبكة
سات الخارجیة والتي لها عالقة بطبیعة نشاط المؤسسة كالموردین تسمح لمجموعة المؤس

والزبائن وهذه الشبكة تسمح لهذه األطراف الخارجیة باإلطالع على المعلومات التي یتم 
1عرضها بواسطة شبكة األنترانت.

سابقا فإن اإلدارات ملزمة في تطبیقها لإلدارة اإللكترونیة على توفیر مجموعة مما ذكر
من التقنیات والبرمجیات من حواسب وشبكات إتصاالت فعالة یتم من خاللها توصیل 
المعلومات إلى المواطنین بكل سهولة وبالتالي السرعة والدقة في إنجاز العملیات اإلداریة 

خر.فهذه الشبكات ستسمح بحسن سیر المعلومات والبیانات دون اإلنتقال من مكان إلى آ
داخل األنظمة اإلداریة ومن أجل ضمان حمایة المعلومات المتواجدة على مستوى الحواسب 
یتم وضع أرقام سریة وأدوات تشفیر فعالة للبرمجیات الحدیثة وخصوصا في تلك المتعلقة 

ى سریة تعامالته عبر الشبكة.بخدمات األنترنیت لتمكین المستخدم من المحافظة عل

.255فاطمة الدویسان وآخرون ، مرجع سابق الذكر ،ص - 1
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المتطلبات البشریة والتشریعیةالمطلب الثالث:
إن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یتطلب اإلهتمام بالجانب البشري أي اإلهتمام خاصة 
بالتكوین مع اإللتزام بمجموعة من التشریعات التي من خاللها یتم التطبیق الفعال لإلدارة 

إصدار العدید من القوانین التي من خاللها یتم حمایة معطیات اإلدارة اإللكترونیة، إذ یتم 
اإللكترونیة وما یتضمنها من جرائم إلكترونیة.

من أهم مقومات وعناصر اإلدارة اإللكترونیة وجود العنصر البشري الذي یقوم بتشغیل 
إلهتمام بالجانب أدوات اإلدارة اإللكترونیة من عناصر البنیة التحتیة والتقنیة ولذلك یجب ا

البشري وذلك من خالل توفیر كم هائل من العاملین داخل المنظمة مع إذكاء جیل مثقف 
إتخاذ القرار في البشري لتسمح للعنصروث في مجال تقنیة المعلومات یستند على إعداد بح

الفرد الذي یتعامل مع اإلدارة اإللكترونیة علیه أن یتصف بالكفاءة التقنیة في المناسب.وألن
كیفیة التعامل مع التكنولوجیات الحدیثة،ومن حیث عالقة تخصص العنصر البشري في 
عمل اإلدارة اإللكترونیة یجب عدم اإلقتصار على فئة معینة على حساب فئة أخرى بل ال بد 

مكن تقسیم فریق العمل إلى فئات ومجموعات من خلق تخصصات دقیقة حتى ی
1.متخصصة

إن المورد البشري هو العامل األساسي لمعرفة متطلبات تقنیات المعلومات واإلتصال 
والفرص التي تتیحها وأسالیب التعامل معها ویتجلى ذلك أساسا من خالل توفر درجة عالیة 

في تأدیة األعمال وتمیزها بدرجة من النشاط والدینامیكیة لدى العاملین والعنصر البشري 
عالیة من العالقات التبادلیة حیث یعملون بمنطق تشابك وتكامل الترابط وتنمیة رأي العمل 

2.المشترك وروح الفریق

–، ص 2008، اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 1طة اإللكترونیة بین الواقع والطموح . الحكومعبد الفتاح بیومي حجازي ، -1
.176- 175ص 
.291أحمد بن عیشاوي ، مرجع سابق الذكر،ص- 2
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مما سبق الذكر فإن العنصر البشري یعتبر من العناصر األساسیة لتطبیق اإلدارة 
والقادرین على إستخدام تكنولوجیات اإللكترونیة ولذلك یجب توفیر كم هائل من العاملین

اإلعالم ففاعلیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یقوم على أساس العنصر البشري وقدرته على 
التعایش مع المتغیرات الحاصلة سواء من الناتحیة التنظیمیة أو التقنیة.

مل یقوم مما ال شك فیه فإن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یحتاج إلى إستعداد تشریعى متكا
دارة على  أساس إصدار مجموعة من األحكام والقوانین التي من خاللها یتم تطبیق اإل

تتمثل في إصدار قوانین تنظم نشر المعلومات والمحافظة على اإللكترونیة وهذه التشریعات
1.سریتها مع التشریعات الخاصة بتحدید رسوم إستخدام المواقع اإللكترونیة

أهمیة اإلدارة اإللكترونیة لذلك عملت على إصدار تشریعات لقد أدركت بعض الدول 
متعددة تحقق هذا الغرض وتجعل التحول من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإللكترونیة ومن 
بین هذه التشریعات نجد التشریعات الصادرة من أجل التحول لإلدارة اإللكترونیة وكما عملت 

حمایة اإلدارة اإللكترونیة من مختلف التعسفات التي أیضا على إصدار القوانین المتعلقة ب
ستقام ضد هذه اإلدارة سواء على مستوى اإلدارة والعاملین فیها أو على مستوى المواطنین 

2.والجرائم اإللكترونیة التي قد تصیب المعلومات الموجودة داخل أنظمة األنترنیت

بالغة في تطبیق اإلدارة من كل ما سبق یمكن القول أن للجانب التشریعي أهمیة
اإللكترونیة إذ من الضروري توفیر عدد كبیر من التشریعات التي من خاللها سوف یتم 
حمایة نظام اإلدارة اإللكترونیة والمعلومات التي یتظمنها هذا النظام وذلك من خالل إقامة 

ها اإلدارة مجموعة من القوانین والتشریعات سواء ما تعلق بالقوانین التي تطبق من خالل
اإللكترونیة أو ما تعلق بحمایة األنظمة والمعلومات ضد الجرائم اإللكترونیة.

، جامعة مولود رسالة ماجستیر"، رافیق بن مرسلي، " األسالیب الحدیثة للتنمیة اإلداریة بین حتمیة التغییر ومعوقات التطبیق-1
.136، ص 2011معمري : كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

.180مرجع سابق،صعبد الفتاح بیومي حجازي،- 2
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خالصة وٕاستنتاجات:
من خالل كل ما تم عرضه یمكن إستخالص مجموعة من اإلستنتاجات التي تتمثل 

في:
وجود العدید من الدراسات التي قامت بدراسة مفهوم اإلدارة اإللكترونیة إال أن معظم 
هذه الدراسات تشیر إلى أن مصطلح اإلدارة اإللكترونیة یشیر إلى إعادة التصمیم الشامل 
للعملیات اإلداریة وذلك بإدخال وسائل التكنولوجیة الحدیثة بكل أنواعها على الهیاكل اإلداریة 

وم باإلعتماد على اإلمكانات المتمیزة لألنترنیت والشبكات في تعامالتها مع المواطنین التي تق
.دون الحاجة لإلنتقال من مكان إلى آخر

یؤدي تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الهیاكل اإلداریة إلى ظهور وظائف جدیدة تتمثل 
للوظائف التقلیدیة من حیث في التخطیط،التنظیم والرقابة اإللكترونیة وهذه الوظائف مخالفة 

إعتمادها على التدفق المعلوماتي الهائل والشبكة اإللكترونیة لألنترنیت وهذا ما یسمح بتحقیق 
.التكامل داخل اإلدارات وكذا إتاحة فرص عمل جدیدة

یسمح تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل اإلدارة إلى السرعة في العمل وٕانجاز المعامالت 
ن اإلنتقال من مكان آلخر كما تسمح أیضا باإلستغناء عن الممارسات بدقة وكفاءة دو 

التقلیدیة واإلنتقال إلى الممارسات اإللكترونیة وذلك من خالل التخلي عن الدعائم الورقیة 
.واإلعتماد على الوثائق اإللكترونیة

ة تستدعي إن عملیة اإلنتقال من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإللكترونیة عملیة معقد
بالضرورة التركیز على مجموعة من العناصر إذ أن التحول إلى هذا النمط من اإلدارة یستلزم 
تهیئة البیئة المواتیة لتطبیقها وذلك من خالل توفیر وسائل التكنولوجیة الحدیثة من أنترنیت 

یة الالزمة وبرمجیات وشبكات إلكترونیة مع التركیز على عملیة التكوین وتوفیر البیئة التشریع
.التي تتمثل في مجموعة من القوانین التي تسیر علیها اإلدارة اإللكترونیة



:الثــــانـــيل  ــــالفص

ةـــــرونیـــــاإللكتاإلدارةقـــــتطبی

رــــــزائــــــالجيــــف



تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائرالفصل الثاني: 

37

الفصل الثاني: تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر
إن الجزائر كغیرها من الدول وجدت نفسها أمام وضع ال یمكن تجاوزه إال بإقتناء 

لكترونیا وذلك من دارتها إإخاللها إلى مجتمع معلوماتي وبناءالوسائل الحدیثة والتحول من 
خالل بذل العدید من الجهود سواءا كان ذلك على الصعید اإلستراتیجي أو التشریعي أو 

التنظیمي.

لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائرالجهود الرامیةالمبحث األول:
لم تأت من فراغ بل كان نتیجة لبذلها العدید إن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر

الجهود وتركیزها على جوانب عدیدة.من

المطلب األول: إستراتیجیة الجزائر اإللكترونیة
تعتبر إستراتیجیة الجزائر اإللكترونیة من أهم الجهود التي قامت بها الجزائر، لتطبیق 
اإلدارة اإللكترونیة ،والتي تهدف من خاللها إلى ربط المؤسسات التابعة  للدولة ،والجماعات 

المحلیة الالمركزیة (البلدیة والوالیة) ذات اإلتصال المباشر مع المواطنین وذلك من خالل  
وقد تم تخصیص ء شبكة وطنیة تسمح بتحقیق التواصل، بواسطة تقنیة رقمیة،إنشا

خبیر لتنفیذ هذا المشروع والذي یهدف حسب مضمونه إلى جعل المجتمع المعلوماتي 300
واإلقتصاد الرقمي في الجزائر أداة تأثیر فاعلة تسمح بتحقیق النمو اإلقتصادي للبالد وٕاقامة 

1مجتمع معلوماتي.

ضمن المبادرات والمشاریع التنمویة 2013- 2009روع الجزائر اإللكترونیة ویندرج مش
التي تتبناها الدولة الجزائریة لتحقیق التنمیة المستدامة في مختلف المجاالت والذي یرمي إلى 

بحث قدمت في " ، ورقة 2013مشروع الجزائر اإللكتررونیةفي الجزائر التحدیات والرهانات ""الحكومة اإللكترونیة الحمزة منیر،1-
.21، ص2010جانفي 19/20، مستغانم اإللكترونیة ودورها في إنجاح الخطط التنمویةالملتقى الدولي حول الحكومة 
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وتعمیم إستخدام التكنولوجیة الحدیثة من خالل ترقیة إحالل نظام إلكتروني متطور وشامل ،
جمیع القطاعات مما یسمح بتقدیم خدمات ذات نوعیة وتكون  بشكل نظام المعلوماتیة في

أفضل وأبسط للمواطنین من خالل شبكة األنترنیت والشركات واإلدارات فتصبح بذلك أداة 
1.تواصل بین الدولة والمواطن

وهي بمثابة برنامج یهدف بالنهوض باإلقتصاد2009صدرت هذه الوثیقة سنة 
الوطني وتحسین الخدمات الموجهة باألساس إلى المواطن من خالل توفیر تكنولوجیات 

واإلقتصادیة عن طریق إستخدامها لهذه المعلومات واإلتصال ودعم المؤسسات اإلداریة
2.التكنولوجیة

لمعرفة مع تعتبر إستراتیجیة اإلدارة اإللكترونیة ضمن رؤیة رامیة إلى مجتمع العلم وا
التحوالت العمیقة والسریعة التي یعیشها العالم وتهدف هذه اإلستراتیجیة ن اإلعتبار األخذ بعی

محور إلى ممارسة خطة عمل متماسكة وقویة ،تتمحور خطة العمل هذه على ثالثة عشر
تحقیقها على عاألهداف الرئیسیة و الخاصة المزموهذه المحاور تسعى إلى تحدید ارئیسی

.الجزائریةت العمومیةمدى السنوات في اإلدارا
) تسعى من خاللها إلى تسریع 3(الملحق  رقم امحور 13تتضمن هذه اإلستراتیجیة 

إستخدام تكنولوجیات اإلعالم واإلتصال في اإلدارات العمومیة والشركات الخاصة مع تطویر 
من تحفیزات وشبكات آلیات وٕاجراءات التحفیز الكفیلة بتمكین المواطنین من اإلستفادة

فق السریع دتكنولوجیة اإلعالم واإلتصال وهذا ما یسمح بتطویر التوصیالت ذات الت
والمضامین المتعددة الوسائط ببرامج تكوین من أجل تسریع عملیة إستخدام تكنولوجیات 

.اإلعالم واإلتصال

الملتقى الوطني الثامن حول مستقبل الشباب فيعادل غزال، "الحكومة اإللكترونیة في الجزائر والنفاذ إلى مجتمع المعلومات"،-1
15، ص 2014نوفمبر09/ 08، جامعة باتنة ، قسم علم المكتبات والتوثیق الجزائر 

، جامعة الحاج لخضر باتنة : كلیة الحقوق و العلوم رسالة ماجستیر، محمد الشایب،"الحكومة اإللكترونیة كآلیة لتوطید الحكم"-2
185، ص 2009السیاسیة 
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حور إلى جانب هذا فقد أعطت الجزائر أهمیة إلقتصادها الوطني حیث خصصت له م
یتضمن تشجیع إنشاء الشركات في مجال إنتاج المضامین المحلیة والتفعیل من خبرات 
المؤسسات الجزائریة العاملة في تكنولوجیات اإلعالم واإلتصال من أجل الوصول إلى تحقیق 
إقتصاد رقمي متطور و تحقیق شبكة  إتصاالت فعالة  ذات التدفق السریع ،مع اإلهتمام 

اإلطار القانوني والمالي للمشروع مع توقیع إتفاقیات الشراكة والتعاون مع بالعنصر  البشري و 
.الدول الرائدة في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

یهدف هذا المشروع إلى تحقیق العدید من األهداف التي تتمثل في:-
* تسریع إستخدام تكنولوجیات اإلعالم واإلتصال في المؤسسات العمومیة والخاصة

یتم التركیز على مجموعة من العناصر التي تتمثل في تنمیة جل  تحقیق هذا الهدفومن أ: 
الكفاءات البشریة، تحسین وتطویر الخدمات اإللكترونیة لفائدة المواطنین والشركات والعمال 
واإلدارات األخرى سواء كانت عامة أو خاصة، نشر تطبیقات قطاعیة متمیزة ،وضع نظم 

قدرة التنافسیة لدى الشركات وتطویر التطبیقات لتحسین أداء هذه إعالم مندمجة، رفع  ال
الشركات مع تطویر الخدمات اإللكترونیة وتملك تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال من قبل 

1المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

الكفیلة بتمكین المواطنین من اإلستفادة من * تطویر آلیات وٕاجراءات التحفیز
تعمیم توفیرشبكة األنترنیت وال یتم ذلك إال من خاللعالم واإلتصال :شبكات تكنولوجیا اإل

الدخول إلى األنترنیت بحیث یجب أوال توسیع هذا الدخول من أجل السماح لكل مواطن أینما 
وجد عبر التراب الوطني باإلستفادة من الخدمات العمومیة ومن قاعدة المعارف والعلم الهائل 

وكذلك إرفاق برامج التجهیز وتطویر التوصیالت ذات التدفق السریع المتمثلة في األنترنیت 
والمضامین المتعددة الوسائط ببرامج التكوین من أجل التسریع في عملیة إستعمال تكنولوجیا 

18مرجع سابق الذكر،ص  عادل غزال،  -1
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اإلعالم واإلتصال وبالتالي فإن عملیة تعمیم النفاذ إلى األنترنیت ال یتم إال من خالل توسیع 
1شبكة األنترنیت.

یتمحور حول ثالثة مكونات أساسیة تتمثل في البرمجیة،ر اإلقتصاد الرقمي:* تطوی
روف المناسبة لتطویر صناعة تكنولوجیات اإلعالم ظالتجهیزات، لیتم تهیئة الالخدمات ،

مواصلة الحوار فيویتفرع هذا الهدف إلى أربعة أهداف فرعیة.واإلتصال تطویرا مكثفا
"الجزائر الوطني بین الحكومة والشركات والتي تمت مباشرتها في إطار إعداد إستراتیجیة

توفیر كل الظروف المالئمة لتثمین الكفاءات العلمیة والتقنیة الوطنیة في مجال اإللكترونیة"،
اط نشتوجیه الو تحفیزیة وضع إجراءات و إنتاج البرمجیات وتوفیر الخدمات والتجهیز 

اإلعالم واإلتصال.ااإلقتصادي في مجال تكنولوجی
: ال یمكن تطبیق إستراتیجیة * تعزیز البنیة األساسیة لإلتصاالت ذات التدفق السریع

الجزائر اإللكترونیة إال من خالل توفیر شبكة إتصاالت ، ذات التدفق السریع،كما أن هذه 
یم خدمات إلكترونیة للمواطنین واإلدارات الشبكة تمثل القاعدة األساسیة التي تقوم على تقد

إقتناء التجهیزات وٕانجاز شبكات الربط البصریة وشبكات 2العامة والخاصة وذلك من خالل:
الربط المحلي ،تأمین الشبكات من خالل وضع اإلیطار القانوني لحمایة منشأت تكنولوجیة 

.الحمایةاإلعالم  واإلتصال وتدعیم الكفاءات التقنیة المختصة في مجال
تتم عملیة تطویر الكفاءات البشریة من خالل تدریبها على *تطویر الكفاءات البشریة:

إستعمال تكنولوجیات اإلعالم واإلتصال وٕاقامة دورات تكوینیة للموارد البشریة في كافة 
المجاالت من أجل إستخدامها بطریقة صحیحة وسلیمة.

بتكار العمود الفقري  اإلیة البحث و تشمل عمل*تدعیم البحث التطویر واإلبتكار:
لإلقتصاد المعرفي من خالل دعم كفاءات البحث وذلك من خالل تنظیم لقاءات ودورات 

المؤتمر الدولي حول الحكومة اإللكترونیة ودورها في الجزائر اإللكترونیة"  ، ورقة بحث قدمت في بوشول  السعید ، "إستراتیجیة-1
.8، ص 2010أفریل  20/ 19جامعة مستغانم ،الخطط التنمویة  ، إنجاح

.38-13،ص ص  لكترونیةالجموریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،اللجنة اال-2
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تكوینیة ومنح الجوائز للمبتكرین وتطویر وتشجیع الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث 
1األجنبیة.

إطار قانوني فعال الذي وذلك من خالل توفیر*ضبط مستوى اإلیطار القانوني:
قانوني یضبط إستخدام یتمثل في مجموعة من القوانین والتشریعات  فال بد من وجود إیطار

.وتطویر تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال
إن الهدف األساسي من المحور هو محاولة توعیة المواطنین *اإلعالم واإلتصال:

في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة وتحسین والمؤسسات بأهمیة تكنولوجیات اإلعالم واإلتصال 
مستوى معیشة األفراد.

والمهارات من خالل اى الجزائر إلى إكتساب التكنولوجیتسع*تثمین التعاون الدولي:
ة في الحوار والمبادرات الدولیة أي الدول الرائدة في لتفاقیات الشراكة والمشاركة الفعاعقد إ

األمریكیة.هذا المجال مثل الوالیات المتحدة 
وذلك بتحدید نظام مؤشرات متابعة وتقییم بحیث تسمح تابعة:م* آلیات التقییم وال

بقیاس مدى تأثیر تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال على التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة من جهة 
ل بضمان تطبیقها بشكل فعاوبإجراء تقییم دوري ومستمر لتنفیذ برنامج إستراتیجیة اإللكترونیة

وناجح والتخلص أو إزالة العراقیل الموجودة للحد من تفاقمها ألن كل هذه یؤدي إلى فشل 
وعدم تطبیق هذه اإلستراتیجیة.

یتمثل الهدف الفعلي لهذا المحور في وضع تنظیم للتنفیذ الفعلي * إجراءات التنظیم:
مة وتنسیق منسجم للمخطط اإلستراتیجي الجزائر اإللكترونیة بفضل تأطیر فعال ومتابعة دائ

بین مختلف الفاعلین المعنیین وذلك من خالل تدعیم اإلنسجام وتنسیق وطني وتدعیم قدرات 
التدخل على مستوى القطاعات والهیئة المتخصصة.

:كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، قسم جامعة قسنطینة,رسالة ماجستیر ، "التجارة اإللكترونیة واقع وآفاق "، سمیة دیمش1-
251- 250ص- ،ص2011العلوم اإلقتصادیة ،
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ال یمكن تنفیذ إستراتیجیة الجزائر اإللكترونیة إال بتوفیر الموارد *الموارد المالیة:
ل كما أنه یجب أن تكون اإلجراءات التشریعیة أو المالیة وكذلك إستغالل أحسن إستغال

المادیة مقرونة بالتقییم المالي الدقیق ویستلزم األمر ترتیب هذه اإلجراءات حسب تأثیرها على 
1التنمیة اإلقتصادیة.

مما سبق یمكن القول أن الجزائر حددت مجموعة من األهداف من أجل التطبیق 
مؤسساتها ویظهر ذلك من خالل إستراتیجیة الجزائر الفعلي لإلدارة اإللكترونیة في جمیع

.اإللكترونیة 

المطلب الثاني: القوانین المتعلقة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة  :
لقد قام المشرع الجزائري بسن العدید من القوانین والتي من خاللها تحدد كیفیة تطبیق 

اإلدارة اإللكترونیة فقد كانت بدایاتها  في:
المشرع الجزائري على مجموعة من القوانین التي یتم من خاللها تنظیم عملیة إعتمد

تطبیق اإلدارة اإللكترونیة وتتمثل هذه األخیرة في التركیز على ضبط شروط كیفیة إقامة 
خدمات األنترنیت وٕاستغاللها أحسن إستغالل من أجل السعي إلدخال  األنترنیت  إلى 

مع مجموعة من e-mailوالبرید اإللكتروني webدمة الجزائر وذلك من خالل إدخال خ
الخدمات األخرى وهذا ما یظهر في:

الموافق 1419جمادي األول عام 3المؤرخ في 257–98* المرسوم التنفیذي رقم 
الذي  یضبط شروط كیفیة إقامة خدمات األنترنیت وٕاستغاللها، یتضمن 1998أوت  سنة25

من على مجموعة من العناصر فالمادة األولى تتضمن تضادة تمادة كل م18هذا المرسوم 
والبرید webمثال في خدمة وابامة خدمات األنترنیت التي تتمثلشروط وكیفیة إق

.161-160ص-رافیق بن مرسلي ، مرجع سابق الذكر ، ص -1
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یتم اإلطالع من خاللها على صفحات متعددة الوسائط ترتكز على e-mail1اإللكتروني
بوصالت) وهذا ما تنص النصوص والرسوم البیانیة (الصوت والصورة ،متصلة فیما بینها 

، من القانون وتقدم هذه الخدمات من موقع یتوفر على وسائل لإلعالم اآللي 2علیه المادة  
واإلتصاالت .

في إطار هذا المرسوم ظهرت تعدیالت جدیدة على مضمون هذا القانون ویظهر ذلك 
ئري في الذي تم إصداره من طرف المشرع الجزا307-2000في المرسوم التنفیذي رقم 

.2000سنة  
الموافق   1421رجب عام 16مؤرخ في  307-2000المرسوم التنفیذي رقم * 

جمادى 03المؤرخ في   257-98یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2000أكتوبر  سنة 15
الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998أوت 25الموافق ل 1419األول عام 

2.مواد7ویتضمن هذا المرسوم  األنترنیت وٕاستغاللها

ظهرت في هذا المرسوم العدید من التعدیالت التي تتمثل في التغییرات الحاصلة في 
بعض المواد كالتغییر الذي حصل على مستوى تقدیم خدمات األنترنیت ففي القانون األول 

ما في تقدم خدمات األنترنیت من موقع یتوفر على وسائل اإلعالم اآللي واإلتصاالت أ
فإن خدمات األنترنیت تحدد بقرار من الوزیر المكلف 307-2000المرسوم رقم رقم 

بالمواصالت السلكیة والالسلكیة. 
الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصالت 03–2000* القانون رقم 

مل اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة  الذي یكرس الفصل بین وظائف المتعامل البریدي ومتعا
فإعادة هیكلة وزارة البرید والمواصالت سمح بظهور متعاملین  أساسیین هما برید الجزائر 
وٕاتصاالت الجزائر وتحدید اإلطار الدستوري لسلطة ضبط مستقلة فتحت أبوابها للمستثمرین 

25الموافق 1419جمادى األول عام  3مؤرخ في257-98التنفیذي رقمالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسوم-1
.6-5ص - ، ص63،العدد الجریدة الرسمیة ، 1998أوت

2000أكتوبر 14رجب الموافق 16مؤرخ في 307- 2000الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المرسوم التنفیذي رقم -2
15، ص 60، العدد الجریدة الرسمیة،
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ومنحهم رخص سواء المتعلقة بالهاتف النقال أو الثابت وترخیصات موزعي خدمات الخواص
نترنیت ومراكز النداء األ

تتمثل عملیة الدفع اإللكتروني في دفع الفواتیر * إصدار قانون الدفع اإللكتروني:
بشكل إلكتروني وذلك باإلعتماد على بعض الوسائل التي تتمثل في بطاقة الدفع اإللكتروني 

قم  وذلك من خالل األمر ر 2003وقد بدأ اإلعتراف بوسائل الدفع اإللكتروني منذ سنة 
التي تنص على:"تعتبر وسائل الدفع 69المتعلق بالنقد والقرض من خالل المادة 03-11

كل األدوات التي تمكن الشخص من تحویل األموال مهما كان السند أو األسلوب التقني 
المستعمل"

المعدل للقانون المدني 2005جوان20المؤرخ في 05-10* إصدارقانون رقم 
ومن هنا إنتقل المشرع 1بالشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة الورقیة حیث إعتبر اإلثبات 

الجزائري من الكتابة التقلیدیة الورقیة التي تعتمد على الورق والحبر إلى كتابة أكثر  إثباتا 
وتطورا  وهي الكتابة اإللكترونیة التي ترتكز على الوسائل الحدیثة مثل الحاسوب واألقراص 

تكون على شكل رسائل إلكترونیة. المرنة والصلبة أو
من أجل حمایة كل ما یتعلق باألنظمة  *إصدار قانون لحمایة  األنظمة اإللكترونیة:

المعدل 2004المؤرخ في نوفمبر  15–04أوالعملیات اإللكترونیة تم إصدار القانون رقم 
من خالل تجریم والمتمم لقانون العقوبات والذي ینص على ضرورة حمایة أنظمة المعلومات

كل أنواع اإلعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة اآللیة للمعطیات كالدخول غیر المشروع 
لألنظمة المعلوماتیة من أجل محاولة  تغییر أو إتالف المعطیات.

أوت 05المؤرخ في04-09*إصدار قانون الجریمة اإللكترونیة في رقم  
والذي یتضمن القاعدة الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات اإلعالم 2009

واإلتصال ومكافحتها.

على 2016سبتمبر25، تم اإلطالع علیه في  "اإلطار القانوني للتوقیع والتصدیق اإللكترونیین في الجزائر"سوالم سفیان ، -1
.www.achababonline.comصباحا9الساعة  
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الذي یحدد القواعد العامة 2015فیفري 1المؤرخ في 15–04*إصدار قانون رقم 
والتقنیات المتعلق بالتوقیع والتصدیق اإللترونیین قصد التكفل بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة 

التي  ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتیة لتعمیم  وتطویر المبادالت اإللكترونیة وترسیخ 
االمبادئ العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین.

قضایا المساس بأمن المعلومات التي طرحت على المحاكم وعدد : 1جدول رقم 
)2010إلى 2005(من سنة األشخاص المتابعین

المجموع200520062007200820092010السنة
01010306121235عدد الجرائم

عدد األشخاص 
المتابعین

00010313512088

عماد بوقالشي، اإلدارة اإللكترونیة ودورها في تحسین أداء اإلدارات المصدر:
.192العمومیة دراسة حالة وزارة العدل ، رسالة ماجستیر،  ،ص 

/ 2005من خالل هذا الجدول نالحظ تزاید عدد األشخاص المتابعین من سنة 
متابعة ، أما عدد الجرائم 88على حساب عدد الجرائم بحیث وصل عدد المتابعات 2010

1جریمة.35فوصل عددها إلى 

فیه عدد األشخاص المتابعین بقضایا المساس بأمن إنخفضت2010أما في  سنة 
ویمكن إرجاع ذلك إلى:2009شخص في سنة 51شخصا بدل من 20المعلومات إلى 

جامعة رسالة ماجستیر،، اإلدارة اإللكترونیة ودورها في تحسین أداء اإلدارات العمومیة دراسة حالة وزارة العدل ، عماد بوقالشي1-
.192،ص 2010/2011، قسم علوم التسییر ،العلوم اإلقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییرالجزائر: كلیة 
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إصدار القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 
.2009أوت 05المؤرخ في 04-09المعلومات واإلتصال ومكافحتها (قانون رقم 

والرغبة 2013–2009تزامن هذه الفترة مع تطبیق إستراتیجیة الجزائر اإللكترونیة -
1باإلنتقال نحو مجتمع معلوماتي فعال

التطور السكاني وعدد مستخدمي األنترنیت في الجزائر من  : 2م جدول رق
2009 -2014

20092010201220132014السنوات
41000004700000523000064042646669927عدد المستخدمین

3417818834586184373672263881372138813722عدد السكان
126،13145،162،17%من عدد السكان

صارة بالساكر، "التجارة اإللكترونیة وآفاق تطورها في البلدان العربیة المصدر:
لخضر،كلیة العلوم اإلقتصادیة جامعة حمة دراسة حالة الجزائر "، رسالة  ماجستر ،

50،ص والتجاریة وعلوم التسییر،قسم العلوم التجاریة

2009نالحظ من الجدول أن نسبة زیادة مستخدمي األنترنیت في الجزائر خالل الفترة 
كانت ضئیلة جدا بالمقارنة مع الجهود المبذولة في هذا المجال حیث ال تتجاوز          2014-

2014.2في من عدد السكان2،17%

193،نفس المرجع،ص عماد بوقالشي-1
، جامعة حمه لخضر رسالة  ماجستركر، "التجارة اإللكترونیة وآفاق تطورها في البلدان العربیة دراسة حالة الجزائر "، صارة بالسا-2

.50بالوادي : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، قسم العلوم التجاریة ،ص 
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من الوسائل التي یتم من خاللها النفاذ أو الدخول إلى األنترنیت نجد توفر شبكة 
ه تطور الهاتف الثابت إلى اإلستقراراتجإاإلتصاالت  الهاتفیة الثابتة والنقالة وبالنظر إلى

08ویالحظ أن نسبة المشتركین فیه تنخفض من سنة إلى أخرى ففي الجزائر نالحظ  
یستفیدون من خدمات الهاتف الثابت ویرجع السبب إلى توجه 100أشخاص من أصل 

) 4المواطنین نحو تكنولوجیا الهاتف النقال( الملحق رقم 

مؤسسات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة المطلب الثالث:
من المؤسسات من أجل تطبیق ما یسمى باإلدارة اإللكترونیة تم إنشاء العدیدفي إطار

مواكبة مختلف التغیرات والتحوالت التكنولوجیة.
تم إنشاء هذا المركز بموجب إنشاء مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني:-1

كة وهو عبارة عن المزود األول والرئیسي لشب1985مارس 16في 56-85المرسوم 
األنترنیت في الجزائر تابع لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي یتكفل  بتفعیل إستخدام شبكة  
األنتریت في الجزائر وقد عمل على فتح العدید من حسابات األنترنیت وربط العدید من 

1.المؤسسات بهذه الشبكة شملت مختلف الجامعات والمعاهد والمستشفیات

:والمواصالت السلكیة والالسلكیةسلطة الضبط للبرید-2
2000أوت 05المؤرخ في 03-2000أنشأت هذه السلطة بموجب القانون رقم  

الذي یعرفها في مادته العاشرة من الفصل الثالث بأنها سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة 
2.المعنویة واإلستقالل المالي

جامعة محمد خیضر بسكرة: رسالة ماستر،حسن حرز اهللا فؤاد ،"الحكومة اإللكترونیة في الجزائر دراسة في إمكانیة التطبیق"، -1
.81ص ،2013،كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت 5في المؤرخ 03–2000،اقانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-2
.8، ص 48العددالجریدة الرسمیة،بالبرید والمواصالت السلكیة والالساكیة ،
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13الالسلكیة محددة في المادة من مهام سلطة ضبط البرید والمواصالت السلكیة و
من نفس القانون التي تنص على ما یلي:

السهر على وجود منافسة فعالة، عادلة تقوم على مبدأ التمییز على مستوى البرید -
والمواصالت السلكیة والالسلكیة.

تخطیط ،ادارة ،تخصیص و مراقبة استخدام الترددات في النطاقات المقدمة لها.-
وتخصیصها للمتعاملین.وطنیة للترقیم الهاتفي ومراجعة طلبات األرقام،وضع خطة -
الموافقة على العروض المرجعیة للربط البثي.-
البث في النزاعات المتعلقة بالربط البثي.-
منح تصریحات التشغیل وٕاعتماد معدات البرید واإلتصاالت السلكیة والالسلكیة -

ب اإلستجابة لها. ووضع المواصفات والمعاییر التي یج
التحكیم في المنازعات التي تنشأ بین المتعاملین فیما بینهم أو مع المستخدمین.-

ومن أجل إتمام مهامها على أكمل وجه تتشكل سلطة الضبط من هیئتین  هما 
المجلس(هیئة تداولیة) یتشكل مجلس سلطة الضبط للمواصالت السلكیة والالسلكیة من  ستة 

یس المجلس من طرف رئیس الجمهوریة.أعضاء  و یعین رئ
المدیریة العامة :یتم تسییر سلطة الضبط من طرف مدیر عام یتم تنصیبه بموجب 
مرسوم رئاسي یحضر المدیر العام اجتماعات المجلس براي استشاري ویتولى فیها االمانة 

التقنیة إطاریكلف المدیر العام بمتابعة و تنفیذ قرارات المجلس  
المدیریة العامة في تنفیذ برنامج العمل الذي یحدده مجلس سلطة الضبط تتمثل مهام 

1.للمواصالت السلكیة و الالسلكیة و ادارته

وزارة البرید وتكنولوجیا اإلعالم واإلتصال:-3

1-www.mptic.dz05:11على الساعة 2016أكتوبر 4یوم موقع وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واإلتصال  في
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تم وضع  2000في إطار إصالحات قطاع اإلتصاالت التي باشرتها الجزائر سنة 
اإلعالم واإلتصال والتي شملت اال تكنولوجیسیاسة الجزائر في مجبعض الهیاكل لدعم

اإلعالم واإلتصال بهدف اابقا إلى وزارة البرید وتكنولوجیتحویل وزارة البرید والمواصالت س
تنظیم قطاع تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال.

مدیریة البرید،تضم هذه الوزارة مجموعة متنوعة من الهیاكل مثل المفتشیة العامة،
مدیریة الموارد البشریة...وغیرها من الهیاكل التي تتأسس علیها.القانونیة،مدیریة الشؤون

"المدیریة تشرف هذه األخیرة على قطاع اإلتصاالت وتكنولوجیة المعلومات من خالل:
العامة لتكنولوجیة اإلعالم واإلتصال" التي تتكفل بمهمة تنفیذ المهام اآلتیة:

لتطویر المواصالت السلكیة والالسلكیة والمعلوماتیة وتقنیات إعداد إستراتیجیة-
السمعیة البصریة.

المشاركة في تحدید إطار تشیید مجتمع المعلومات الجزائري.-
السهر على إحترام شروط دوام الشبكات المبنیة على تكنولوجیة اإلعالم واإلتصال -

وٕاستمراریتها وأمنها.
ق في تحدید السیاسة الوطنیة بغرض اإلستعمال المشاركة في إطار وطني منس-

السلمي لمجال الفضاء الخارجي.
إقتراح كل التدابیر المساهمة في تطویر البحث التطبیقي في میادین المواصالت -

السلكیة والالسلكیة والمعلوماتیة.
ث مدیریات فرعیةهذه المدیریة العامة في شكل ثالوبغیة تنفیذ هذه األهداف تم هیكلة

1والتي تتمثل في :

نفس المرجع- 1



تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائرالفصل الثاني: 

50

تتولى إعداد الدراسات حول سوق * مدیریة الدراسات واإلستشراف والتقییس:
تكنولوجیا الإلعالم واإلتصال وتتابع التحوالت والتطورات التكنولوجیة الوطنیة والدولیة على 

المدى المتوسط والبعید وتدرس مدى تأثیر هذه التحوالت على المحیط الوطني.
تسهر هذه المدیریة على وضع ر تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال:*مدیریة تطوی

لبناء مجتمع معلومات كما تسعى إلى تطویر البنیة مبنیة على منهجیة متكاملةإستراتیجیة
الرقمي من خالل وضع عناصر تنفیذ التحتیة لإلتصاالت لكي تتالئم مع متطلبات اإلقتصاد

السیاسة القطاعیة لفتح سوق تكنولوجیات اإلعالم وااإلتصال في مجال المنافسة.
: تقوم هذه المدیریة بترقیة وتنشیط مجتمع المعلومات من *مدیریة مجتمع المعلومات

خالل تعزیز وتطویر مخططات أعمال خاصة بهذا المجال ومتابعة تنفیذها بغیة تحفیز 
.التطور نحو مجتمع المعلومات

نظرا ألهمیة تكنولوجیا الفضاء والدور الوكالة الفضائیة والقمر الصناعي الجزائري: -4
الذي تلعبه األقمار الصناعیة في توفیر اإلستغالل المستقل في مجال اإلتصاالت الهاتفیة 

قطاع من خالل إنشاء األنترنیت ؛اولت الجزائر توجیه عنایة خاصة لهذا الالثابتة والنقالة،
) بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في جانفي من أجل تدعیم ASALالوكالة الفضائیة (

البحث وٕاخراجه من اإلطار النظري إلى اإلطار التطبیقي باإلضافة إلى السهر على تنفیذ 
1التوجیهات الوطنیة واإلستراتیجیة لترقیة النشاط الفضائى وتطویره.

ترمي هذه التجربة إلى نقلة نوعیة في للحضائر التكنولوجیة:الوكالة الوطنیة-5
وتهیئة مناخ تشریعي وتنظیمي مالئم كمحصلة للتطور الذي شهده قطاع البرید إطار تحقیق

والمواصالت وما إتسم به من تغییر جذري وكان اإلطار التقدیري لها یتمحور حول ثالثة 
ي مراكز البحث والتكوین ثم المؤسسات إضافة جوانب تبنى علیها الحضییرة والتي تنحصر فف

إلى الحضانة والدعم ویجدر الـتأكد على أن الحضیرة تتكون من معهد العالي لإلتصاالت 

.263-261ص -سمیة دیمش،مرجع سابق الذكر ،ص -1
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ووكالة األنترنیت واإلتصاالت وكذلك مكاتب الحضانات لمؤسسات التكنولوجیة المتقدمة 
دعما وتمویل من أطراف والذي یتجسد في مشروع تطبیق تقني وٕاقتصاد مستقبلي والذي یلقى

1محلیة إضافة إلى الشراكة الدولیة بین الجزائر والدول األخرى

-08تم إنشاؤه بموجب القانون صندوق دعم إستخدام وتطویر اإلعالم واإلتصال:-6
بیق ووضع حیز التط2009المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30الصادرفي21

إطار تمویل النشاطات الهادفة إلى تطبیق البرنامج فيمن طرف الحكومة الجزائریة 
المؤسسات من بینها منحیث یقوم بتمویل  العدید"الجزائر اإللكترونیة"اإلستراتیجي 

الجمعیات المهنیة التي تعمل وفق تكنولوجیات المؤسسات العمومیة والخاصة،اإلدارات،
وكذا تمویل العدید من المشاریع تصال،مستخدمي تكنولوجیا اإلعالم واإلاإلعالم واإلتصال،

إستثمار إقتناء تجهیزات الشبكة،المتمثلة في إقتناء تجهیزات اإلعالم اآللي والبرمجیات،
مادي وال مادي  الموجه لدعم النهوض بمؤسسات مختصة في تكنولوجیات اإلعالم 

تطویر خدمات،تطویر وتسییر بوابات الدخول للإطالق خدمات على األنترنات،واإلتصال،
2المواقع اإللكترونیة.

تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائرأمثلة عن المبحث الثاني: 
في ظل  سعي الجزائر إلى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  ظهرت مجموعة من المشاریع 

من أجل تقریب اإلدارة من المواطن مع  التي تعتمد أساسا على إستخدام الوسائل اإللكترنیة
تحقیق السرعة في التنفیذ عملت الجزائر على عصرنة كل ما یتعلق بالوثائق المتعلقة 

بالجماعات المحلیة وقطاع العدالة وكذا  الضمان اإلجتماعي.

124عاشور عبد الكریم،مرجع سابق الذكر،ص -1
فيwww.elmouwatine.dzعلى الموقع FAUDTICصندوق دعم إستخدام وتطویر تكنواوجیات اإلعالم واإلتصال-2

.20:15على الساعة  10-2016- 14
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المطلب األول: تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في  الجماعات المحلیة
ارة اإللكترونیة قامت الجزائراإللكترونیة ومع ظهور مصطلح اإلدفي إطار الجزائر 

ین قة التعریف البیومتریعصرنة ما یتعلق بالجماعات المحلیة ویظهر ذلك في جواز وبطاب
ووثیقة الحالة المدنیة.

یینجواز السفر وبطاقة التعریف البیومتر-1
تهدف الحكومة إلى إدارة إلكترونیة مبنیة على تكنولوجیات اإلعالم واإلتصال حیث 
إتخذت عدة إجراءات في سبیل تقدیم خدمة نوعیة للمواطنین حیث أصبح بإمكانهم إستخراج 

1جوازات السفر وبطاقة التعریف الوطني الكترونیا .

دارة من المواطن وزارة یب اإلر سین الخدمات العمومیة ومن أجل تقفي إطار تطویر وتح
المالیة والجماعات المحلیة أطلقت خدمات جدیدة ،هذه الخدمات تسمح للمواطنین الحائزین 
على جواز السفر البیومتري بطلب الحصول على بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة من 

قع المنزل دون عناء التنقل وبدون إیداع أي وثیقة جدیدة یكفي إیداع الطلب على المو 
اإللكتروني وسیتم اإلعالم بوصول البطاقة عبر رسالة نصیة عن طریق ومكان 

إستالمها.وذلك من خالل توفیر قاعدة قانونیة وتنظیمیة فعالة تتمثل في القوانین التالیة: 
ولقد تم تعزیز طلب جواز السفر و بطاقة التعریف الوطنیة، بالتركیز على عدة قرارات 

نذكر منها:
24الموافق ل  1435المؤرخ في ربیع الثاني عام  04-03م قانون  رق-

یتعلق بسندات ووثائق السفر یهدف هذا القانون إلى تحدید شروط 2014فیفري سنة
وكیفیات إعداد وتسلیم وتجدید سندات ووثائق السفر.

www.elhahatonline.net،یة" دمخرج الجزائر لمواجهة التحدیات اإلقتصاةنحو اإلدارة اإللكترونی"رزاقي جمیلة،التحول-1
.15:12،  على الساعة 2015سبتمبر 10تم اإلطالع علیه في 
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، یحدد المواصفات التقنیة لمستخرج عقد 2010أكتوبر سنة 17القرار المؤرخ في -
) الخاص بإستصدار بطاقة التعریف الوطنیة و جواز السفر البیومتریین.S12یالد ( الم

، یحدد م2011دیسمبر 26الموافق 1433القرار المؤرخ في  أول صفر عام  -
اإللكتروني یودع النموذج األصلي لجواز المواصفات التقنیىة لجواز السفر الوطني البیومتري

السفر بمقر وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،مع تحدید تاریخ بدایة الشروع في تداول جواز 
.2012السفر البیومتري  جانفي 

2011مایو سنة 25الموافق 1432جمادى الثانیة عام  22مؤرخ في  القرارال-
لوطنیة وجواز السفر یحدد هذا القرار الوثائق المكونة یتعلق بملف طلب بطاقة التعریف ا

لملف طلب بطاقة التعریف الوطنیة وجواز السفر. 
دیسمبر 28من الناحیة التطبیقیة فقد أعلنت الوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة في 

عن إطالق المرحلة األولى بإصدار جواز السفر البیومتري اإللیكتروني بدایة من 1م 2010
ثم دائرة بعواصم الوالیة بالمقاطعة اإلداریة لحسین داي45على مستوى 2010جانفي 12

المدن الكبرى كقسنطینة، وهران، عنابة و ثم تعمیم هذه العملیة النموذجیة على مستوى 
2تعمیمها في باقي والیات الوطن مع إقامة فرق منتقلة لصالح ذوي االحتیاجات الخاصة.

من التقنیین وعمال اإلدارة للتعامل مع الوسائل اإللیكترونیة الحدیثة. لقد تم تكوین عدد 
كما تم تخصیص مساحة خاصة ألعوان الشرطة و الدرك الذین سیشاركون من جهتهم في 
تسهیل عملیة توفیر  المعلومات الشخصیة و التعرف على هویة األشخاص ویعتزم مسؤولوا 

لعات إلعطاء دفعة جدیدة لعصرنة اإلدارة الجزائریة الدائرة رفع الرهان لیكون في مستوى التط
بعیدا عن البیروقراطیة، التي تعبر نقطة سوداء لمختلف الهیئات اإلداریة وتشیر األصداء 
األولى إلى تقدیم عملیة التحضیر بشكل یساهم في توفیر الظر وف في انتظار تنصیب 

ةمركز وطني لجمع البیانات و مراقبتها للوزارات الداخلی

8ص2013الدیمقراطیة،وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،بیان إصدار جواز السفر البیومتري،دیسمبرالجمهوریة الجزائریة - 1

www.elhewardz.com، 11على الساعة ،2016سبتمبر23،تم اإلطالع علیه في  بیرقراطیة الوثائقبدوي یقضي،-2
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فعوض التقنیات القدیمة المنتهجة و التي كانت تقوم على أساس نقل الملفات المكتوبة 
شهریا إلى مصالح األمن للتأكد من هویة طالبي جوازات السفر فقد كانت مدة استخراج هذه 

.ساعة24الیوم أصبحت تسلم خالل كبیر أما وقت الوثیقة تدوم 
م بالجزائر 2016جانفي 30یوم السبت لقد سلمت أول بطاقة تعریف بیومتریة

تلمیذ فیما 7000العاصمة على التالمیذ المرشحین المتحان شهادة الباكالوریا. بلغ عددهم 
1.سیتم تعمیمها على باقي شرائح المجتمع

شهادة الحالة المدنیة:-2
جاء مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنیة الذي عرض على نواب المجلس الشعبي-

الوطني لتحسین الخدمة العمومیة تعیین وكالء الجمهوریة لدى جمیع المحاكم للقیام 
بالتصحیح اإلداري في مجال العقود الحالة المدنیة و استعمال الرقمنة.

فیفري 19المؤرخ في 20-70و نص مشروع القانون المتمم و المعدل لألمر رقم 
مادة حیث أنه یمكن لوكالء الجمهوریة 109المكون من المدنیة المتعلق بالحالة 1970

لدى جمیع المحاكم القیام بالتصحیح اإلداري في مجال عقود الحالة المدنیة بالنسبة 
للجزائریین المقیمین داخل الوطن أو خارجه.

و تضمن نص المشروع أنه سیكون من الممكن تقدیم طلبات التصحیح اإللیكتروني 
ي إطار إصالح العدالة، وزیر العدل حافظ األختام قد بموجب هذا التعدیل الذي یدخل ف

تعلق بالحالة المدنیة في أحكامه الخاصة معن تعدیل القانون ال2015أعلن في جویلیة 
بالتصحیح اإلداري ألخطاء عقود الحالة المدنیة موضحا أن األحكام الخاصة بتصحیح 

ا أصبحت هذه األحكام تشكل و أنه من الضروري تعدیلها بعدم1970العقود تعود إلى سنة 

22www.algeriapresonline.com،على الساعة2016سبتمبر 24تم اإلطالع علیه في تسلیم بطاقة التعریف البیومتریة، -1
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عائق للمواطنین یتم على إثرها بتوسیع اختصاص عملیة تصحیح األخطاء اإلداریة في 
نیة في جمیع أنحاء الوطن.دوثائق الحالة الم

ستتم  في أجل 400.000ب ةقدر مإن عملیة رقمنه كل سجالت الحالة المدنیة ال
أقصاه سنتین.

باستحداث السجل الوطني للحالة 2013من سنة وتم رقمنه الحالة المدنیة ابتداء
المدنیة مع وضع رقم تعریف وطني لكل مواطن حیث یسمح بتحقیق اإلجراءات اإلداریة على 
مستوى المرافق العامة و ذلك لتسهیل التعرف على األشخاص ووثائق الحالة المدنیة كما 

.سیكون أهم هذه المكونات السجل الوطني للحالة المدنیة
1

د وضعت الدولة الخطوة األولى في طریق عصرنته بافتتاح أول بلدیة إلیكترونیة و ق
مارس 14مسكن و كان ذلك في 500بباتنة و هي متواجدة بالمقر الغربي اإلداري بحي 

2011.2

تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في  قطاع الضمان اإلجتماعيالمطلب الثاني:
عصري یرتكز على آلیات تقنیة حدیثة فهي یعرف نضام بطاقة الشفاء بكونه نظام

بطاقة مزودة تحتوي على معلومات إداریة، وطنیة للمؤمن االجتماعي و ذوي حقوقه، هذه 
المعلومات مخزنة في صیغة إلكترونیة كما أنها تحتوي على سائر المعلومات الشخصیة 

عیا المؤمن اجتمارف بصفة التأمین و من خالل ذلك یتم التعللمؤمن كاسمه و لقبه و رقم
كترونیة الشفاء من طرف ممتهني الصحة.وكیفیة استعمال البطاقة اإلل

م2000جانفي23لالموافقھ1429محرم 15المؤرخ 01-08جاء قانون 
التشریعيالوعاءیعتبرواالجتماعیةبالتأمیناتالمتعلق11-38القانوننصوصتكملة
عمال بطاقة الشفاء، و هذه األخیرة تهدف أساسا إلى االنتقال من النظام القدیم استیقرالذي

19h00على25/09/2016م یو www.aps.dzتفعیل مشروع قانون الحالة المدنیة سبیل لتودیع المعاناة اإلداریة من الموقع: -1
. 17- 16ص-.ص 2010،2014مجلس الوزراء ،البرنامج الخماسيالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .- 2
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إلى النظام الجدید العصري یرتكز على تقنیات حدیثة تعتمد في األساس على المعالجة اآللیة 
للمعلومات المتوفرة لدى الضمان االجتماعي.

السهولة و إلسراع و یهدف هذا النظام إلى تحسین وتیرة معالجة ملفات التعویض و 
.1في عملیة التعویض

:المستفیدون من بطاقة الشفاء
المستفیدون من بطاقة الشفاء هم:

المؤمن لهم اجتماعیا وذوي الحقوق المصابین بأمراض مزمنة، المتكفل بهم بنسبة -
% و كذلك هؤالء المصابین بمرض الربو أو ارتفاع الضغط الدموي أو مرض 100

2%.80هم بنسبة القولون المتكفل ب

المؤمن لهم اجتماعیا الحائزین على منح العجز المباشرة  أو معاشات التقاعد -
%، 50المباشرة ، ربوع حوادث العمل واألمراض المهنیة بنسبة تفوق أو تساوي 

.وذوي الحقوق
المومن لهم اجتماعیا األجراء أو المنتمین ألحد الفئات الخاصة( منحة جزائیة -

النفع العام، المعوقین، الطلبة) و ذوي الحقوق. هذه البطاقة بتأمین اتللتضامن ذ
.المعلومات الشخصیة للمواطن و تفادي التزویر

لتعتبر قفزة نوعیة في عملیة تحدیث 2007تم إدخال بطاقة الشفاء في شهر جوان 
و التعویض ید الهویة نظام الضمان االجتماعي في الجزائر، إذ  بهذه الوسیلة الجدیدة لتحد

فئات كثیرة من المواطنین نظرا للصعوبات التي یواجهها المؤمنون لتعویض ةانتهت معانا
.طبیة أو عطلة مرضیة عطلة 

على 25/09/2016یوم www.grhelectronic.blospot.comاإلدارة اإللكترونیة وتأثیرها على المستخدمین من الموقع:-1
.11h00الساعة 

، ماجستیررسالةهواریة بن دهمة، "الحمایة اإلجتماعیة في الجزائر دراسة تحلیلیة للصتدوق الوطني للضمان اإلجتماعي " ، -2
.132، ص 2014،2015ان ،جامعة أبو بكر بلقاید : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، قسم تلمس
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1:المراحل التي مر بها مشروع بطاقة الشفاء

تطور نظام "الشفاء" تم تدریجیا وفق إستراتیجیة محكمة و بفضل جهود كفاءات إن
وطنیة تابعة لقطاع الضمان االجتماعي للجزائر. و بالرجوع إلى المعالم الرئیسیة لهذا 

بتدشین وذلك 2007شهر أفریل و شهر جویلیة من سنة نالمشروع نشیر أنه تم إطالقه بی
م تم انطالق عملیة شخصنه البطاقات األولى ، ثم تعمیم مركز شخصنه بطاقة الشفاء، ث

م إلى كافة والیات الوطن و إلى جمیع فئات المؤمنین اجتماعیا.2011العملیة في سنة 
أما على المستوى التشریعي و التنظیمي فقد تم وضع السند القانوني لهذا المشروع 

معدل و المتمم للقانون رقم م ال2008جانفي 23المؤرخ في 01-08بإصدار قانون رقم 
م المتعلق بالتأمینات االجتماعیة و المرسوم 1983جویلیة 22المؤرخ في 83-11

محتوى و شروط تسلیم البطاقة م المحدد ل2010أفریل 18المؤرخ في 163-10التنفیذي 
كترونیة لهیاكل العالج لمعني الصحة لمؤمن االجتماعي و المفاتیح اإللكترونیة لاإلل

ما شهد انتشار نظام "الشفاء" على مستوى مهني، الصحة عدة مراحل بدءا من سنة ك
م و ذلك عن طریق استخدام النظام من طرف الصیادلة باعتبارهم الشریك األول 2007

تم انطالق استخدام بطاقة "الشفاء" من 2009الذي ساهم في إنجاح المشروع، ثم في سنة 
، 2012صانعي النظارات الطبیة المتعاقدین في سنة طرف الطبیب المعالج ، ثم من قبل

تم توسیع نظام " الشفاء" إلى أصناف جدیدة من مقدمي العالج إلى 2013و في سنة 
مصالح أخرى من مقدمي الخدمات المرتبطة بالعالج، أما بخصوص استعمال بطاقة " 

بیرا للمواطنین فقد تم الشفاء" في إطار الدفع من قبل الغیر األدویة و الذي یشكل مكسبا ك
تعمیمه لعدة مراحل نذكر من بینها:

التي كانت تخص المصابین باألمراض المزمنة 2007المرحلة األولى في سنة -
والمتقاعدین و العجزة، و بعض الفئات المؤمن لهم اجتماعیا لذوي المداخل المحدودة.

126ص-،ص 5،2014، العدد مجلة الباحث اإلقتصاديالحاج عرابة ، محمد زرقون ،" عصرنة نظام الضمان اإلجتماعي"، -1
–127.
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فع من قبل غیر المؤمن و التي شهدت توسیع نظام الد2007المرحلة التجریبیة لسنة -
1لهم اجتماعیا الناشطین و ذوي حقوقهم على مستوى خمس والیات نموذجیة.

ثم مرحلة تعمیم النظام إلى كافة المؤمنین اجتماعیا لحاملي "الشفاء" و ذلك ابتداء من -
.2011شهر أوت من سنة 

المرحلة األخیرة سمحت بتوسیع بطاقات الشفاء على كافة التراب الوطني.-

تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في  قطاع العدالةالمطلب الثالث:
وثیقا بالمواطنین ،لذلك یعتبر قطاع العدالة من القطاعات العمومیة التي یرتبط إرتباطا

فقد حظي هو اآلخر بإصالحات عدیدة ،قصد تطویره وتحسین خدماته وتقریبه أكثر من 
المواطن من خالل تزویده بتكنولوجیات الحدیثة.

إعتمدت الجزائر على مجموعة من اإلستراتیجیات من أجل عصرنة قطاع العدالة 
ویظهر في اإلنجازات التالیة:

،بحیث تم 2003سنة تم إنجاز أرضیة األنترنیت في نترنیت:إنجاز أرضیة األ -
بشبكة األنترنیت من أجل تلبیة األهداف الخاصة والهیئات القضائیة وكل المؤسسات تزویدها

المعنیة ،والتي تسمح له بإنشاء وتسییر ذاتي إلتصاالته اإللكترونیة وتعمیم عملیة الوصول 
للمعلومة لكل موظفي العدالة.

أنشأ في : www.majustice.dzموقع إلكتروني خاص بقطاع العدالةإنشاء-
المرتبطة بهذا القطاع بهدف تزوید المواطنین بالمعلومات القانونیة20032نوفمبر أواخر

وتنظیماته ،بما یساعد في إنجاز أعمال مشتركة بین مختلف مهامه وبرامجه ونشاطاتهمن
تم إنشاء بوابة 2006المصالح وذلك عن طریق اإلتصال الداخلي بین الموظفین ،وفي 

127ص نفس المرجع،-1
15على الساعة 2016أكتوبر   15تم اإلطالع علیھ في  www.majustice.dz-2
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خاصة بالوزارة التي تساهم في تبادل المعلومات بین مختلف مصالح الوزارة والمجالس 
1القضائیة.

وهي مواقع 2003بة في أواخر  نوفمبر تم إنشاء هذه البوا*إنشاء بوابة القانون: 
اإلجتهاد و مختص في القانون كل الوثائق المتعلقة بالتشریع ،التنظیم ، الوظعت تحت تصرف 

القضائي.
د وتواصل شبكات محلیة ابمثابة إتحالشبكة تعد هذه*الشبكة القطاعیة لوزارة العدل:

127ملحق،21محكمة، 192، مجلس قضائي 36بمعدل قضائیةعلى مستوى كل جهة 
مؤسسة عقابیة باإلضافة إلى اإلدارة المركزیة والمحكمة العلیا ومجلس الدولة والمدرسة العلیا 

عصریة لفك العزلة والقضاء علیها لبعض داةأتمثل هذه الشبكة للقضاء وٕادارة السجون،
الجهات القضائیة والمؤسسات العقابیة.

وهو مشروع 2004تم إستالمها في فیفري ة:*إنشاء مكتب وطني للسوابق العدلی
یمثل مرجعیة حقیقیة لتطویر وعصرنة الإلدارة ،هدفه األساسي أداء خدمة عمومیة هامة 

كما لصفیحة السوابق العقلیة في ظروف تتسم بالسرعة والفعالیة،3وٕاعداد ومنح البطاقة رقم 
2دة أهداف وهي:عیسعى إلى 

ب صحیفة السوابق العدلیة في بعض ساعات  تسهیل  على المواطن  طلب وسح-
كما یمكن للمؤسسات من الحصول على المعلومة مباشرة وفي أي نقطة من الوطن،

على 2005من المحكمة، وفي السیاق نفسه فإنه من المستجدات المحدثة من 
تسمح لألشخاص المولودین بالخارج بطلب وسحب صحیفة السوابق العدلیة 2005

التراب الوطني.من أي محكمة في
تقلیص معالجة إعطاء إحصائیات دقیقة ومفصلة على التوجهات الكبرى لإلجرام،-

الملفات المتعلقة بالحبس المؤقت.

.152-151ص -مرجع سابق الذكر ،ص رفیق بن مرسلي،-1
reasearch1514.blogspot.com2 ،  9على الساعة 2016سبتمبر 20عصرنة العدالة ،  تم اإلطالع علیه في.
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یسمح هذا النظام في إیجاد سیولة أكثر في *نظام سیر ومتابعة الملفات القضائیة:
القضائیة من تاریخ إیداع تسییر المنازعات بفضل التسییر والمتابعة المعلوماتیة للملفات 

الشفافیة والموضوعیة في جدولة وتصفیة القضایا من خالل القضیة إلى یوم النطق بالحكم،
التمكن بسرعة من معرفة الملفات لكل المتدخلین بما فیهم المواطن المعني والمحامي عن 

1طریق اإلستشارة المالیة أو الشباك اإللكتروني

یعد مشروع الخریطة القضائیة الذي إنطلق سنة جدیدة:*تنظیم الخریطة القضائیة ال
وهذه اآللیة أداة مساعدة في عملیات إنشاء جهات قضائیة جدیدة وفي عقلنة توزیع القضاة،

تمكن تحقیق ما یلي:
توزیع الموارد البشریة من قضاة وموظفي أمانة الضبط وأعوان متخصي توزیعا -

من إعداد مخطط الحركة السنویة للقضاة تمكین المجلس األعلى للقضاءعقالنیا،
في آجال قصیرة وبموضوعیة.

تصنیف الجهات القضائیة حسب معاییر ومقاییس معتمدة عالمیا.-
تحقیق اإلحتیاجات الجدیدة من الموارد البشریة وكذا التوزیع الجغرافي للهیاكل -

القضائیة حسب مقاییس علمیة تضمن تغطیة قضائیة عادلة.
یسمح هذا النظام بتحسین حفظ وتسییر األرشیف قصد رشیف القضائي:*رقمنة األ 

توفیر السرعة في البحث واإلسترجاع،ضمان قدر أكبر من األمن أي حفاظها من التلف،
2أفضل خدمة للمواطن إلسترجاع الوثیقة وٕانشاء ملف یشكل أهمیة كبیرة

1-www.startimes.com ،20لى الساعة ع2016سبتمبر 25، تم اإلطالع علیه في عصرنة قطاع العدالة
.253254ص ص مرجع سابق،عماد بقالشي،-2
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خالصة وٕاستنتاجات:
بیق اإلدارة اإللكترونیة ویظهر ذلك، منذ اإلعالن لقد قامت الجزائر بالسعي إلى تط-

،من خالل هذه اإلستراتیجیة ظهرت العدید 2009/2013عن إستراتیجیة الجزائر اإللكترونیة 
من المؤسسات التي تسعى لإلشراف على تنفیذ هذه اإلستراتیجیة، ونقصد هنا كل من وزارة 

إتصاالت الجزائر وبرید الجزائر،  البرید وتكنولوجیا اإلعالم واإلتصال التي قسمت إلى
وسلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة.

مع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر ظهرت مجموعة من الخدمات التي یتم من -
ویظهر ذلك في عصرنة كل اإلدارة المعنیة خاللها طلب الوثائق إلكترونیا دون اإلنتقال إلى 

من الجماعات المحلیة  جواز السفر وبطاقة التعریف والبیومترین، شهادة المیالد والضمان 
.ابق العدلیةو اإلجتماعي بطاقة الشفاء، وقطاع العدالة ،صحیفة الس

وتقدیم كل راتها،اوادتها،اان قیام الجزائر بتطبیق االدراة االلكترونیة  في مؤسس-
.لكترونیا كان من أجل ضمان الشفافیة  والقضاء على البیوقراطیةالخدمات ا



الثـــــالــــــثل  ـــــالفص

ةـــــمدیریولـــــحةــــمیدانیةـــــدراس

وزوزيـــــتیةـــلوالیریدیةـــالبدةــــالوح
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تمهید
بعد الدراسة التي قمنا بها في كل من الفصل األول والثاني حول موضوع اإلدارة 
اإللكترونیة والذي نرى فیهما تمهیدا یحتاج إلى دراسة تطبیقیة لنتناولها في هذا الفصل الذي 
نتطرق فیه إلى مدیریة أنشأتها مؤسسة برید الجزائر وهي  مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي 

تصب دراستنا  هذه على المدیریة من حیث التركیز على هیكلها التنظیمي والمهام وزو حیث 
التي تقوم بها زائد الجهود المبذولة من طرف هذه األخیرة لتطبیق اإلدارة اإلكترونیة في 

معامالتها.
في إطار تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر شهد قطاع البرید وتكنولوجیات اإلعالم 

العدید من اإلصالحات كان الغرض منها تحقیق التنمیة اإلقتصادیة واإلداریة واإلتصال
للبالد عامة وللقطاع خاصة وتمثلت هذه اإلصالحات أساسا في تفویض وظیفة إستغالل 
الخدمات العمومیة إلى مؤسستین عمومیتین هما إتصاالت الجزائر وبرید الجزائر فالمؤسسة 

ل شبكات عمومیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة أما األولى تساهم في إقامة وٕاستغال
المؤسسة الثانیة فترتكز مهمتها على تقدیم منتوجات ذات الصفة المالیة والبریدیة تحت 

وصایة وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واإلتصال.
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یریة الوحدة إستنادا إلى الوثائق المقدمة من طرف مد) من إعداد الطالبتین1شكل(
البریدیة لوالیة تیزي وزو  

من هنا فإن مؤسسة برید الجزائر عملت عل تطبیق اإلدارة اإللكترونیة وذلك بتغییر 
هیكلها التنظیمي وذلك من خالل إنشاء هیاكل جدیدة تتمثل في الهیاكل المركزیة  والهیاكل 

مدیریة 48اإلقلیمیة مع وجود هیاكل والئیة تتواجد على مستوى كل والیة لیصل عددها إلى 
.یریات نجد مدیریة الوحدة االبریدیة لوالیة تیزي وزومن بین هذه المد

مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزولتقدیم عامالمبحث األول:
من الوحدات التابعة لبرید الجزائر التي تعتبر مدیریة الوحدة البریدیة  لوالیة تیزي وزو

بدورها تعمل تحت وصایة وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واإلتصال.

وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم 
واإلتصال

برید الجزائرالجزائراتصاالت 
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مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزوالتعریف بالمطلب األول:
مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو عبارة عن مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري 

2002جانفي 14بالمرسوم2000أوت5-20003في القانون رقم 2000ظهرت سنة   
الذي یعرف مهامها وأهدافها التي تحتوي تقدیم منتوجات ذات الصفة المالیة والبریدیة تحت 
وصایة وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واإلتصال ولها شخصیة معنویة وٕاستقاللیة مالیة 

في معامالتها  مع الدولة  وتعتبر مؤسسة ذات طابع تخضع من جهة لقواعد القانون العام 
.تجاري في تعامالتها مع اآلخرین

تنقسم مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو إلى قسمین قسم خاص بالخدمات البریدیة 
التي تختص  بالطابع البریدي وقسم آخر للخدمات المالیة والبریدیة التي تختص بالخدمات 

تعني بكل ما هو نقدي وتحویل األموال من الصكوك البریدیة والحواالت البریدیة التي 
البریدیة والتحویل السریع لألموال عبر الدول وهذه المؤسسة تقوم بتسییر المكاتب البریدیة 

.المتواجدة في البلدیات وتقوم بحمالت تفتیش مفاجئة لهذه المكاتب
شباك آلي للصرف،36ك،شبا300مكتب برید،  166تحتوي هذه المؤسسة على 

ألف بطاقة إلكترونیة موزعة على 50ألف خدمة،242ألف حساب جاري،150حوالي 
1.مستوى الوالیة

بإعتبار مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو من الهیاكل التابعة لبرید الجزائر عملت 
رسما ممیزا للتعبیر عن طابعها التجاري والصناعي مركزة في ذلك  على األلوان على إختیار

األصفر الفاقع للتذكیر وجلب االنتباه اما األزرق الداكن للداللة على خاصیة اإلعالم.
تقع مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو في جنوب والیة تیزي وزو وبالضبط في 

الشرق كل من مدیریة المجاهدین ومدرسة میمون موح أرزق شارع بولیل أعمر یحدها من 

11:12على الساعة 2016جوان 20مقابلة مع السیدة بن فوضیل،مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو،1-
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ونهج ایت مولود محمد اوسالم ومن الغرب مسجد العتیق، بخالفة، صیدلیة بكال ومكتب 
الدراسات التجریبیة ومن الشمال ثانویة فاطمة نسومر وعین الحلوف ومحافظة جبهة التحریر 

مولود معمري.الوطني ومن الجنوب نجد قاعة السینما بدار الثقافة

أهمیة مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزوالمطلب الثاني:
إن اإلطار القانوني لمدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو الذي منحها صفة الطابع 
التجاري والصناعي واإلقتصادي یؤدي إلى ضرورة إضطالعها بالعدید من المهام التي تتمثل 

1في:

مؤسسة عمومیة یفرض علیها توفیر مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزوبإعتبار-
أحسن الخدمات للمواطنین وذلك بأقل التكالیف لتسمح بكل شرائح المجتمع 

اإلستفادة منها.
وبإعتبارها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري یجب أن تعمل على تخطیط وترقیة -

لحصول على نتائج إیجابیة لإلستمرار في تنمیتها وتقلیص تكالیفها والعمل على ا
التطور.

وبإعتبارها مؤسسة إقتصادیة یجب أن تلعب دورا مهما لتنمیة اإلقتصاد الوطني من -
خالل مضاعفة الجهود في مجال البث واإلستثمار لتوفیر الشروط الضروریة لباقي 

.القطاعات سعیا منها لتحقیق التنمیة
البریدیة لوالیة تیزي وزو في المهام التالیة:یمكن تلخیص مهام مدیریة الوحدة 

القیام بكل النشاطات الملحقة بها سواء تعلق األمر بنشاطات المؤسسة من الطرود -
البریدیة واإلمدادات والمصالح المالیة بما في ذلك مصلحة التوفیر.

عن الوثائق المقدمة من أرشیف المؤسسة- 1
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إنشاء وخلق هیئات وهیاكل تتماشى مع نشاطاتها وأهدافها على مستوى الوالیة مع -
توفیر كل الوسائل الضروریة لتأمین اإلستغالل وصیانة الهیاكل القاعدیة الموجودة 

تحت تصرفها.
إتباع المخططات الرئیسیة لتطویر مختلف الهیاكل المرتبطة بها.-
ئن المتزایدة وٕالى الحفاظ على نوعیة وجودة سعي المؤسسة إلى تلبیة إحتیاجات الزبا-

الذي یساهم في تحقیق التنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة الشيءالخدمات المقدمة 
للوالیة.

إعداد التقاریر الدوریة حول نشاطاتها مع تنفیذ برامج التفتیش للمكاتب البریدیة -
یدیة على مستوى وتنشیط عملیات إعالمیة بغرض الترقیة والتعریف بالخدمات البر 

الوالیة .
westernهذا فیما یخص األهمیة المحلیة  أما األهمیة الدولیة فتظهر في خدمة 

union خدمة اإلستقبال السریع لألموال هذه الخدمة متوفرة على مستوى المدیریة والمكاتب
1البریدیة وتسمح هذه األخیرة بتحویل األموال عن طریق شبكة اإلعالم اآللي.

الهیكل التنظیمي لمدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزوالمطلب الثالث:
ذلك البناء الذي یحدد التركیب الداخلي للمنشأة حیث یوضح  التنظیميیقصد بالهیكل 

التقسیمات والتنظیمات والوحدات الفرعیة التي تؤدي مختلف األعمال واألنشطة لتحقیق 
لعالقة بین أقسامها مع  تحدید طبیعة المعلومات بین أهداف المنظمة مع تحدید طبیعة ا

مختلف المستویات اإلداریة ووفق هذا الهیكل سیتم فیها توزیع الواجبات على األفراد.
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مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو كمؤسسة تجاریة یمكن لها من تحسین أدائها 
ة تهدف إلى تحقیق األرباح من خالل تحسین هیاكلها لتستجیب لمهامها كمؤسسة تجاری

1ولتستجیب ألهدافها كمؤسسة عمومیة تسعى إلى تقدیم خدمة عمومیة.

الھیكل التنظیمي الخاص بالمدیریة

المصدر: الوثائق الداخلیة للمدیریة
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: مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو
على مختلف المؤسسات البریدیة تشرف مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو

1والمراكز المالیة على مستوى والیة تیزي وزو وتتكفل بما یلي:

تنفیذ برامج التنمیة وٕاعداد التقاریر الدوریة حول نشاطاتهر.-
تسهیل الهیاكل القاعدیة وٕاستغاللها في المجال البریدي.-
تنفیذ برامج التفتیش للمكاتب البریدیة.-
ت إعالمیة بغرض الترقیة والتعریف بالخدمات البریدیة.تنشیط عملیا-

تشمل مدیریة الوحدة البریدیة  لوالیة تیزي وزو على هیكل تنظیمي یضم مجموعة من 
المدیریات التي بدورها تنقسم إلى مجموعة من المكاتب :

هذه الخلیة على إنجاز مجموعة من المهام التي تتمثل في:تتكفل:خلیة التفتیش-1
تنفیذ برامج التفتیش المعدة مسبقا وٕاقتراح دورات تفتیشیة بالتنسیق مع المدیریة -

اإلقلیمیة.
.)تكوین الملفات ومتابعتهااإلضطالع بقضایا العدالة (عرض الحاالت،-
تنفیذ العقوبات التأدیبیة.-
السهر على اإلجراءات المتعلقة بأمن نقل األموال المعدة من طرف المدیریة -

كزیة.المر 
تشرف هذه المدیریة على تنفیذ مجموعة من مدیریة الموارد البشریة والمادیة:-2

المهام التي تتمثل في:
تسییر وتطبیق السیاسات فیما یتعلق بتسییر الموارد البشریة والسهر على تطبیق -

قوانین العمل وتنقسم هذه المدیریة إلى مكتبین:
بتسییر الموارد البشریة.یقوم مكتب الموارد البشریة:*
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:بیتكفل هذا المكتب مكتب الوسائل العامة واإلعالم اآللي:*
تنفیذ مخططات وبرامج تنفیذیة.-
تسییر الوسائل المادیة من بیانات ووسائل نقل وٕاقتناء تجهیزات اإلعالم اآللي -

وصیانتها.
جهزة األمن مصلحة األمن والحمایة وربط المؤسسات بالحمایة المدنیة وأتسییر-

بخطوط هاتفیة.
إعداد الوضعیة المالیة الدوریة وٕارسالها إلى مركز المحاسبة اإلقلیمي.-

تشرف هذه المدیریة على مجموعة من :1مدیریة المصالح المالیة والمحاسبة-3
المهام التي تتمثل في:

التوفیر.إنجاز الدراسات المتعلقة بإعادة تقییم أرصدة حسابات الصكوك وصندوق -
تنفیذ المشاریع التي تهدف إلى تحسین نوعیة الخدمات والرفع من اإلنتاجیة.-
تحسین الهیاكل في المیدان المحاسبي والمالي.-
جمع المیزانیات والقیام بعملیة التحلیل المالي والمحاسبة للمؤسسة.-

تنقسم هذه المدیریة إلى قسمین:
قسم خاص بالمصالح المالیة .-
خاص بمصالح المحاسبة.قسم-
تقوم هذه المدیریة على:مدیریة إستغالل المصالح البریدیة:-4
ترشید اإلستعمال العقالني للوسائل البشریة والمادیة لتحسین أداء المكاتب البریدیة.-
مراقبة نشاط المصالح البریدیة.-
إنشاء مكاتب بریدیة جدیدة بما یتوافق مع إحتیاجات الوالیة.-
إعداد اإلحصائیات الدوریة والسنویة وٕاعادة تصنیف المكاتب البریدیة.-
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معالجة مختلف الشكاوي من الزبائن.-
تنقسم هذه المدیریة إلى:

.EMSمكتب البرید السریع -
مكتب المصالح البریدیة.-
1مدیریة إستغالل الخدمات ااإللكترونیة والمالیة:-5

وتنقسم هذه المدیریة إلى:
مكتب الخدمات اإللكترونیة.-
مكتب الصكوك البریدیة صندوق التوفیر واإلحتیاط وتحویل األموال.-

تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة المبحث الثاني:
تیزي وزو

موجودة في الجزائر مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو مثلها مثل أي مؤسسسة
عملت على اإلنتقال من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإللكترونیة لتقریب وتحسین وتطویر 

الخدمات التي تقوم بها إتجاه المواطنین أو المستفیدین:

األسباب التي أدت بالمؤسسة باإلنتقال من اإلدارة التقلیدیة إلى المطلب األول:
اإلدارة االلكترونیة

لقد تعددت أسباب إنتقال  مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو من اإلدارة التقلیدیة 
إلى اإلدارة االلكترونیة وتتمثل هذه األسباب في األسباب الداخلیة واألسباب الخارجیة 

األسباب الداخلیة:-1
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التحول نحو تطبیق اإلدارة االلكترونیة راجع إلى مختلف التغیرات الحاصلة على إن
مستوى المؤسسات الجزائریة لتجد مدیریة الوحدة البریدیة نفسها أمام حتمیة التغییر وذلك 

1التالیة:لألسبابراجع 

التطور التقني واالهتمام الكبیر بوسائل االتصال والتكنولوجیة والسعي إلى تحسین-
خدمات المؤسسة هو الدافع األساسي للسعي نحو تطبیق اإلدارة اإللكترونیة.

التطور االقتصادي الذي شهدته البالد منذ االنتقال من النهج االشتراكي إلى النهج -
اللیبرالي.

سرعة وتسهیل الخدمات مما یؤدي إلى ربح الوقت وتنفیذ أكبر عدد من الخدمات.-
لومات نظرا إلى كثرة الملفات وٕامكانیة اإلتالف.صعوبة الرجوع إلى المع-
نظرا إلى تعدد البیانات اقتضت الضرورة إلى إدماجها داخل نظام معلوماتي كبیر -

یسمح ألي طرف من المؤسسة الوصول إلیها دون االنتقال من مكتب إلى آخر.
و DHLى ازدیاد المنافسة بین الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وز والمؤسسات األخر -

EMS.مع ضرورة وجود آلیات للتمیز داخل المؤسسة
حتمیة تحقیق االتصال المستمر بین العاملین على اتساع نطاق العمل.-
احتیاج المؤسسة إلى وسائل التكنولوجیة الحدیثة لإلعالم واالتصال لتحقیق النمو -

االقتصادي.
ى المساوئ التي كانت تعاني إن تطبیق ااإلدارة اإللكترونیة في المؤسسة راجع إل-

منها اإلدارة التقلیدیة من كثرة الملفات الورقیة وٕانتشار البیرقراطیة داخل المؤسسة.

األسباب الخارجیة:-2
تتمثل األسباب الخارجیة التي أدت إلى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في:

14:45عة على الساجوان 25مقابلة مع السید طابیش ،رئیس الخدمات البریدیة، 1



دراسة میدانیة حول مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو:الثالثالفصل 

73

العولمة: تعتبر العولمة من أهم األسباب الخارجیة التي أدت بالمؤسسة إلى تطبیق -
اإلدارة اإللكترونیة ألنها تفتح أبواب جدیدة إلى العالم وهذا ما یؤدي إلى حریة حركة 
السلع والخدمات واألفكار واالتبادل الفوري دون حواجز أو حدود تحول العالم إلى 

بالمؤسسة إلى اإلنفتاح على العالم وٕایجاد أفكار جدیدة قریة صغیرة وهذا ما سیؤدي 
1التي ستساهم في تطویر المؤسسة وٕازدهارها.

ضرورة التماشي مع المتغیرات الحاصلة في العالم وذلك راجع إلى تعامل المؤسسة -
مع مؤسسات عالمیة.

إن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة سیسمح بالمؤسسة إلى عرض منتوجاتها  وخدماتها -
على األسواق العالمیة وتضعها في قلب المشهد اإلقتصادي وضمن مؤسسات 

السوق العالمیة وشركاتها.

المطلب الثاني: متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في مدیریة الوحدة البریدیة 
لوالیة تیزي وزو

را للمتغیرات الحاصلة في البالد خاصة في مجال تطویر الوسائل التكنولوجیة نظ
واستخدام هذه التكنولوجیة في مختلف المؤسسات وفي توصیل الخدمات اإلداریة للمواطن 
،اقتضت الضرورة بمدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو التماشي مع هذه المتغیرات 

یة إلى اإلدارة اإللكترونیة وذلك من خالل توفیر البیئة الضروریة واإلنتقال من اإلدارة التقلید
وكل ما تحتاجه المؤسسة إلحداث هذا التغییر

المتطلبات اإلداریة:-1
لقد وضعت المؤسسة خطط واستراتیجیات جدیدة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة  ویظهر 

متطلبات تطبیق اإلدارة ذلك في تغییر هیكلها التنظیمي وبناءه وتصمیمه بما یتوافق مع
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اإللكترونیة  فعملت على إنشاء مجموعة من المدیریات التابعة لها مثل مدیریة المصالح 
مدیریة الموارد البشریة ،مدیریة إستغالل المصالح البریدیة ومدیریة المالیة والمحاسبة،

إستغالل الخدمات اإللكترونیة بصدد إشراكها في صنع القرار.
ركزت مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو على تفكیك هیكلها التنظیمي خاصة 
المدیریات التابعة لها  ویظهر ذلك مثال في تقسیم مدیریة الموارد البشریة والمادیة إلى مكتب 
الموارد البشریة ومكتب الوسائل العامة واإلعالم اآللي وكذا تقسیم مدیریة المصالح المالیة 

بة إلى مكتب المصالح المالیة ومكتب المحاسبة.والمحاس
وبما أن الدعم اإلداري هو أهم العوامل المؤثرة في نجاح أي مشروع فإن مدیریة الوحدة 
البریدیة لوالیة تیزي وزو تأخذ دعمها من وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال وكذا 

ة  كل نقطة من نقاط استراتیجیات المدیریة.من مؤسسة برید الجزائر  هذه األخیرة تقوم بمراقب

1المتطلبات الفنیة والتقنیة:-2

تعتبر المتطلبات الفنیة والتقنیة من أهم العناصر الضروریة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة 
لذلك قامت المدیریة بمضاعفة جهودها لتوفیر هذا العنصر وذلك من خالل إنشاء حساب 

الذي یتضمن مختلف www.poste.dzحساب التاليبریدي خاص بها یتمثل في ال
الخدمات التي تقوم بها المؤسسة اتجاه زبائنها والذي یحدد نمط العمل داخل المؤسسة كما 
أنها قامت بتوفیر عدد كبیر من الحواسب التي یتم  تركیبها بالتعاون مع الشركات الخاصة 

ل استخدامها للوصول والرجوع هذه الحواسب مرفقة بشبكة االنترنیت من اجHiteshمثل 
إلى المعلومات  دون االنتقال من مكان إلى أخر أو من مكتب إلى أخر وأیضا قامت بتوفیر 
شبكة االتصال وذلك من خالل تركیب هاتف ثابت داخل كل مكتب من اجل تحقیق 

التواصل بین الهیاكل الموجودة على مستوى المؤسسة .
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وحفظ المعلومات قامت المؤسسة بوضع وتطویر من اجل تحقیق األمن وضمان حمایة 
أدوات التشفیر المتمثلة في وضع أرقام سریة مشتركة بین أعضاء معینین من داخل المؤسسة 

كما أنها قامت بتوزیع عدد كبیر من البطاقات اإللكترونیة على مستوى الوالیة وذلك  
سبتمبر 22ه بتاریخ بالتعاون مع مركز شخصنة البطاقات المغناطیسیة الذي تم إنشاؤ 

الذي  یقع بمجمع البرید الكائن ببئر توتة تتمثل مهمته األساسیة في صنع البطاقات 2011
6ومع بدایة هذه العملیة تم صنع عدد كبیر من البطاقات لیصل عددها إلى المغناطیسیة.

وهذا ما صرح به مدیر مكتب الخدمات اإللكترونیة.1ألف بطاقة إلكترونیة 
لمؤسسة بتوسیع الشبكة المعلوماتیة للحساب البریدي الجاري من خالل تجهیز قامت ا

كافة المكاتب البریدیة  المتواجدة على مستوى الوالیة بحواسب تم ربطها بالشبكة البریدیة 
وتم  20162مكتب برید بالشبكة المعلوماتیة في سنة 166ونتیجة لهذه العملیة تم ربط 

ب الحسابات البریدیة الجاریة ووضعها على الشبكة تصویر نماذج إمضاءات أصحا
المعلوماتیة  ومن خالل هذه العملیة سیتم التأكد من إمضاء الزبون وذلك من خالل اإلطالع 

.علیه عبر الشبكة
إلى جانب كل هذا صممت المدیریة شبكة إتصاالت فعالة تقوم على أساس توفر كل 

نت  للسماح لكل شخص داخل المؤسسة وخارجها من شبكة األنترنیت ،األنترانیت واإلكسترا
بإستغاللها للوصول إلى المعلومات مع وضع مجموعة من األرقام السریة التي من خاللها 
سوف تنتشر الثقة بین المواطنین واإلداریین فعملیة التحول نحو اإلدارة اإللكترونیة لیست 

لى المستوى الداخلي عملیة سهلة بل هي عملیة تحتاج إلى توفر إتصاالت مركزة ع
والخارجي
المتطلبات البشریة:-3
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العنصر البشري قاعدة تطبیق اإلدارة االلكترونیة  لذلك عملت المؤسسة یعتبر 
باالهتمام بهذا الجانب ویظهر ذلك من خالل توفیر كم كبیر من العمال بما یتوافق مع 

ها عملت على تكوین احتیاجات المؤسسة  واختیار أفضل الخریجین من الجامعات كما أن
العمال من اجل التعرف على ماهیة اإلدارة االلكترونیة وسبل استخدام وسائل التكنولوجیة 
الحدیثة من حواسب  وأجهزة اإلدخال وأجهزة اإلخراج وغیرها من األجهزة وذلك من خالل 

ال بتاریخ  عقد شراكة بین وزارتي التكوین المهني ووزارة البرید  وتكنولوجیات اإلعالم واإلتص
من خالل برمجة أیام دراسیة یخضع فیها العمال إلى برنامج إعدادي 20091سبتمبر 13

حول اإلدارة اإللكترونیة یدرسون من خاللها أساسیات الكمبیوتر وأنماط الحیاة الرقمیة
یوم 15العالمیة وهذه العملیة صالحة لكل فئات المجتمع لمدة  األنترنیت وشبكة الواب

بمراكز التكوین المهني على مستوى الوطن ومع نهایة العامل من هذه المدة سیتحصل على 
شهادة كفاءة.

المتطلبات التشریعیة: -4
وجود نظام تشریعي فعال یتمثل في تشریعات تنظم إلى اإلدارة اإللكترونیةتستدعي

مات والمحافظة على سریتها  وذلك من خالل تشریعات خاصة بتحدید رسوم إستخدام المعلو 
المواقع اإللكترونیة 

تتمثل المتطلبات التشریعیة في تلك القوانین والقرارات التي تسیر المجتمعات والتي 
من خاللها یعم النظام واالستقرار داخل أي مؤسسة سواء أن كانت عامة أو خاصة ومدیریة 

حدة البریدیة لوالیة تیزي وززوو مثلها مثل أي مؤسسة تتماشى مع المتغیرات الحاصلة الو 
ومع القرارات  والقوانین الصادرة ومن بین هذه القرارات ضرورة إدخال نموذج جدید من 
اإلدارة الذي یتمثل في اإلدارة االلكترونیة ومن اجل تحقیق المؤسسة لهذا القرار اعتمدت في 

ة من القوانین التي تتمثل في القوانین التالیة:ذلك على مجموع

نفس المصدر سابق الذكر- 1



دراسة میدانیة حول مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو:الثالثالفصل 

77

1975دیسمبر 30المؤرخ في 89-75كانت هذه المؤسسة تسیر وفق القانون رقم 
الذي یتضمن قانون .البرید والمواصالت  والذي یجعل من مدیریة الوحدة االبریدیة مؤسسة 

.تابعة لقطاع البرید والمواصالت
ومع التطور السریع لوسائل التكنولوجیة كان من الضروري للمؤسسة مسایرة هذا 

2000أوت 5-3بتاریخ 03-2000التطور ویظهر ذلك من خالل صدور قانون رقم 
الذي یحدد القواعد العامة للمؤسسة لیقسم قطاع البرید والمواصالت إلى قسمین قسم خاص 

ئر لتصبح مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو ببرید الجزائر وقسم آخر إتصاالت الجزا
جزء من مؤسسة برید الجزائر تتعامل معها وتنفیذا لمحتویات هذا القانون صدرت مجموعة 

من المراسیم التنفیذیة التي تتمثل في التالي:
الذي یهدف إلى تحدید 2001دیسمبر 20المؤرخ في 418-01المرسوم التنفیذي -

المطبق على كل خدمة من خدمات المدیریة.نظام االستغالل 
المتضمن إنشاء  2002جانفي 14المؤرخ في 43-02المرسوم التنفیذي رقم -

مؤسسة برید الجزائر كمؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي  وتجاري تسیر المؤسسة 
یدیة جزء تحت وصایة وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال لتصبح مدیریة الوحدة البر 

من هیاكل برید الجزائر.
مع تطبیق اإلدارة اإللكتروننیة داخل مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو  ظهرت 

خدمات جدیدة في نطاق تطبیق هذا النموذج الجدید من اإلدارة والتي تتمثل في:
تعتبر من الخدمات الجدیدة التي ظهرت مع تطبیق اإلدارة خدمة برقیتك:-

متوفرة في مكاتب البرید المرتبطة بشبكة اإلعالم اآللي 2013جوان 22االلكترونیة في 
وهي عبارة عن نقل إلكتروني لرسالة الزبون عبر شبكة الویب عكس الطریقة الكالسیكیة 

1.للبرقیات

1-www.poste.dz 10:15على الساعة 2016أوت 22تم اإلطالع علیه في
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الجزائر یقدم خدمة سریعة وسهلة لمعرفة رصید الحساب في برید: eccpخدمة -
من خالل الموقع االلكتروني على شبكة االنترنیت الذي یقدم خدمة معرفة ccpبرید الجزائر  

دج لصاحب الحساب وتقدیم طلب من أجل الحصول على الرقم السري 10الرصید بمبلغ 
أرقام مشفرة خاصة 4للدخول إلى الحساب عبر األنترنیت بواسطة الرقم السري المكون من 

یتمكن كل فرد من معرفة رصید حسابه مباشرة وكلمة المرور لccpمن خالل رقم حساب 
دون اإلنتقال إلى مكاتب البرید وذلك من خالل الموقع الخاص ببرید الجزائر لإلطالع على 

وتقوم هذه الخدمة بطلب دفتر الصكوك البریدیةeccp.poste.dzالمتمثل في ccpرصید 
د الجزائر باإلطالع تسمح هذه الخدمة الجدیدة التي یقترحها بریRACIDI :خدمة-

من موبیلیس بإرسال رقم الحساب SMSعلى رصید الحساب الجاري عبر رسالة قصیرة 
لتستلم كشف 603بدون مفتاح یلیه المسافة ثم الرقم السري الخاص باإلطالع إلى الرقم  

دج من طرف البرید 10دج من طرف موبیلیس و20الرصید في رسالة قصیرة مقابل إقتطاع 
قابل الخدمة.الجزائري م

من اإلطالع على الرصید عبر للمواطن الجزائريتسمح هذه الخدمة:1530خدمة -
من هاتف ثابت أو موبیلیس كما أنها تسمح بطلب دفتر 1530مكالمة هاتفیة إلى الرقم 

الصكوك عبر مكالمة هاتفیة إلى نفس الرقم .
الصراف طریقعن بطاقة السحبتتم هذه العملیة بإستخدامالسحب اآللي لألموال :-
نجدها على مستوى المكاتب البریدیة یتم حمایتها برقم سري وتعمل على كل أجهزة اآللي 

دج لكل عملیة 20000الصراف اآللي المتواجدة في الجزائر بشرط أن ال یتعدى المبلغ 
1دج30وعمولة كل عملیة 

وتتمثل هذه العملیة في 2006ظهرت هذه الخدمة في خدمة الدفع اإللكتروني: -
للدفع اإللكتروني  وهذا ما أدى إلى  إعادة برمجة النظام المعمول به ccpإستعمال بطاقة 
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في هذا المجال من خالل إدخال تعدیالت علیه كي یتمكن نفس النظام من التعرف على 
یم بطاقات السحب على أنها أیضا بطاقات بنكیة للدفع اإللكتروني وكمرحلة أولى من تعم
هذه الخدمة بتزوید بعض الشركات بنظام الدفع بالبطاقات اإللكترونیة مثل شركة سونلغاز،

الجزائریة للمیاه وبعض المراكز التجاریة التي أعطت الموافقة إتصاالت الجزائر،نفطال،
2016.1للتعامل بهذا النظام إال أن هذه العملیة لم یتم تعمیمها إال في أكتوبر

تم إطالق هذه الخدمة من طرف والتي تتمثل في خدمة جدیدة تم لقد:ANWIخدمة -
2إطالقها لتعزز خدمات وجودة الفروع التجاریة لتحصیل بعض الخدمات.

تطبیق اإلدارة االلكترونیة داخل مدیریة المطلب الثالث: صعوبات(عراقیل)
الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو والحلول المقترحة 

لیس من السهل تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو 
فلقد واجهت وما زالت تواجه العدید من الصعوبات في تطبیقها لهذا النموذج من اإلدارة 

ویمكن ذكر هذه العراقیل في العراقیل اآلتیة:
اقیل اإلداریة التي واجهت هناك العدید من الصعوبات والعر الصعوبات اإلداریة: -1

تطبیق اإلدارة االلكترونیة داخل مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو ویمكن ذكرها في هذه 
النقاط:
ضعف التنسیق بین الهیاكل:من المشاكل التي یعاني منها برید الجزائر في تطبیقها -

التي تتكون منها مدیریة لإلدارة االلكترونیة نجد ضعف التنسیق بین الهیاكل اإلداریة 
الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو فعملیة تحدیث الهیاكل اإلداریة للمؤسسة قد أطالت 

في السلم الهرمي وهذا ما أدى إلى ضعف اإلتصال بین جمیع هذه الهیاكل.
ضعف التخطیط على مستوى اإلدارة العلیا لبرامج اإلدارة اإللكترونیة.-
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فعالة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة وذلك راجع لإلهتمام ببعض عدم وضع إستراتیجیات-
الجوانب وٕاهمال جوانب أخرى وهذا ما یرجع بالسلب على تطبیق هذا النموذج 

الجدید من اإلدارة.
الصعوبات الفنیة والتقنیة:-2

لقد واجهت المؤسسة في تطبیقها  لإلدارة اإللكترونیة العدید من العراقیل من بینها 
1قیل الفنیة والتقنیة التي تتمثل في:العرا

ضعف شبكة اإلتصاالت :لقد أدى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل مدیریة الوحدة -
البریدیة لوالیة تیزي وزو إلى ظهور العدید من الخدمات التي تعتمد على شبكة 

لیست اإلتصاالت لكن ما یعاب على هذا الشيء هو أن منشآت شبكة اإلتصال
تابعة للمؤسسة وٕانما هي ملك لمتعاملین آخرین مثل شبكة اإلتصاالت وفعالیة هذه 
األخیرة تتمثل في طاقة هذه الشبكات وكفاءة عملیة صیانتها تحدد بشكل كبیر نوعیة 
الخدمات المقدمة فمعظم العطالت المتكررة التي تطرأ في هذه الخدمات سببها 

الشبكة على استیعاب حجم نشاط المؤسسة.إنقطاع الخطوط الهاتفیة أو عجز 
تأخیر إستكمال البنیة  التحتیة لإلتصاالت وتباینها من منطقة إلى أخرى وبالتالي -

تراجع مستوى التطبیق
كثرة األخطاء الناجمة عن جهاز السحب اآللي اإللكتروني المتواجدة في المكاتب -

ح هذه األخیرة وهذا ما یؤدي إلى البریدیة المتواجدة على مستوى الوالیة وعدم إصال
عدم إعتماد المواطنین على هذه األجهزة

نقص عملیات التفتیش على مستوى المدیریة من طرف المدیریات اإلقلیمیة وكذا -
على المكاتب البریدیة  من طرف المدیریة نفسها.
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أنها لم لقد عملت المدیریة بتوزیع كم كبیر من البطاقات اإللكترونیة للمواطنین إال-
یتم إستعمالها من طرف المستفیدین وذلك راجع ربما إلى الالوعي.

عجز المؤسسة على تلبیة طلبات العمالء فیما یخص إیصال الهاتف الذي یعد أهم -
القنوات للتواصل عبر األنترنیت.

1الصعوبات البشریة: -3

یتمثل ضعف إقبال الزبائن عائق من عوائق تطبیق اإلدارة ضعف إقبال الزبائن:-
اإللكترونیة  إذ ال یتم اإلهتمام من طرف سكان الوالیة بإستخدام األنترنیت للوصول 
إلى الخدمات التي تقترحها المؤسسة وهذا نوع من غیاب الوعي لدى السكان بأهمیة 

اإلدارة اإللكترونیة لتسهیل حیاة األفراد.
عملت على رغم أن مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزوالعاملین:ضعف تكوین-

تكوین العمال وذلك عن طریق عقد شراكة بین وزارتي التكوین المهني ووزارة البرید 
یوم ال تكفي 15وتكنولوجیات اإلعالم واإلتصال إال أن مدة التربص المتمثلة في 

التكوین. إلستعاب المعلومات المقدمة من طرف وزارتي 
محدودیة إستخدام األنترنیت من طرف سكان الوالیة.-
تخوف الزبائن من إستعمال البطاقات المغناطیسیة في سحب األموال لسبب كثرة -

.األخطاء الناجمة عن السحب اإللكتروني
إلى جانب الصعوبات اإلداریة،الفنیة والتقنیة،والبشریة توجدالصعوبات التشریعیة:-4

هناك صعوبات أخرى تتعلق بالتشریعات أي القوانین والقرارات التي من خاللها یتم تطبیق 
اإلدارة اإللكترونیة وهذه الصعوبات یمكن ذكرها في النقاط ااآلتیة:

غیاب اإلطار القانوني الفعال الذي ینظم المعامالت اإللكترونیة داخل المؤسسة -
.ا على نفس القوانینوالدلیل على ذلك إعتمادها إلى یومنا هذ
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عدم وجود إرادة سیاسیة قویة لتبني مشروع اإلدارة اإللكترونیة وهذا ما أدى إلى  -
تراجع الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسة.

محدودیة الجانب التشریعي في هذا المجال فقد ظلت المؤسسة إلى غایة سنة -
إلى غایة 1975ة الصادر سن89- 75خاضعا أساسا ألحكام األمر رقم 2000

.03-2000إقامة المحیط التنافسي في القانون رقم 
من هذه الصعوبات یمكن تقدیم مجموعة من الحلول لتفعیل تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  
في مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو خاصة وفي الجزائر عامة وذلك من 

1خالل:

یق اإلدارة اإللكترونیة مع توفیر عملیة التركیز على العامل البشري كأداة لتطب-
التكوین من أجل تفعیل عملیة التطبیق.

توعیة المجتمع بأهمیة اإلدارة اإللكترونیة وذلك من خالل إنجاز حمالت تحسیسیة -
حول مفهوم اإلدارة اإللكترونیة وجذب أكبر عدد ممكن من مستخدمي بطاقات الدفع 

اإللكتروني.
نیة تحتیة فعالة وذلك بإنجاز مراكز متخصصة في تطبیق التركیز على إقامة ب-

اإلدارة اإللكترونیة.
إقامة اتفاقیات الشراكة  والتعاون بین الجزائر والدول الرائدة في تطبیق االدارة -

.االلكترونیة مثل الوالیات المتحدة االمریكیة
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خالصة  وٕاستنتاجات
الذي حدث في قطاع البرید والمواصالت بین مؤسسة برید الجزائر بعد اإلنفصال

وٕاتصاالت الجزائر تم إنشاء مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو كمؤسسة عمومیة تابعة 
لبرید الجزائر من أجل تحقیق التنمیة على مستوى الوالیة.

لكترونیة وهذا ما أدى لقد تعددت أسباب التحول من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإل
بمدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزو بالتماشي مع هذه المتغیرات وتطبیق اإلدارة 
اإللكترونیة داخل المؤسسة وذلك بتوفیر قاعدة مادیة وبشریة معتبرة وتجهیزات تقنیة وفنیة 

تعامل مع وسلئل وموارد بشلریة جاهزة للعمل مع توفرها على تجربة مهنیة من خاللها سیتم ال
التكنولوجیة الحدیثة من حواسب وشبكة إتصاالت فعالة.

لقد واجهت مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي وزوفي تطبیقها لإلدارة اإللكترونیة العدید 
من العراقیل التي تتمثل خاصة في ضعف التشریعات و التنسیق بین الهیاكل اإلداریة 
وضعف عملیة التكوین للعمال داخل المؤسسة  مع غیاب عامل الثقة بین المواطنین واإلدارة 

عدم إستخدام البطاقات اإللكترونیة من طرف المواطنین وذلك راجع إلى ویظهر ذلك في
وهذا ما أدى إلى محدودیة تطبیق اإلدارة الصرف اآللي.األخطاء التي یقع فیها جهاز

اإللكترونیة.
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إن توجه الجزائر لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في جمیع مؤسساتها و إدارتها كانت 
ضرورة حتمیة ال مفر منها نظرا لتغیرات الجذریة التي أحدثتها وسائل اإلعالم و تكنولوجیة 

في جمیع الدول و في جمیع الدول و جمیع المجاالت أي أنه ال یمكن القول بأن اإلتصال
هناك إدارة إلكترونیة ما لم تتوفر على الوسائل الحدیثة ألن هذه األخیرة سالح ذو حدین إما 
إمتالكها، و إستغاللها بشكل فعلي یؤدي إلى نجاح اإلدارة فتصبح إدارة إلكترونیة و إما 

البقاء في اإلدارة التقلیدیة إذن إن نجاح أي مؤسسة أو إدارة مرتبطة بتوفیر اإلستغناء عنها و
الوسائل الحدیثة و هذا ما یثبت صحة الفرضیة األولى القائلة "هناك عالقة بین تطبیق 

االدارة االلكترونیة و توفر البنیة التحتیة التكنولوجیا الحدیثة الالزمة لذلك".

لتوجه بإعالن عن إستراتیجة "إستراتیجیة الجزائر فقامت الجزائر لتخطیط لهذا ا
" و تحوي هذه اإلستراتیجیة على عدة محاور تهدف من خاللها 2013-2009اإللكترونیة 

الجزائر إلى جعل الجزائر إلكترونیة. 

إن إقامة الجزائر لهذا المشروع هو الرغبة في تحسین نوعیة الخدمات المقدمة 
للمواطنین، بالمواطن حیث تكون سریعة و خالیة من األخطاء و التي ال طالما عانت كثیرا 
منها المواطن و كذلك الحد من تنقل األشخاص من مكان ألخر أو من موسسة ألخرى من 

لبها و أما الیوم و من أجل تحسین اإلدارة اإللكترونیة أجل الحصول على الخدمة التي یط
في الجزائر أصبح بإمكان المواطن الحصول على هذه الخدمات عن طریق وجود شبكة 

األنترنیت عبر الموقع المخصص للخدمة.

و لكن و بالرغم ما فعلته الجزائر من أجل إرساء دعائم اإلدارة اإللكترونیة و فهم كل 
نیة سواء بین المؤسسات أو بین اإلداراة و المواطن هو ضمان خدمات الخدمات اإللكترو 

جیدة إال أنها لم تفحل في تطبیقها بالشكل الذي كان یطمح إلیه المواطن الجزائري و یظهر 
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ذلك منذ البدایة في عدم إمتالكها كفاءات الموارد البشریة التي تسیرها سواء على المستوي 
في العراقیل التي تواجه مدیریة الوحدة البریدیة لوالیة تیزي المركزي و الالمركزي و كذلك 

وزو  هذا ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة القائلة " یتوقف نجاح تطبیق االدارة االلكترونیة 
على توفر كل المتطلبات الضروریة لعملیة التنفیذ".   



عـــــراجــــــائمة المــــــــــق
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