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  :  تمھید
، یسعى الباحث من خالل ھذا الفصل لتسلیط الضوء على مؤسسة برید الجزائر بتحدید ماھیتھا      

مع اإلشارة إلى  ،  ھذه المؤسسة أثناء تطورھا شھدتھاو محاولة التعرف على أھم المراحل التي 
طبیعة نشاطھا بالتنویھ لطبیعة الخدمات المقدمة من قبلھا لیلج بعد ذلك لتحدید مھام تسییر الموارد 

و إدارة التغییر بھذه المؤسسة خاتما ھذا الفصل بتبیان جوانب من ، البشریة بمؤسسة برید الجزائر 
  .و إدارة التغییر بمؤسسة برید الجزائر  ، بشریة العالقة بین تسییر الموارد ال

  

  : تحدید ماھیة مؤسسة برید الجزائر -1  
اریخ  إنشاء تم       ر بت د الجزائ ذيبموجب  2002جانفي  14مؤسسة بری    ،  02/43 مرسوم تنفی

وبر  15و تم اإلعالن الرسمي على میالدھا كمؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري و صناعي في  أكت
لیط  ،  2002 ى و لتس وء عل رالض د الجزائ ة بری ة مؤسس كل ماھی ث  بش إن الباح وحا ف ر وض أكث

ي  د ، لیسلط ف ھ لفظة البری ا تعنی ى م ة ، و عل حاول تسلیط الضوء على المقصود بمؤسسة عمومی
  .مؤسسة برید الجزائر  ماھیةعلى  األخیر الضوء

  :  المؤسسة  -1.1
كل تنظیم اقتصادي مستقل مالیا و ذو إطار " المؤسسة أنھا ناصر دادي عدون عرف  #     

أو تبادل سلع ، و خدمات من خالل مختلف عوامل اإلنتاج /قانوني واجتماعي، یھدف إلى إنتاج 
ھذا  بالتعامل مع  عناصر بیئتھا الداخلیة و الخارجیة ، و ) مالیة،  بشریة، مادیة، أسالیب إداریة(

و المالحظ أن ھذا  .1 "لتحقیق نتیجة معینة وفق شروط اقتصادیة معینة تبعا لحجم ، و نوع النشاط
في المؤسسة ھذا الجانب الذي نستشفھ بصورة  االجتماعيقد أشار إلى أھمیة الجانب  التعریف

إنھا إحدى أشكال "  الذي عرفھا بقولھ  J. Lobesteinجاك لوبستین أوضح من خالل تعریف 
  . 2"  شكال االجتماعیة للعمل األالنشاط اإلقتصادي ،  باإلضافة إلى كونھا إحدى 

  : المؤسسة العمومیة  -2.1
كل خلیة جماعیة التي تتكون لممارسة ، بشكل أساسي ،  "عرف المؤسسة العمومیة على أنھا ت     

اج ة اإلنت دمات لوظیف دیم خ وارد  أو تق ید للم ائب و بالترش ار الص ة ( باالختی ریة ، المادی          ، البش
ة أفضل) و المالیة  دخل  لضمـــان مردودی و ال ي نم ة المساھمة ف وارد و من ثم ذه الم الستخدام ھ

ام من أجل و 3.  الوطني ي تق ة و الت منھ یمكن القول أن المؤسسة العمومیة ھي كل مؤسسة حكومی
  .معا تحقیق أھداف محددة ، سواء كانت تھدف للربحیة ، أو إلى الخدمة العامة أو إلى كلیھما 

  :  البــــرید -3.1
  4 ."المالیةوة على مختلف المعامالت ضمن نقل ، وتوزیع البعائث ، عالی "یعرف البرید أنھ #     
فقد عرفت في الفقرة األولى منھا الخدمات البریدیة  2000/03أما المادة التاسعة من القانون #      

ي  ا ھ ة " بقولھ ادة البریدی ع الم ل و توزی ع و ترحی رة " جم ي الفق ة ف ادة البریدی ى الم ددة معن مح
  الشبكة البریدیة ، من بینھا كل إرسال تسمح مواصفاتھ التقنیة بالتكفل بھ في" الخامسة بقولھا ھي 

  رود البریدیة المحتویة علىـــــــمواد المراسلة ، الكتب و المجالت و الجرائد و الیومیات و كذا الط
  .1"بضائع بقیمة أو بدون قیمة تجاریة  

                                                             
  . 8ص  ، 1998إقتصاد المؤسسة ، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ، : ناصر دادي عدون   1
   .7ص  الفصل األول ، ، مرجع سابق: یوسف سعدون  2 

3 :  A. BOUMERZRAG   L'Enterprise publique et ses relation avec l'état , Thèse de Magister  , Institut des sciences 
économique , Alger . 1990,P.3 
4 Microsoft Encarta 2007[CD] , Microsoft Corporation , 2006. poste (organisme), 
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ر  02/43أتبع القانون السالف الذكر بمرسوم تنفیذي رقم  و لقد#       د الجزائ المتضمن إنشاء بری
ھ أن  ى من ادة األول ي الم ة ذات طابع صناعي " و لقد جاء ف ة وطنی ر مؤسسة عمومی د الجزائ بری

  .2[...]"تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي [...] تجاري 
     تنظیم إجتماعي ذو طابع إقتصادي ،  "ة برید الجزائر بأنھاو مما سبق یمكن تعریف مؤسس

یة  ھ بالشخص ن خالل ع م انوني یتمت ار ق ا و ذو إط تقل مالی ھ  مس ة ،  إال أن ابع للدول ھ ت ع أن م
اج  ل اإلنت ف عوام ة،  (اإلعتباریة ، یھدف إلى إنتاج أو تبادل سلع و خدمات من خالل مختل مالی

  " . و الخارجیة  ھذا  بالتعامل مع  عناصر بیئتھ الداخلیة  ، و) بشریة، مادیة، أسالیب إداریة
   

  :نشأة و تطور مؤسسة برید الجزائر- 2
 : نبذة تاریخیة-1.2 

من خالل قراءات الباحث حول البرید فإنھ قام بتقسیم ھذه النبذة التاریخیة لثالثة عناصر حیث      
تم إفراد العنصر األول و الثاني للحدیث عن البرید بصفة عامة سواء قبل العصر الحدیث أو بعده ، 

 .أما العنصر الثالث فقد خصص للبرید في الجزائر
  :البرید قبل العصر الحدیث- 1.1.2

قبل  255وتاریخھا یعود إلى سنة ، أن أول وثیقة بریدیة معروفة قد عثر علیھا في مصر مع      
 Augusteإال أن أول ظھور حقیقي لخدمة البرید كان في عھد اإلمبراطور الروماني  3المیالد

البرید ، و لقد كان مراسالت اإلمبراطوریة الرومانیة الذي أسس إدارة تشرف على تسییر و توجیھ 
في ھذه الفترة في أوروبا مقتصرا على ھیئات بریدیة خاصة لكل من الملوك و النبالء ورجال 

  .4الدین
  :البرید في العصر الحـدیث - 2.1.2
ھو الذي جاء عقب الثورة ،  ، فیما یتعلق بالبرید لعل أول حدث بارز شھده العصر الحدیث      

حیث ،  Henri IIIفي عھد حكم ھنري الثالث ،  1795بستة سنوات أي عام  1789الفرنسیة لعام 
أنھ بعد أن تم تأسیس إدارة الدولة أتبع ذلك بإنشاء اإلدارة العامة للبرید و المراسالت 

« Administration générale des postes et messageries » قلة النوعیة إال أن الن        
شر أین حقق فعال ممارسة تجاریة و التحول الكبیر في تاریخ تطور البرید كان في القرن التاسع ع

، و لقد ساھم في ھذا التطور ظھور السكة الحدیدیة في أربعینیات القرن التاسع عشر ، صناعیة و 
  .18485و إعتماد الطابع البریدي في فرنسا عام 

تم تأسیس اتحاد البرید العالمي ، وھو یوم یجري االحتفال بھ اآلن في  1874برأكتو 9في و      
ّع ممثلو . عالمیا للبریدكل أرجاء العالم بوصفھ یوم  بلدا معاھدة برن فوحدوا  22ففي ذلك التاریخ وق

بذلك خلیطا متضاربا من الخدمات واألنظمة البریدیة في ساحة بریدیة واحدة یتم في إطارھا تبادل 
مكتب برید و یقدر عدد  700 000یوجد في العالم الیوم و.لرسائل والطرود البریدیة المختلفةا

 بلیون رسالة في السنة 400یقدر نشاط ھذه المكاتب بـ كماملیون عامل ،  6.2العاملین في البرید بـ 
في نوعیة للتكنولوجیا الحدیثة قد أسفر عن تحسن عام  االستخدام األمثل، و جدیر بالذكر أن 

                                                                                                                                                                                                          
  . ، المتعلق بتحدید القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصالت الّسلكیة و الالسلكیة05/08/2000المؤرخ في  2000/03قانون رقم ،  09المادة   1
   .المتضمن إنشاء برید الجزائر  01/2002/ 14المؤرخ في  02/43رقم  مرسوم تنفیذي،  01المادة   2
على  04/2008/ 24 بتاریخ  /http://www.upu.int، موضوع أطلع علیھ على الموقع قسم تكنولوجیا المعلومات ،إدارة شؤون اإلعالم: األمم المتحدة  3

  دقیقة 30و  17الساعة 
4 Microsoft Encarta 2007, La poste (Organisme). 
5 Microsoft Encarta 2007, La poste (Organisme). 

http://www.upu.int/
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الخدمات البریدیة في بلدان كثیرة وساھم على النطاق العالمي في زیادة أحجام البرید، وھي أحجام 
  .1 في المائة في السنة في شتى أرجاء العالم 2.5ینتظر أن تواصل االزدیاد بنسبة 

    :البرید في الجزائر  - 3.1.2
التاسع  كانت في القرنالتطورات الكبیرة التي عرفھا البرید على المستوى العالمي  لكوننظرا      

األمر  اإلحتالل الفرنسي ، حقبة امنة معكانت متز عشر فإن أھم مراحل تطور البرید في الجزائر
التاریخي للبرید في الجزائر  مشترك مع تطور البرید في فرنسا  الذي یجعل جزء كبیر من التطور

          18792في التطور الذي كانت شرارتھ الحقیقیة مع إنشاء وزارة البرید و التلغراف  ذلك ،
  : تطور البرید في الجزائر ھي لو عموما یمكن أن نمیز بین ثالث مراحل ھامة 

  : األولىالمرحلة  -
یمكن  لقد خضع تطور البرید في الجزائر لتطور البرید في فرنسا و لعل أھم األحداث التي      

فلقد شھدت سنة  رصدھا في ھذه المرحلة یمكن تصنیفھا لصنفین األول یتعلق بالخدمات البریدیة
و تم بیعھ » Algérie Française«، میالد أول طابع بریدي یحمل تسمیة الجزائر فرنسیة  1924

و إذا  01/07/1924في مختلف مكاتب البرید المتواجدة في األراضي الجزائریة ابتداء من تاریخ 
الجزائر فإن أول طابع للجزائر المستقلة عرف بإسم طابع  اسمكان ھذا أول طابع بریدي یحمل 

مالیة و إلى جانب الخدمات البریدیة للبرید فإن الخدمات ال 1962.3و صدر في نوفمبر  9+1
  la Caisse nationale d'épargne تأسیس الصندوق الوطني لإلدخارإحتلت مكانة ھامة منذ 

  .بظھور الصك البریدي 1918، وتعزز ھذا الدور بشكل أكبر في عام  1881عام 
  : الثانیةالمرحلة  -

وانین  1975غایة سنة  إلى 1962تمتد ھذه المرحلة من سنة        ا للق د وفق تم تنظیم البری ان ی وك
انون  ام الق ع أحك یا م یة تماش ص 31/12/1962الفرنس ذي  ن تمرار  ال ى اس ى عل ھ األول ي مادت ف

شارة و لعل أبرز ما یجب اإل .سریان التشریع الفرنسي مستثنیا منھ ما یتعارض و السیادة الوطنیة 
تم  1964بالدینار سنة ، دال الفرنك ، العملة المتداولة أنذاك إلیھ في ھذه المرحلة ھو أنھ عقب إستب

اط  1966سنة  وفیر و اإلحتی وطني للت ت اإلعالن الرسمي عن العمل بنظام الصندوق ال ذي كان ال
رئیس الراحل ھواريإنطالقتھ بعملیة رمزیة تمثلت في   تسلیم دفتر صندوق التوفیر و اإلحتیاط لل

  . 4بومدین على مستوى البرید المركزي بالعاصمة 
  : الثالثةالمرحلة  - 

نون بریدي عرفتھ قا أولیعتبر ھذا المرسوم إذ   5  75/89مرسوم و ھي المرحلة التي نظمھا      
في شكل قواعد تشریعیة و تنظیمیة تحدد كیفیة سیر  ھذا المرسوم  جاء، و لقد  الجزائر المستقلة

على النحو إدارة البرید  واختصاصات مھامو لقد حدد ، عمومیة  إدارةبإعتبارھا البرید  إدارة
  :التالي

بما أن المرسوم أشار إلى تطبیق اإلحتكار : إختصاصات ناتجة عن تطبیق اإلحتكار البریدي  -
  :البریدي فإنھ تولد عن ذلك 

  .نقل المراسالت الرسمیة و الشخصیة  : دیةـــــبری   مھام  -

                                                             
على  04/2008/ 24 بتاریخ  /http://www.upu.int ، موضوع أطلع علیھ على الموقعقسم تكنولوجیا المعلومات ،إدارة شؤون اإلعالم: األمم المتحدة  1

  .دقیقة 30و  17الساعة 
2 Microsoft Encarta 2007, La poste (Organisme).  

 .  07، ص 2006لشھر دیسمبر،  الجزائر العاصمة ،  38مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد : ساعي البرید  3
  .  06، ص 2005لشھر نوفمبر ،  الجزائر العاصمة ، 25مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد : ساعي البرید  4
  .، المعدل و المتمم ، المتضمن قانون البرید و المواصالت  30/12/1975المؤرخ في  89-75المرسوم رقم  5

http://www.upu.int/
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إرسال المراسالت التلغرافیة ، الربط بین األشخاص من أجل تبادل  :مھام المواصالت  -
  .المكالمات الھاتفیة 

ھناك مھام أخرى رئیسیة تقوم بھا مصلحة البرید  لسابقةالمھام ا عالوة على: رى ـــــــــمھام أخ -
  :تتمثل في 

 : عملیات مصرفیة  -
    .نقل القیم، مسك الحسابات البریدیة الجاریة ،  إصدار و أداء الحوالت 

 :عملیات لفائدة الخزینة  -
  .المساھمة في تسجیل سندات الخزینة ، أداء المعاشات ، أداء الحوالت و النفقات العمومیة 

 :العملیات لفائدة بعض إدارات المالیة  -
بیع ، تحصیل الرسوم الجمركیة ،  و الضرائب لفائدة قباضات الضرائبتحصیل الرسوم 
  .المساھمة في تسییر الصندوق الوطني للتوفیر و اإلحتیاط، طوابع المخالصة 

    .إدخال وسیلة اإلعالم اآللي على عملیة تسییر الحسابات البریدیة الجاریة  1975و لقد تم في سنة  
  :المرحلة الرابعة-

تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة البرید  الذي أعاد ، 98/267مرسوم  المرحلة الرابعةنظم ھذه       
إذ تم تحدید الھیاكل اإلداریة ووضع إدارة البرید تحت سلطة وزیر ، و أمین عام مكلف بمعاینة ، 

   .و توجیھ التعلیمات إلى المدیریاتالقضایا المطروحة على الوزیر 
  : المرسوم و عموما فإن أھم الھیاكل اإلداریة التي نص علیھا ھذا 

  .و یعملون تحت إشراف رئیس الدیوانمكون من موظفین یتم تعینھم من الوزیر ، : دیوان الوزیر*
مكونة من موظفین معینین من طرف الوزیر مكلفون بالمراقبة و التفتیش ، : المفتشیة العامة *

  :منقسمة إلى قسمین وھي 
   التقنیة  المفتشیة - ب    .المفتشیة العامة لإلدارة -أ. 

، إدارات مكلفة بتسییر المصالح )8(و ھي ھیاكل مختصة و عددھا ثمانیة : المدیریات المركزیة *
ت الثمانیة اھذه المدیری. )ھذه المدیریات مقسمة إلى مدیریات فرعیة (و تحدید الوسائل الضروریة 

  :ھي 
 .DPSFPمدیریة البرید و المصالح المالیة البریدیة  - 1
 .DRMTق للمواصالت ــــمدیریة التنظیم و التسوی - 2
 .DECلتحویل مدیریة التجھیز ل - 3
 .DETمدیریة التجھیز لإلرسال  - 4
 .DPIمدیریة التخطیط و اإلعالم اآللي - 5
 .DAGامةــــــــــــــمدیریة اإلدارة الع - 6
 .DBCاسبة ـــو المحمدیریة المیزانیة  - 7
 .اسبة للبرید و المواصالتــوكالة المح - 8

و بعض و المدیریات الوالئیة ، مكونة ھذه المصالح من المدیریات الجھویة :المدیریات الخارجیة *
  .المصالح المتخصصة 

  و ھي مصالح مكلفة بالتنسیق وتسھیل نشاطات المدیریات الوالئیة :المدیریات الجھویة  -
          و التنظیم ، و ھي المصالح الضروریة لإلدارة مكلفة بالتسییر  :المدیریات الوالئیة  -

 . وتنفیذ الخدمات البریدیة ، و المراقبة 
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ھذه المصالح ذات مھام محددة سواء كانت جھویة أو على المستوى :المصالح الخاصة  -
 . الوطني 

مھمتھا تقدیم  )الزبائن(ھي مصالح لھا إتصال مباشر مع المستعملین :المصالح التنفیذیة  -
الوكاالت التجاریة للمواصالت مراكز ھاتفیة ،. ریدیة و ھي مكونة من مكاتب ب، الخدمات 

و ھي ، و تواجدھا   و كذلك لبعض المراكز و ھي مرتبة في عدة أصناف حسب أھمیتھا 
 .ملحقة في أغلب األحیان بالمدیریات الوالئیة 

في ضلھا البرید  یمكن أن نسمي ھذه المرحلة بمرحلة اإلصالحات فلقد شھد : الخامسةالمرحلة  -
ولى مادتھ األ في  الذي أقر 2000/031 القانوننقلة نوعیة في مختلف المجاالت و كانت البدایة مع 

   ا أشار في مادتھ الثانیة أن أنشطة البرید خاضعة لرقابة الدولة مكفصل البرید عن المواصالت ، 
و خالفا للقوانین السابقة فإن ھذا .الدولة لقطاع البرید  احتكـــــارو لقد كرست المادة الخامسة 

البرید الممارسة من طرف وزارة البرید و المواصالت إلى مؤسسة  استغاللالقانون نقل أنشطة 
  .ذات عالمة تجاریة ممیزة لھا  عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري

  
  العالمة التجاریة لمؤسسة بریـــــد الجزائر ) 01- 04(شكل رقم 

  
  لشھر دیسمبر،   38مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد  :المصدر 

  .07، ص 2006الجزائر العاصمة ، 
لیس من السھولة بمكان الحدیث عن بنیة مؤسسة كبیرة مثل  :مؤسسة برید الجزائر  تنظیم - 2.2

حث إرتأى أن اوعلى كل فإن الب، مؤسسة برید الجزائر التي تنتشر عبر ثمانیة و أربعین والیة 
 كونات األساسیة لمصلحة البریدعناصر یرى أنھا أھم الم سبعبالتطرق ل یتناول بنیة ھذه المؤسسة

  :ھي
 .ة ـــــــالمدیریة العام -
 .مدیریات اإلستغالل  -
 .اتــمدیریات الدراس -
 .ة ـالمدیریات اإلقلیمی -
 .  الوحــدات الوالئیـة -
 .ة ــاتب البریدیـــالمك -
 .المراكز المتخصصة -

 :المدیریة العامـــــــة  - 1.2.2
و الدراسات  مقر المدیریة العامة في عاصمة البالد و تضم بداخلھا مختلف مدیریات اإلستغالل     

 .كما أنھا تشرف مباشرة على المدیریات اإلقلیمیة الثمانیة التابعة لھا 

                                                             
  . ، المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصالت   05/08/2000المؤرخ في  03-2000قانون رقم 1 
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تضم مدیریات اإلستغالل كل من مدیریة الوسائل المادیة ، مدیریة  :مدیریات االستغالل  - 1.1.2.2
      المالیة التجارة ،مدیریة اإلعالم اآللي ، مدیریة البرید المالي ، مدیریة الموارد البشریة ، مدیریة 

 . البرید و المحاسبة ، مدیریة
         تضم مدیریات اإلتصال كل من مدیریة المراقبة و التخطیط :مدیریات الدراســات -2.1.2.2         

  .و النوعیة إلى جانب كل من مدیریة األعمال القضائیة و اإلتصاالت 
الجزائر ثمانیة مدیریات إقلیمیة موزعة عبر تضم مؤسسة برید  :المدیریات اإلقلیمیـة  -3.1.2.2    

  :التراب الوطني ھذه المدیریات اإلقلیمیة ھي 
  .المدیریة اإلقلیمیة للجزائر العاصمة  - 1
  .المدیریة اإلقلیمیة قسنطینة - 2
  .المدیریة اإلقلیمیة سطیف  - 3
  .المدیریة اإلقلیمیة عنــابة  - 4
  .  المدیریة اإلقلیمیة ورقلـة - 5
  .یریة اإلقلیمیة وھران المد - 6
  . المدیریة اإلقلیمیة بشـــار - 7
 المدیریة اإلقلیمیة شلـــف  - 9

، مقر كل واحدة بعاصمة توجد ثمانیة و أربعون وحدة والئیة   : الوحــدات الوالئیــة - 2.2.2
كما أنھا تضم كل من مصلحة ، ، و یوجد بكل وحدة والئیة خلیتي تفتیش و إتصال كل والیة 

تشرف ، و مصلحة التجارة و مصلحة اإلدارة العامة و الوسائل،  المالیةالمنتوجات البریدیة و
ھو الذي  ھذا المكتب الرئیسي RPالوحدة الوالئیة على مكتب رئیسي یسمى القباضة الرئیسیة 

 و یختلف عددھا بإختالف، یشرف على عمل كل المكاتب المنتشرة عبر دوائر و بلدیات الوالیة 
تتموضع ھذه المكونات في الوحدة الوالئیة وفقا للشكل رقم و . عدد السكان من والیة ألخرى 

)04-02.( 
  وحدة والئیة ذات ن مكتب) 02- 04(الشكل رقم 

 
 

 مدیریة الموارد البشریة بمؤسسة برید الجزائر : المصدر 
  .البریدیة مھمتھا مراقبة و تفتیش الصندوق و محاسبة المكاتب  :فتیشـخلیة ت -
في حالة وجود شكاوي أو ( مصلحة وسیطة بین المنسق الوالئي و الزبائن  :الـخلیة االتص -
  ).إلخ..إستفسارات



 تسيير الموارد البشرية ودوره في إدارة التغيير                                                       مؤسسة بريد الجزائر/ رابع  الفصل ال
 

 77 

. من الممتلكاتنة وإصالح و أتعمل على ضمان صیا :مصالح اإلدارة العامة و الوسائل -
  .إلخ..االستھالكاتو كذا ضمان تسییر الوقود و ، كما تقوم بتموین احتیاجات مكاتب البریدیة 

ضمان تنفیذ و تطبیق اإلستراتیجیة التسویقیة و كذا تتمثل مھامھا في  :المصالح التجاریة -
  .وضع مستشارین تجاریین لضمان الربط بین مختلف المندوبین التجاریین

         تعمل على تنظیم و ضمان تسییر المكاتب  :مصالح المنتجات البریدیة و المالیة -
إضافة إلى مسكھا للمحاسبة المادیة . ز البریدیة كما تقترح إنشاء أو إلغاء مكاتب بریدیةو المراك

  ). Bon d’équipement( و كذا محاسبة أذنات التجھیز ، لألكیاس البریدیة 
مكلفة بانجاز كل العملیات و تنفیذ الموازنة الملحقة لبرید مكاتب ا : المكـــاتب البریدیــة - 2.2.3

الموجود بعاصمة الوالیة ھو الذي یشرف على  تب الرئیسيالمككما سبق اإلشارة فإن و . للبرید
 La Recetteالمكتب الرئیسي إسم القباضة الرئیسیة على و یطلق ،  رىبقیة المكاتب األخ

Principale   و یرمز لھ إختصارا بـRP  ، لقباضة على بنیة اوسوف نحاول تسلیط الضوء
إلى جانب  البرید األخرىمكتب عادي ال یختلف عن مكاتب  األنھ ل من التفصیبشيء  الرئیسیة

  :أبرزھا إنفراده ببعض الوظائف
 . القباضة الرئیسیة  ھي التي تمول كل مكاتب الوالیة بالمال  - 1
 .ابات البریدیة الخاصة بالمؤسسات اإلنفراد بفتح الحس - 2
 )یةافغرلالت -الجبائیة -البریدیة( تمویل المكاتب بالقیم - 3
 ).(Appurmentالحسابات البریدیة الخاصة بالمكاتب األخرى  تمویل - 4
 .مركزة الصكوك البنكیة و صكوك الخزینة إلجراء عملیة المقاصة - 5
 .للزبائن عبر مختلف المكاتب البریدیةتزوید الحسابات البریدیة  - 6

 

  الھیكل التنظیمي لمكتب رئیسي ) 03- 04(الشكل رقم 
 الرئیسیة أو ما یصطلح بتسمیتھ القباضة

  
  مدیریة الموارد البشریة بمؤسسة برید الجزائر: المصدر 

  
   

القباضة الرئیسیة
RP

الصندوق مكتب التنظیم

مكتب األمانة

مكتب المحاسبة

مكرر 60مكتب 

رئاسة القسم

مركز الدفع

01شباك 

02شباك 

شباك ن

مركزاإلستغالل

01شباك 

02شباك 

شباك ن

مركز الفرز

غرفة الشحن

قاعة الفرز
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  .قوم بجمیع أعمال السكرتاریا التابعة لمكتب القابض الرئیسيیو یشرف علیھ عون  :مكتب األمانة  -
  :یشرف على ھذا المكتب مفتش مھمتھ و  :مكرر 60مكتب  -

o  مكرر 60القیام بالمتابعة و المراقبة للسجل.  
o  مطابقةIDS ليعلى مستوى جھاز اإلعالم اآل مع صك الدفع ثم اإلیداع.  
o  ھاعلیمتابعة كل الوثائق المحاسبیة الداخلة و الخارجة بتأشیره.  

  :یشرف على ھذا المكتب محاسب رئیسي و من بین المھام التي یقوم بھا  : مكتب المحاسبة  -
  .القیام بحصر تعدادي لمختلف العملیات المنجزة في آخر كل یوم عمل  -
  .1105ترجمة مختلف العملیات المنجزة ألرقام تدون على الدفتر  -

  :المركزیتم على مستوى ھذا و  یھ مفتشان یعمالن بالتناوبلیشرف ع :رز ــمركز الف*     
  مكاتب الوالیة إرسال األموال إلى مختلف   - 
  . فتح اإلرسالیات الواردة و غلق اإلرسالیات الصادرة   - 
  .فرز البرید الوارد  - 
  .توزیعھ من خالل موزعي البرید التابعین للمكتب  - 

  ) :طاولة ( غرفة الفرز *     
 لمنطقة التوزیع التابعة لھ وتحدد الدوارات الخاصة  یقوم الموزع في مكتبھ بفرز البعائث

 .التشاور مع المفتش المعني ببالموزعین من طرف قابض البرید و
  توزیع البعائث العادیة والمسجلة .  
  8توزیع الصكوك البریدیةCH2  ) مقابل اإلمضاء . (  
  مراقبة –الرئیسیة ، المدیریة الوالئیة ، مدیریة  القباضة(بفرز البعائث الخاصة بالمصالح یقوم األعوان( .  
  الخطأالبعائث الغیر مخلصة أو ناقصة التخلیص و كذلك مراقبة البعائث مراقبة.  
  :cabine de chargement: غرفة الشحن - *
 وبالتالي ، تمر علیھا  تيلحفظ كل البعائث افي ھذه الغرفة یتم : ن بالتناوب یشرف عنھا عونا

  )....CH28الصكوك من نوع  CRالطرود المؤقتة  – LRالرسائل ( في مسار البعائث  مھمةفھي محطة 
  استقبال وإرسال الطرود البریدیة .  
  :  مركز الدفع - *
بإجراء العدید   لبریدیةالمعلوماتیة الرابطة لمجموع المؤسسات ا بفضل شبكتھفع الد مركزسمح ی

  : من العملیات التي من بینھا 
  مع مراقبة رصید الحساب و كذا اإلمضاء ، األموال سحب.  
 اقتطاع األجور عن بعد IDS. 
  طلب دفاتر الصكوك  البریدیة. 
  تسلیم خالصة الحساب للزبون مباشرة بعد إجراء عملیة السحب. 
 الحساب البریدي الجاري عن طریق عملیات التحویل السریع تزوید. 

 :  مكتب االستعالمات - *
  :عون واحد مھمتھ تكمن فیما یليبتسییره مكلف 
 االحتجاجات الخاصة بالرسائلLR   .  
  الحواالتRI – حواالت خاصة ب RIAL   
  إرسالیات عادیة الواردة و الصادرة . الصكوك .المؤمنة حتما  (إرسالیة القابضة(   



 تسيير الموارد البشرية ودوره في إدارة التغيير                                                       مؤسسة بريد الجزائر/ رابع  الفصل ال
 

 79 

  معالجة الحواالت المعادةHDS. CNR.CNAS   و الحواالت التي في االنتظار بعد نھایة
  .لحفظ بكل أصنافھا مدة ا

 معالجة الحواالت الدولیة المدفوعة في الحساب  
  الداخلیة و الخارجیة  (القیام بإشعار الحواالت التابعة للمكتب(.   

 :و یتم من خاللھ إستخدام الحوالت التالیة : الحواالت شباك - *
غیر محدودة للغیر و ھذا عبر كامل , تسمح للزبون بإرسال مبالغ مالیة :  اقیةـالحواالت البط -

  .التراب الوطني 
شبیھة بالحوالة البطاقیة مع تحویل الكتروني  TEF :حواالت التحویل االلكتروني لألموال  -   

  .لألموال من مكتب إلى أخر عبر شبكة اإلعالم اآللي 
  .تسمح ھده األخیرة بدفع مستحقات المعاشات المتنوعة :  الحواالت االجتماعیة -   

تسمح باإلرسال و االستالم االلكتروني للحواالت ذات النظام :  IFS/IMOحواالت النظام الدولي 
 .الدولي مع البلدان المرتبطة مع الشبكة

  مراقبة الحواالت بعدد لإلصدار )CNR-CNASAT-HDS .(  
 مراقبة الحواالت المعادة.  
 لمستخرجات لتفادي األخطاءمع صك اإلصدار ل مقارنة الحواالت.  
 متابعة االحتجاجات الخاصة بالحواالت. 
    : الصندوق الوطني للتوفیر -  CNEPخلیة  - *

 -  متابعة األخطاء الناتجة عن الدفع و السحب لCNEP.  
 - متابعة حسابات الفوائد.  
 -   الدفاتر ضیاع  -تجرید الدفاتر( متابعة حركة الدفاتر.(...  
 -  بـطلب الكشوفات الخاصة CNEP .  
 االدخار اكـــــشب  :  

نقاط البریدیة العبر مجموع ندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط یقدم البرید الذي ھو شریك الص         
  : إمكانیة القیام بالعملیات التالیة 

  فتح الحساب وتسلیم الدفتر.  
  المبلغ المالي عملیات الدفع و التسدید دون تحدید. 
 تسویة الفوائد. 
  استخراج شھادات الفوائد . 

  مكتب التلغراف:  
 توزیع البرقیات والبعائث التي تحمل الخدمة السریعة والرزم البریدیة المسجلة  حیث یتم فیھ

 . عن طریق مكلف تلغرافي خاص 
 :المراكز المتخصصة - 5.2.1

و تجدید تاریخ الحواالت  مركز خاص بمراقبة الحواالت :CCMمركز مراقبة الحواالت  .1
  .التي إنقضت فترة صالحیتھا

یشرف على مختلف عملیات المحاسبة للمدیریات  : CRCالمركز الجھوي للمحاسبة  .2
  .التابعة لھ

الصكوك  دفاتر توزیعإعداد و  یتولى اإلشراف على :CCPمركز الصكوك البریدیة  .3
  .التابعة لھ البریدیة على مختلف المدیریات اإلقلیمیة



 تسيير الموارد البشرية ودوره في إدارة التغيير                                                       مؤسسة بريد الجزائر/ رابع  الفصل ال
 

 80 

یشرف على القیام بمختلف عملیات  :مركز المحاسبة للصندوق الوطني للتوفیر و اإلحتیاط  .4
المحاسبتیة المتعلقة بعملیات الصندوق الوطني للتوفیر و اإلحتیاط على مستوى مؤسسة 

 .البرید
  
  :خدمات مؤسسة برید الجزائر. 3

  .برید الجزائر نوعین من الخدمات ھما الخدمات البریدیة و الخدمات المالیة تقدم مؤسسة     
  

 : الخدمات البریدیة لمؤسسة برید الجزائر -1.3

 الرسائل العادیة، الرسائل المسجلة،و تشمل ھذه الخدمة  :خدمة برید الرسائل- 1.1.3
  .البطاقات البریدیةو ،  المطبوعات البریدیة

 :تتمیز ھذه الخدمة بما یلي  :البریدیةخدمة الطرود - 2.1.3
  .تنافسیة خدمة بریدیة ذات أجور  -
ً  إرسال یمكن عبرھا - ً ودولیا .أو إستقبال الطرود البریدیة الخاصة بالزبائن محلیا
متابعة أثر البعائث المرسلة عبر ھذه الخدمة ، واإلستعالم عنھا في وقت الیتعدى  إمكانیة- 

                                                              دقائق معدودة
 .                         الخدمة إرسال بعائث ذات أوزان وأحجام كبیرة ھذهتقبل –
                                                .المعالجة والتوزیع الدقة في مواعید الترحیل وسرعة -
 .                       البعیثة أو المرسل منھ سند عند إیداعیتم تسلیم المودع  -
البریدیة نیابة عن أصحابھا بحیث یتم إستقبال  یة للطرودــرید بالمعالجة الجمركـیتكفل الب -
ى مواد تخضع للعرض ـالخارج التي تحتوي عل ائث الطرود البریدیة الواردة منــبع

ارك بالمعاینة وتحدید الرسوم الجمركیة ـالجم صلحةالجمركي ویقوم المختصین من البرید وم
البیانات في النماذج المعدة الجمركیة وتدوین  إن كانت ضمن الشرائح الخاضعة لدفع الرسوم

 .                          لیھمإلى المرسل إ توزیعھا مباشرة الغرض وإستئناف لھذا
یحدده المرسل منھ في  أقرب مكتب برید إلىأو  لیھمإعناوین المرسل  إلىتوزع الطرود -

   .                                                                            عنوان المرسل الیھ
ي یفترض الجمركیة وبحسب الفواتیر الت فاتیتعامل الطرود التجاریة بالحد األدنى للتعر -

                  إرفاقھا مع كل طرد
  . كیلو غرام 31.500حد الوزن األقصى بـ  -  األوزانحدود  -

بالسرعة  حدیثة تمتازالبرید العاجل خدمة خدمة  :EMSخدمة البرید العاجل - 3.1.3
ومنھا اإلنترنت ،  اإللكترونیة العالمیة واالنتظام والضمان ، ویتم متابعة بعائثھا عبر الشبكات

والرسومات  الھامة وأشرطة الكمبیوتر والشیكاتویمكن من خالل ھذه الخدمة إرسال الوثائق 
 .الھندسیة والخرائط والعینات والبضائع والھدایا وغیرھا من المستلزمات

 .رام للبعیثة الواحدة وعدد البعائث غیر محددغكیلو 30الحدود القصوى للوزن  :األوزان
 . سم 150عن سم بحیث الیزید أطول بعد 300 الیزید مجموع أطوال البعیئھ عن:األبعاد
 .خدمة البرید السریع قائمة الدول المشتركة في :الخدمة الدولیة نطاق

 .كل مكاتب البرید المنتشرة عبر والیات القطر الجزائري  :المحلیة نطاق الخدمة
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 یتم اإلستعالم عن بعائث :خدمة اإلستعالمات عن البعائث والطرود وتتبع أثر البعائث  - 4.1.3
 بالھیئة العامة للبرید والطرود البریدیة من خالل زیارة الموقع الخاصالبرید العاجل 

 http://www.poste. dz/التحدید الخاص بتتبع أثر البعائث وتدوین البیانات الخاصة  في
ً المحدد في سند إیصال اإلیداع أو بمراجعة إحدى المك بالبعیثة وباألخص رقم اتب ــالبعیثة كامال

  . مكتب اإلیداع أو البریدیة
:                                                        الشروط الخاصة باإلستعالمات

وخالل ھذه  یداع الطرد ،إر اعتبارآ من الیوم التالي لیوم تقبل االستعالمات في خالل ستة أشھ -
غیر أنھ . المرسل إلیھ  والفترة تقبل اإلستعالمات بمجرد اإلبالغ عن المشكل من قبل الراسل أ

إعالم نھ یحدد التوجیھ المقررة فإ ستعالم بطرد غیر موزع ولم تنقض بعد مھلةعندما یتعلق اإل
.                                       الراسل بھذه المھلة

تصاالت تعالمات بوسائل اإلرسلت االسأذا إنھ أ، غیر  االستعالمات مجانیة تكون معالجة -
 جرةأنھ یترتب على ذلك تحصیل لدولي ، بناء على طلب الزبون ، فإبالبرید العاجل ا ویة أالبعد

                                           تعادل قیمتھا سعر الخدمة المطلوبة
  .المخصص لھذا الغرض تعبئة البیانات على نموذج اإلستعالم -

حدیثة تمكن القطاعات التجاریة والصناعیة  بریدیة ھي خدمة :خدمة البرید الدعائي - 5.1.3
لمنتجاتھم وخدماتھم من خالل توزیع النشرات الدعائیة  والخدمیة من الترویج والتسویق

  .المعلن إلى العناوین البریدیة سواء لكافة العناوین أو لشریحة معینة یحددھا والتعریفیة والعینات
        : مزایا خدمة البرید الدعائي

ً مقارنة بالوسائل اإلعالنیة األخرى ھاتكالیف -         زھیدة جدا
ً أنھا أداة تسویقیة -  .     .ناجحة ومؤثرة ثبت عالمیا
 .في شبكة اإلنترنات توفر للمعلن عناوین بریدیة ورقیة أو إلكترونیة عبر موقع البرید -
 .المستھدفةالشریحة في إختیار  تصنف العناوین البریدیة إلى عدد من الشرائح لتساعد المعلن -
  .   علیھا توفر إمكانیة التغلیف وكتابة العناوین -
  .اإلستبیانات المختلفة وجمعھا وإعادتھا للجھة المعلنة تستخدم لتوزیع -

 واءـالبرید بتمكین المنتفع س امــــــــتتمثل ھذه الخدمة في قی : البریدیة  الصنادیق خدمة - 6.1.3
في أي مكتب برید  د خصوصيــــــــــشخص إعتباري أو معنوي من اإلشتراك في صندوق بری

 .یرغبھ الزبون
 :                                                       مزایا الخدمة

 .خدمة الصنادیق البریدیة یعتبر من مكمالت تحدید الھویة الشخصیة اإلشتراك في -1
المراسالت الشخصیة للمشترك ویمكنھ من طلب توجیھ فواتیر الخدمات المختلفة إلیھ  یحفظ -2

 .                      فواتیر الھاتف الثابت والنقال وغیرھا مثل
 .البرید في وقت عمل المكاتب البریدیة  إمكانیة إستالم -3
  .      دج سنویا  400رسوم اإلشتراك السنویة رمزیة إذ تقدر بـ  -4

 .إستالم النشرات الدعائیة التي تھم المشتركین إمكانیة5-  
 .دلیل المشتركین وان البریدي فيـــــــإمكانیة نشر العن-6 

سة برید الجزائر ببیع الطوابع البریدیة سواء عن تقوم مؤس :خدمة بیع الطوابع البریدیة - 7.1.3
 .طریق مكاتبھا المنتشرة عبر التراب الوطني أو عبر وكالئھا المعتمدین

تقوم مؤسسة برید الجزائر في إطار اإلتفاقیة  : خدمة توزیع فواتیر الھاتف الثابت   -8.1.3  

http://www.poste.
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 .  11، ص 2008أوت ،  الجزائر العاصمة ، –جویلیة  57/58ئر ، العدد مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزا: ساعي البرید  1

بتوزیع فواتیر الھاتف السلكي و االسلكي عن طریق  جمعھا بمؤسسة إتصاالت الجزائرالتي ت
    .المشار إلیھا آنفا EMSخدمة البرید السریع 

في إطار إتفاقیة بین مؤسسة : )شركة موبیلیس(خدمة بیع بطاقات التعبئة لإلتصاالت   - 9.1.3
عبر مختلف مكاتب المؤسسة  برید الجزائر و شركة موبیلیس یتم بیع بطاقات التعبئة لموبیلیس

 .و كذلك عبر مختلف أكشاك وكالئھا المعتمدین
یزید عن نصف  حیث تعتزم المؤسسة توفیر ما :دخول مجال البرید اإللكتروني  -10.1.3

  .ملیون علبة برید إلكترونیة 
تتمثل ھذه الخدمة الموجھة أساسا إلى أصحاب  :إدخال خدمة البرید الھجین  -11.1.3

المؤسسات الكبرى ، في رسائل ترسل عبر البرید اإللكتروني یتم طبعھا ووضعھا في ظروف 
 .بریدیة و إیصالھا بالطریقة العادیة إلى المرسل إلیھم 

یعتبر إبداع حقیقي في طریقة تقدیم الخدمات   Le courrier hybrideو البرید الھجین 
البریدیة ، سواء تعلق األمر بالرسائل أو المنشورات المطبوعة في أقرب نقطة محل إقامة 

لدى % 14، عرف ھذا النوع من البرید نسبة قبول سنوي تصل إلى  2005الزبون ، و منذ 
أھمیة ھذه الخدمة ومدى إھتمام  المتعاملین البریدیین وھو إن دل على شيء فإنما یدل على مدى

البرید بھا و ھدفھ في ذلك الحفاظ على حصص من سوق برید الرسائل ، و تعویض بعض 
من % 22و في الوقت الحالي نجد أن . الخسائر الناجمة عن تقلص حجم البرید الكالسیكي 

على % 13بل البلدان تقترح على الزبائن خدمة البرید الھجین و ھذا على المستوى المحلي مقا
المستوى العالمي ، فالبرید الھجین العالمي یبقى ضئیال على الرغم من كل شيء فھو ال یتعدى 

مصلحة البرید الھجین الدولي في البرید  ةفقط حسب السیدة دیبورا سبرینغ ، رئیس% 1
  1.األسترالي 

  : الخدمات المالیة لمؤسسة برید الجزائر -2.3
 : تقدم مؤسسة برید الجزائر العدید من الخدمات المالیة ومن أھم ھذه الخدمات المالیة مایلي     

ائن مؤسسة برید الجزائر من ـــیتم سحب المبالغ المالیة من طرف زب: سحب األموال - 1.2.3
 :خالل الطرق التالیة 

  عن طریق الصك البریدي. 
  عن طریق البطاقة الممغنطة. 
  و لمعاشات التقاعد و الضمان االجتماعي، التوزیع النقدي لرواتب الموظفین عن طریق.  

من خالل من شخص إلى شخص  تحویل األموال ) :داخل البلد ( الحوالة البریدیة - 2.2.3
  . و یتم إرسالھا كبعیثة بریدیة 1406النموذج 

آخر  إلى شخص خارج الوطن تحویل األموال من  شخص :الحوالة البریدیة  الدولیة - 3.2.3
 .  عن طریق البریدومن خالل نموذج ورقي  داخل الوطن

إضافة إلى بطاقة ) دفتر( أدوات االدخار تستند إلى الورق :دفتر االدخار البریدي - 4.2.3
  ) .ت انترنمع كشوفا ت أو عن طریق األ( حساب إدخار 

  .لكترونیاإ اتیر وتسدید الف  :اإلیجار لفواتیر الخدمات العمومیة و  التحصیل النقدي- 5.2.3
ات و موقع االنترن15.30 یمنح كل من الموزع الصوتي :الخدمات المجرات عن بعد - 6.2.3

  :للزبون إمكانیة 
  االطالع على الحساب البریدي الجاري.  
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، الملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة ، كلیة العلوم  معوقات استخدام تكنولوجیات اإلعالم و االتصال في تحدیث مؤسسة برید الجزائر: بوعبد هللا صالح  1

  2005بسكرة ، نوفمبر   االقتصادیة و التسییر ، جامعة محمد خیضر
 SATIM  إختصارا لـSociéte d ` Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique  *  أي مؤسسة أتمتتة المعامالت

  . المصرفیة و النقدیة
  DAB إختصارا لـDistributeur Automatique de Billets de Banque أي الموزع اآللي لألوراق المصرفیة.  

  طلب دفتر الصكوك. 
  طلب الرمز السري. 
 طلب التوجیھات المتعلقة بكیفیة إجراء العملیة. 

عرفت مؤسسة برید الجزائر ثورة حقیقیة في مجال تحدیث خدماتھا ، و إنشاء خدمات      
جدیدة معتمدة في ذلك بصفة خاصة على تكنولوجیات اإلعالم و االتصال و مع أن العملیات 

    1:التي تمت في إطار ھذه التكنولوجیات عدیدة إال أنھ یمكن حصر أھمھا في النقاط التالیة 
كة المعلوماتیة للحساب البریدي الجاري من خالل تجھیزات كافة المكاتب توسیع الشب*     

مكتب بالشبكة في  272بدأت ھذه العملیة بربط . البریدیة بحواسیب تم ربطھا بالشبكة البریدیة 
2004في غضون سنة ) الستثناءات عدا بعض ا( و تم تعمیمھا على جمیع المكاتب  2003سنة 

ب الحساب باالستفادة في أي مكتب من عدد من الخدمات كانت و تسمح ھذه العملیة لصاح
من ھذه . مقتصرة على المكاتب الكبیرة المربوطة بشبكة اإلعالم اآللي للحساب البریدي 

الخدمات التي تتطلب الربط بالشبكة ، خدمة االطالع على الرصید و سحب مبالغ تتجاوز 
ستخدام وسائل اإلعالم ین عملیات اإلصالح بایمكن اعتبار ھذه العملیة األھم من ب. دج  5000

  . و االتصال
في نفس سیاق توفیر الخدمات البریدیة االستثنائیة في المكاتب الصغیرة ، تم تصویر نماذج *    

أصحاب الحسابات البریدیة الجاریة ، ووضعھا ) specimens de signatures(إمضاءات 
جاري بحیث یمكن التحقق من إمضاء الزبون من على الشبكة المعلوماتیة للحساب البریدي ال

ھذه العملیة سمحت برفع المبلغ األقصى الممكن سحبھ من . خالل اإلطالع علیھ عبر الشبكة 
  ).دج في الیوم 200000دج إلى  20000من (طرف صاحب الحساب في الیوم الواحد 

SATIM((ٍِ، تم بالتعاون مع مؤسسة  2004و إلى غایة نھایة  1997منذ *     

تتكفل المؤسسة المتعاقدة بصیانتھا  DAB( (موزع آلي للنقود  500تنصیب ، ما یقرب من 
الغرض من ھذه الشبكة تمكین أصحاب الحسابات ) . X 25(و تسییرھا عبر شبكة خطوطھا 

  .الشبابیك البریدیة من الحصول على السیولة النقدیة دون االضطرار إلى االنتظار أمام 

انطلقت ھذه العملیة في . إطالق بطاقة دفع إلكترونیة ألصحاب الحساب البریدي الجاري *     
ّ .  2005األول من مارس  نقطة دفع إلكتروني في الجزائر  200رت لھا كمرحلة أولى وف

   2008یشیر الباحث إلى أن ھذه العملیة قد تم تعمیمھا في مطلع عام . العاصمة 
ت ، منھا خدمة اإلطالع على رح عدد من خدماتھا عبر االنترناالمؤسسة في طشرعت *     

  .الرصید أو طلب صكوك بریدیة 
في مجال الحواالت البریدیة تم استخدام شبكة المعلوماتیة البریدیة إلدخال خدمة جدیدة ھي *     

ك ابتداءا و ذل) TEF) ( TEF/ Transfert Electronique de Fonds(الحوالة اإللكترونیة 
  .تمكن ھذه الخدمة من إیصال مبلغ الحوالة في نفس یوم إرسالھا .  2002من فیفري 

خدمة شبكة الھاتف العادیة ھي خدمة  مباإلضافة إلى ما سبق یمكن إدخال خدمة تستخد*     
شرع في )  Western Union(االستالم السریع لألموال من الخارج بالشراكة مع مؤسسة 

مكتب ، و ھي تسمح باستالم األموال من أكثر  250في  2001ماي  19دمة منذ تطبیق ھذه الخ
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مدیریة  اسمالمختصة في تسییر الموارد البشریة بمؤسسة برید الجزائر  الجھةیطلق على      
إدارة شؤون  موجودة بالوزارة تحت تسمیة  الموارد البشریة و لقد كانت ھذه المدیریة سابقا

،   05/08/2000المؤرخ في  2000/03رقم  قانونالالمستخدمین إال أنھ بعد التعدیالت التي أقرھا 
جانفي  14المؤرخ في  02/43و القرار المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصالت ، 

الذي تم على إثره إعالن میالد مؤسسة برید الجزائر ، تم تحویل إدارة شؤون المستخدمین  2002
                 االتصالزارة ومستوى و إذا كانت ھذه المدیریة على إلى مدیریة الموارد البشریة ، 

و تكنولوجیات اإلعالم تشرف على مختلف المؤسسات التابعة للوزارة فإن لمؤسسة برید الجزائر 
، و تتواجد على مستوى المدیریة العامة ، و نظرا لألھمیة التي  مدیریة للموارد البشریة خاصة بھا

تولیھا اإلدارة العامة لمؤسسة برید الجزائر لھذه اإلدارة فإنھا قد جعلتھا على إتصال مباشر بھا، 
الذي یوضح موقع مدیریة الموارد البشریة في الھیكل ) 04-04(وھذا ما یوضحھ الشكل رقم 

أما التحول من تسمیة شؤون العاملین إلى تسمیة .الجزائر لمؤسسة برید  للمدیریة العامةالتنظیمي 
الموارد البشریة فإنھ جاء في خضم التحوالت الكبیرة التي عرفتھا المؤسسات العمومیة خاصة في 

    .فترة التسعینیات من القرن الماضي 
 للمدیریة العامة لبرید الجزائرموقع مدیریة الموارد البشریة في الھیكل التنظیمي ) 04- 04(شكل رقم 

 
  مدیریة الموارد البشریة بمؤسسة برید الجزائر: المصدر 

  

  

 : مھام مدیریة الموارد البشریة  -4.1
  :لقد حددت مھام ھذه اإلدارة في النقاط التالیة 

لھذه الموارد ،  ، و تكوینھا و اإلھتمام بالشؤون اإلجتماعیةسیاسة تسییر الموارد البشریة  تحدید -
  .ھذا إلى جانب الحرص على التطبیق السلیم لإلجراءات المتخذة لتحقیق ذلك

أو القانون بالقوانین المتعلقة بقانون العمل السھر على تطبیق قوانین العمل سواء تعلق األمر  -
  . الداخلي للمؤسسة 

المدیریة العامة 

مدیریات 
اإلستغالل

مدیریة البرید مدیریة المالیة 
و المحاسبة

مدیریة 
الموارد 
البشریة

مدیریة البرید 
المالي

مدیریة اإلعالم 
اآللي  مدیریة التجارة مدیریة الوسائل 

المالیة 

مدیریات 
الدراسات

  .دولة  186من 
 IFS) (IFS / International Financial(استخدام النظام المعلوماتي الدولي *     

System ( الستقبال الحواالت الدولیة.  
  
 :تسییر الموارد البشریة بمؤسسة برید الجزائر.4
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مدیریة الموارد 
البشریة 

المدیریة الفرعیة 
للتكوین و التوثیق 

المدیریة الفرعیة 
للتقنین و التطویر 

المدیریة الفرعیة 
إلدارة األفراد

  .المساھمة في إعداد الھیكل التنظیمي المتعلق بالمؤسسة  -
  .و اإلتفاقیات الجماعیة و اللوائح الداخلیة إعداد ، و التفاوض ، و السھر على تنفیذ القوانین  -

 تحاول من خاللھا تجسید المھامتتكون مدیریة الموارد البشریة من ثالث مدیریات فرعیة و     
  :ھي ھذه المدیریات الفرعیة  الكبرى المحددة المشار إلیھا آنفا

  .إلدارة األفراد المدیریة الفرعیة -
  .المدیریة الفرعیة للتطویر و التقنین -
  .المدیریة الفرعیة للتكوین و التوثیق  -

یشرف على كل من ھذه المدیریات الفرعیة مدیر فرعي یتم تعینھ من قبل اإلدارة العلیا و      
  ) 05-04( و یمكن تمثیل ما سبق في الشكل رقمیؤدي مھامھ تحت إشراف مدیر الموارد البشریة ، 

  

  مدیریة الموارد البشریةیمثل الھیكل التنظیمي ل )05-04(شكل رقم                                               
 

و یرى الباحث أنھ ال یمكن      
تسلیط الضوء على دور مدیریة 

د ــالموارد البشریة بمؤسسة بری
الجزائر دون التطرق لمھام ھذه 

ن ـــبشيء مدیریات الفرعیة الم
   .التفصیل 

  مدیریة الموارد البشریة بمؤسسة برید الجزائر: المصدر                                                          
  

  :تتكفل ھذه المدیریة الفرعیة بالمھام التالیة  : المدیریة الفرعیة إلدارة األفراد- 4.1.1
  .تحدید السیاسة المتعلقة باألفراد -
ضمان التسییر اإلداري للعاملین في المدیریة العامة ، أما العاملین على مستوى المكاتب المنتشرة  -

إدارة األفراد المتواجدة  ةحر اإلداري لھم یتم على مستوى مصلعبر التراب الوطني فإن التسیی
  .الوالئیة التي یتبع لھا المكتب  بالوحدة

ال یسمح للمصالح المتواجدة على مستوى و .طبیقھ تحدید مخطط سنوي للتوظیف و السھر على ت -
أي على مستوى ، الوحدات الوالئیة بالتوظیف بشكل مباشر و إنما یتم التوظیف بشكل مركزي 

الوحدات الوالئیة فإن دورھا یقتصر المصالح المتواجدة على مستوى ، أما مدیریة الموارد البشریة 
  .مھا بما تحتاجھ من موارد بشریة على مراسلة مدیریة الموارد البشریة و إعال

  .وضع سیاسة للمھنة  -
  .وضع سیاسة فیما یتعلق بالجانب اإلجتماعي  -
  .إعداد ، و نشر التشریع المتعلق بحمایة األفراد و السھر على تطبیقھ  -
  مناخ إجتماعي حسن و متابعة تطور العالقات اإلجتماعیة المساھمة في المحافظة على  -
  .طب العمل  ضمان صحة و -
  :تتكفل ھذه المدیریة الفرعیة بالمھام التالیة  :المدیریة الفرعیة للتطویر و التقنین - 4.2.1
المساھمة في إعداد التخطیط الھیكلي مع أخذ في اإلعتبار تطور الشبكة التكنولوجیة و أھداف  -

  .المؤسسة 
  .تحدید حاجیات العاملین بالتعاون مع اإلدارة العامة  -
  .و المراكز البریدیة التابعة لمؤسسة برید الجزائر ، المساھمة في تصنیف المكاتب  -
  .تحدید مجموع المصطلحات الخاصة ببرید الجزائر  -
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  ...التوظیف ، و التكوین ، وبالتقاعد ، إعداد التوقعات المتعلقة -
  .ضمان تسییر العاملین و المھنة  -
  .و تطویر سلك البرید إنجاز دراسات تتعلق بتطویر العمل  -
  .إعداد و نشر اإلجراءات المتعلقة بتسییر األفراد وفقا للتشریعات المعمول بھا  -
  
  : و تتمثل مھام ھذه المدیریة الفرعیة فیما یلي  :المدیریة الفرعیة للتكوین و التوثیق - 4.3.1
  تحدید سیاسة التكوین و مخطط التكوین السنوي. 
  ضع میزانیة للمخطط السنوي للتكوین و تحدید تكالیف التكوین. 
  توطید العالقات مع مختلف مراكز التكوین. 
 وضع كشف سنوي بمنجزات التكوین. 
  لمكتسبات التكوینتحدید إجراءات التحقیق الفعلي. 
  نشر مختلف الوثائق المتعلقة بالعمل.  

مصنفین عامل،  28000توظف المؤسسة حالیا   :الموارد البشریة لمؤسسة برید الجزائر - 4.2
  :مھنیة ھي سوسیو ثالث فئاتفي 
 مجموعة اإلطارات. 
 ـم ـــمجموعة التحك. 
 ـیذــــمجموعة التنفـ.  

 007بمؤسسة برید الجزائر السامیة یبلغ عدد اإلطارات   : السامیة مجموعة اإلطارات - 4.1.2
  :فئات على النحو التالي  10إطار موزعین على 

  .المدراء اإلقلیمیین  - 1
  .نسقین ـــــــــــــالم - 2
  .  دراءــــــــــــــــالم - 3
  .رعیینــالمدراء الف - 4
  .اریعـــرؤساء المش - 5
  .اء المصالحـــرؤس - 6
  .المكلفین بالدراسات - 7
  .القابضین الرئیسیین - 8
  .المراكز اء ـــــرؤس - 9

  .مسؤولي خالیا التفتیش -10
إن لكل إطار من اإلطارات السابقة مھام قیادیة و تقنیة و إشرافیة و رقابیة یقوم بھا في مجال      

  .إختصاصھ 
تمثل ھذه الشریحة النسبة الساحقة من عمال مؤسسة برید الجزائر  :مجموعة التحـــــكم  - 4.2.2

المالیة ، و تشمل  فھي تشمل كل األعوان الذین یسھرون على التأدیة الفعلیة للخدمات البریدیة و
المفتشین و األعوان الذین یسھرون في المصالح المالیة على قابضي المكاتب و رؤساء األقسام و 

  القیام بالمعامالت المالیة و في المصالح البریدیة على فرز البرید و توجیھھ و إیصالھ للمرسل
  .إلیھم 

العمال ما تقدمھ من جھد ال یدخل في رغم أن ھذه الشریحة من  : مجموعة التــــــنفیذ - 4.3.2
   الجزائر إال أنھ ال یمكن إغفالھا كموارد بشریة بمؤسسة برید الجزائر  جوھر عمل مؤسسة برید
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        و لدورھا بالغ األثر في مردودیة المؤسسة و تشمل ھذه الفئة السوسیومھنیة عمال النظافة ، 
  .و عمال الشحن و التفریغ و السائقین و عمال الصیانة

ال یمكن الحدیث عن الموارد البشریة في  :ترقیة تشغیل المرأة بمؤسسة برید الجزائر - 4.4.2
مؤسسة برید الجزائر دون الحدیث عن ما أصبحت تشغلھ المرأة في ھذه المؤسسة ، و لعل ترأس 

إذا و . ھو خیر مثال عن مدى مساھمة المرأة في تطور المؤسسة و نجاحھا المؤسسة من قبل سیدة
للمرأة دور كبیر في تحقیق النمو الملموس لعالم األعمال من خالل اإلدماج كان من الثابت أن 

لمنتدى ّذكر بھ البیان الختامي لھذا ما و التدریجي لھا في الحیاة االقتصادیة ، و في حیاة المؤسسة 
بفرنسا  2007أكتوبر  14إلى  10الذي جرت فعالیاتھ من  WOMEN'S FORUMالنسائي 

فإن دور المرأة في مؤسسة برید الجزائر یبرز من خالل تواجدھا في مختلف الفئات .1
 . السوسیومھنیة بالمؤسسة 

و أمام ھذه األھمیة للعنصر النسوي بمؤسسة برید الجزائر فإن اإلدارة العامة قد جعلت من      
مناسبة لتقییم دور المرأة و تكریمھا من الموافق للثامن مارس من كل سنة العالمي للمرأة  الیوم

      .طرف مختلف مسؤولي القطاع 
 مدیریة الموارد البشریة ھي إحدى مدیریات اإلستغالل : وظائف مدیریة الموارد البشریة - 4.3

إال أن الباحث في مؤسسة برید الجزائر و تقوم ھذه المدیریة بالعدید من الوظائف المسندة إلیھا 
بذكر ثالث وظائف ھي التوظیف وھو الوظیفة األساسیة للمدیریة الفرعیة حرص على اإلكتفاء 

و أخیرا لتسییر األفراد، و التكوین وھو الوظیفة األساسیة للمدیریة الفرعیة للتكوین و التوثیق ، 
  . المسار الوظیفي و یعتبر من أھم وظائف المدیریة الفرعیة للتطویر و التقنین

یتم التوظیف وفقا لما جاء في الفقرة األولى من المادة الرابعة من النظام  :التـوظیف   - 4.1.3
و لقد حددت الفقرة . الداخلي لمؤسسة برید الجزائر لسد منصب شاغر أو لخلق منصب شغل 

من المادة الرابعة إلى جانب كل من المادتین الخامسة و السادسة إجراءات التوظیف على  الثانیة
  2:النحو التالي 

  تعلن مدیریة الموارد البشریة عن وجود المناصب المتوفرة عن طریق نشرھا بواسطة
 إعالنات بالمؤسسة قصد تفضیل التوظیف الداخلي قبل الشروع في البحث عن المترشحین

 .في سوق العمل 
  المترشحون الخارجیون ملزمون بتقدیم ملف إداري حیث تحدد مدیریة الموارد البشریة قائمة

 .األوراق المدرجة فیھ 
  یحتفظ المستخدم من خالل مدیریة الموارد البشریة في الحق في القیام بتحقیق خاص بالتأھیل

  .فیما یتعلق بتقلد مناصب عمل معینة
ب اإلطارات السامیة في مؤسسة برید الجزائر عن طریق فتح مدیریة یتم شغل مناصفمثال 

الموارد البشریة أبواب الترشح مع وضع شروط للترشح في تعلیمة تصدرھا مدیریة الموارد 
البشریة و یعلن عن محتوى ھذه التعلیمة لمجموع الموظفین إما عن طریق اإلعالنات 

  .شریة عبر اإلنتراناتالملصقة ، أو في اإلطار المخصص للموارد الب

                                                             
  إال أن ما قدمتھ لمؤسسة برید الجزائر طیلة سنوات اإلصالح من إنجازات یقر بھ كل عمال  2008مع أن السیدة غنیة ھوادریة قد تم إقالتھا في أوت

 . مؤسسة برید الجزائر ، حتى الرافضین لطریقتھا في إدارة التغییر
  .  04، ص 2007لشھر نوفمبر،  الجزائر العاصمة ،  49ة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد مجلة شھری: ساعي البرید 1
  . من النظام الداخلي لمؤسسة برید الجزائر 6،  5، 4المواد  2
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و إلعطاء فكرة عن الشروط التي تطلبھا مدیریة الموارد البشریة لتقلد المناصب السامیة أورد 
الباحث الشروط التالیة المتعلقة بتقلد المناصب السامیة الخاصة بالمنسقین الوالئیین للبرید و التي 

  :تتمثل في 
  :یكون ذو رتبة في المناصب التالیة و أن ، و أكثر سنوات أ 4+ شھادة البكالوریا  -
  .مراقب رئیسي  -
  .سنوات أقدمیة في ھذا المنصب  05مھندس و مراقب مع خبرة  -
  .سنوات أقدمیة في ھذا المنصب  10مكلف في الدراسات و مھندس تطبیقي مع  -
  .1تحدید آخر أجل إلیداع ملفات الترشح لدى مدیریة الموارد البشریة  -

إن ھذه الشروط تبین أن توظیف اإلطارات عملیة داخلیة ، و أنھا تخضع لمعیاري المستوى      
الدراسي و األقدمیة المھنیة ، و لكن أمام قلة المترشحین الحائزین على مستویات فوق مستوى 

دت جوعن طریق اإلنابة وأمام ھذا الوضع البكلوریا مما جعل العدید من المناصب السامیة تدار 
اإلدارة العامة نفسھا مجبرة على فتح األبواب للتوظیف الخارجي إلستقطاب الجامعیین و ھو األمر 

معتبرین أن ذلك إخالل باإلتفاقیة الجماعیة التي وقعت  الذي إستاء لھ العدید من إطارات القطاع
  .علیھا مؤسسة برید الجزائر 

إستخالف موظف ما صاحب المنصب ،  ة ھيمن اإلتفاقیة الجماعی 44ة لمادو اإلنابة و فقا ل     
أو شغل منصب ذو تصنیف /في المسؤولیة كون المنصب ال یمكن أن یبقى شاغرا ولو مؤقتا و

و یكون شغل المنصب . أعلى في السلم التدریجي من تصنیف منصبھ الحالي بصورة مؤقتة 
  .بالنیابة موضوع قرار كتابي من المستخدم أو ممثلھ 

  .شھرا 12نابة أن تقل عن شھر واحد و ال أن تزید عن ال یمكن لمدة اإل
  : عند إنتھاء فترة اإلنابة یجب على المستخدم 

إما تثبیت الموظف بالنیابة في المنصب الجدید على أساس قرار تقییمي من الخط التدریجي في * 
  .إطار الترقیة 

  .إما إعادة تعیینھ في منصبھ األصلي أو في منصب مماثل *  
  .ابة لمدة شھر على األقل بصورة مستمرة تخول الحق في تسدید تعویض الفارقاإلن*  

عندما یشغل الموظف ، منصب اإلنابة ، ألكثر من مرة ، یحتفظ باألولویة لشغل ھذا المنصب في 
  .حالة الشغور النھائي 

لسابقة شھرا واستنادا لنص المادة ا 12إن غالبیة اإلطارات قد شغلت مناصب لمدة تزید عن      
   .فھم یطالبون بتوظیفھم في ھذه المناصب بقرار تقییمي في إطار الترقیة 

 تعتبر مدیریة الموارد البشریة ھي الجھة المسؤولة عن التكوین و ھذا ما :التكـویـن  - 4.2.3
یتم " یستشف من نص المادة التاسعة من النظام الداخلي لمؤسسة برید الجزائر التي جاء فیھا بأنھ 

     . تسییر العامل من قبل البنیة المكلفة بتسییر الموارد البشریة و ذلك خالل فترة التكوین بأكملھا 
اضعین للتكوین ، و یتم و تكلف ھذه البنیة ، خالل فترة التكوین ، بمراقبة مواظبة المستخدمین الخ

  . 2"تقییم نتائج التكوین باالشتراك مع المصالح العملیة 
المدیرة العامة  ضح من تصریحتولي مؤسسة برید الجزائر عنایة فائقة للتكوین و ھذا ما یت     

  لضمان تأھیل أكید لمؤسسة برید الجزائر كان لزاما علینا الشروع في تحویل الكفاءة "  للمؤسسة
المسؤول األول عن التكوین في مؤسسة برید أما . 3" و إشراك كل الموظفین في عملیات التكوین 

                                                             
    .  07، ص2007مة ، لشھر نوفمبر،  الجزائر العاص 49مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد : ساعي البرید  1
  .من النظام الداخلي لمؤسسة برید الجزائر  09المادة  2
  .  4، ص 2006لشھر جوان ، الجزائر العاصمة ،  32مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد : ساعي البرید  3
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بما  2أكد بأن المؤسسة إستفادت في إطار برنامج میدا  السید مدیر الموارد البشریة فقد الجزائر
 و تجدر اإلشارة إلى أن قرابة، منھا لمجال التكوین  800.000مالیین أورو خصصت  4قیمتھ 
التي كان مضمونھا یدور حول كیفیة تحقیق  ا من ھذه الدورات التكوینیةإطار قد إستفادو 1200

تتوفر مؤسسة برید الجزائر على ثالث مدارس و" ، 1و إدارة المشاریع و األعمال سبل التغییر 
  :جھویة للتكوین على المستوى الوطني ھي 

 المدرسة الجھویة بسطیف        Ecole régionale de Sétif  
 المدرسة الجھویة بتلمسان  Ecole régionale de Tlemcen  
 المدرسة الجھویة بورقلة Ecole régionale de Ouargla        

و كان یتم تكوین مختلف   وھذه المدارس الثالث كن من ممتلكات مؤسسة البرید و المواصالت
و لكن بعد إعادة  العاملین في مؤسسة البرید و المواصالت على مستوى ھذه المدارس الثالث ،

ید الجزائر واتصاالت الجزائر الھیكلة ، وبعد أن تم تقسیم مختلف المنشآت بین كل من مؤسستي بر
مع اإلشارة إلى أنھ ال تزال ھناك  .ھذه المدارس الثالث من نصیب مؤسسة برید الجزائرأصبحت 

  : بعض المدارس المشتركة مثل 
 ل المدرسة الوطنیة للبرید و اإلتصا Ecole nationale des postes et télécommunication   
و یتجلى لنا حرص مدیریة الموارد البشریة على التكوین لتنمیة مواردھا البشریة من خالل      

، ونذكر من بین  عملیات التكوین الكثیرة التي مست مختلف الفئات السوسیومھنیة العاملة بھا
  :  عملیات التكوین ھذه على سبیل المثال ال الحصر ما یلي 

  إطار تحكم  742إطار و  380قیادة التغییر لـ تقدیم دروس في إدارة األعمال و. 
  عون بریدي ، بین رؤساء مكاتب و قابضین رئیسیین و رؤساء مصالح  7000تقدیم تكوین لـ

الخدمات المالیة و البریدیة و رؤساء فرق باإلضافة إلى أعوان الشباك حول كیفیة عمل نظام 
تحسبا لبدأ العمل بالنظام  2005الموازنة عن بعد بین شھري نوفمبر و أفریل من عام 

 . الوطني للدفع اإلجمالي البینبنكي 
  و لقد قامت مدیریة الموارد البشریة بمجموعة من اإلجراءات تصب كلھا في سلك التكوین   

          و تتمثل في معرفة كیفیة التعامل مع النقد اآللي كوسیلة للتحكم في التعامالت المالیة 
، بتنظیم تربصات مست فئة األعوان المكلفین بالتوزیع ، و قابضي و التحویالت النقدیة 

 . 2البرید و المشرفین المراقبین 
   مباشرة بعد التكوین الذي یتلقونھ في المدارس التابعین لھا ، یتم ، فتكوین المفتشین الرئیسیین

و یتم فیھا  إخضاعھم إلى فترة إختبار مدة أربعة أشھر ، یتم خاللھا إجراء بعض اإلمتحانات
أیضا تأطیر المتربصین المراقبین من طرف مفتش توكل إلیھ مھمة إدماج الطلبة في المیدان 

 بحضورو ھذا ) مذكرة تخرج (المھني ، و یقوم المتربصون بتقدیم مشروع نھایة الدراسة 
  . م مكونة من خبراء في مھن البریدلجنة تحكی

   المؤسسة و الھادفة لتزوید مؤسسة برید الجزائر تنفیذا لإلستراتیجیة العامة التي تنتھجھا
بشباب جامعي یكون قادر على إدارة التغییرات التي تطمح المؤسسة لتحقیقھا فإن ھذه 

تم تسلیمھم مناصبھم في الفاتح جوان  رئیس مكتب بریدي 90ؤخرا بتكوین المدارس قامت م
2008   .  

                                                             
 .  6، ص 2007الجزائر العاصمة ،  لشھر جوان ، 44العدد  مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ،: ساعي البرید  1 1
    . 03، ص2007لشھر دیسمبر،  الجزائر العاصمة ،  50مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد : ساعي البرید 2 
  تسمیة رئیس مؤسسة ھي التسمیة الجدیدة التي اعتمدتھا مؤسسة البرید لما یعرف بالقابض. 
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أشھر و ھو یھدف إلى تكوین الشباب المتخرج  09یستمر التكوین بھذه المدارس الجھویة لمدة       
   العلوم القانونیة ، التسییر ، التجارة ، : من الجامعات ذات االختصاصات المختلفة نخص بالذكر 
  : و یتضمن التكوین في ھذه المدارس الجھویة المواد التالیة 

 Les science juridique –العلوم القانونیة 
                 Le marketing–    التســـویق
        La communication-     اإلتصـــال

             Le management–إدارة األعمال 
 16لمدة  و لتدعیم المعرفة النظریة بمعرفة میدانیة فإنھ تم تأطیر رؤساء المؤسسات الجدد      

اإلستعانة بخبراتھم بتوقیع عقود عمل إلى التقاعد و تم  أسبوع من قبل قابضین رئیسیین أحیلوا
  .و ھذا بغیة تقدیم دعم إضافي للمتكونین ، محددة 

ومع أن مؤسسة برید الجزائر تسعى للحصول على موارد بشریة ذات تكوین جامعي لمواكبة      
رد التطورات و التغیرات التي یشھدھا عالم الیوم ، إال أن المالحظ أنھا تركز في تكوینھا لھذه الموا

 التي خلت من فقط و ھذا ما یستشف من مواد التكوین  و القانونیة اإلداریةالفنیة و  على الجوانب 
ھؤالء المتكونین كرؤساء المواد اإلجتماعیة و اإلنسانیة كعلم النفس و علم اإلجتماع ، علما أن 

 ساسي مجال، و مجال عملھم األ ھم على نوعیة الخدمة المقدمة لزبائنھم حیتوقف نجا مؤسسات
  . ، سواء تعلق األمر بالخدمات المالیة أو البریدیة في المقام األول  خدماتي

الذي عرفتھ و تعرفھ الموارد البشریة العاملة بمؤسسة برید الجزائر إال  مكثفالتكوین الورغم      
و التكوین لألعوان أمام الثورة الحقیقیة التي عرفتھا  إلى نقص التأطیریشیرون مسؤولي القطاع أن 

و في واقع األمر أن إدارة الموارد البشریة في مؤسسة برید الجزائر  .1مؤسسة برید الجزائر 
لیست وحدھا التي تعاني من وجود صعوبات تتعلق بتكوین إطاراتھا بل إن التكوین في مؤسساتنا 

تؤدي في كثیر من األحیان إلى اإلخفاق في تحقیق تنمیة  عموما تشوبھ العدید من الشوائب التي
  الباحث  الموارد البشریة و ھذا ما یمكن إستخالصھ من بعض الدراسات السابقة التي إطلع علیھا

من  تقدیم  سالطنیة بلقاسم و حسان الجیالنيما نصح بھ الكاتبان  لھا في عرضھ تحرى  و الذي
   و دون أیة محاولة تقویمیة لبعض مناھجھا الظاھرة الوھن ، . ملخصات لمناھجھا و نتائجھا فقط 

  .2و دون مناقشة لتلك النتائج أو الربط بینھا
ة األول ومة  3 :ى الدراس ادلي و الموس د من ث محم داد الباح ن إع یولوجیة م ة  السوس ذه الدراس      ھ

ریةإدارة الموارد((  ة البش ناعیة الجزائری ة الص ي المؤسس ة ف وین المطبق ة التك ذه )) .  و سیاس ھ
ا إطارات مركب المضادات  الدراسة جاءت في شقین نظري و میداني تناول الجانب المیداني منھ

  " .صیدال " الحیویة بـ
  /تطرح الدراسة تساؤل عام مفاده  :إشكالیة الدراسة 

ھل االھتمام الكبیر الذي أعطتھ إدارة الموارد البشریة لتوفیر العنصر البشري و المادي إلنجاح * 
االقتصادیة و ضمان تطویر  التحوالتسیاستھا التكوینیة ، قد ساھمت في تكیف مؤسسة صیدال مع 

  االنتاج و جودتھ ؟ 
  :نتائج الدراسة 

  : و جاءت نتائج الدراسة كالتالي 
                                                             

  .  09، ص 2006لشھر جوان،  الجزائر العاصمة ،  32مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد : ساعي البرید  1
  .142ص الجزائر ،  ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الكتاب األول  – محاضرات في المنھج و البحث العلمي: سالطنیة بلقاسم ، حسان الجیالني   2
دراسة میدانیة إلطارات مركب المضادات الحیویة  -في المؤسسة الصناعیة الجزائریة إدارة الموارد البشریة و سیاسة التكوین المطبقة : محمد منادلي   3
 .2006رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم علم اإلجتماع ، كلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة ، جامعة الجزائر ،  ،" صیدال " 
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ر من خالل بعد االختب    ى أن نتیجة البحث تظھ ص الباحث إل ار المیداني لفرضیات الدراسة خل
  محورین كبیرین ھما 

  : السیاسة التسییریة إلدارة الموارد البشریة/ 1
ي ذات  یرى الباحث أن د ف ھ یؤك وارد البشریة ، لكن ھناك ثغرات في السیاسة التسییریة إلدارة الم

تطاعوا أن  ال اس ود عم ى وج ت عل ي الوق د ف تحكم الجی ن ال نھم م ذي مك ر ال اءتھم األم وا كف یرفع
ى أن  یخلص إل وم بشكل إیجابي ، ل د ی االنتاج ، و أكد أیضا أن استراتیجیة المؤسسة تتجسد یوم بع

دثت  ا أح رالسیاسة التكوینیة قامت بالتأكید على أنھ ي إلطارات  تغیی ي و التقن ي المستوى المعرف ف
  .االنتاج  المركب و منھ التحكم الجید في

  :التكیف واندماج العمال / 2
ي       ائص الت توصل الباحث إلى أن ھناك نقص في تطبیق سیاسة التكوین ، و ذلك من خالل النق

ریة ،  وارد البش ة إدارة الم دم متابع ة ، وع دورات التكوینی ي ال ص ف ن نق ب م ذا الجان یط بھ          تح
ونین ، یلو بالخصوص عم ائي لمستوى المتك یم النھ ى التقی امج إل ة تحضیر البرن    ة التكوین من بدای

ى مستوى  ا عل رت إیجابی د أث ة لإلطارات ق ة المقدم و لكن بالرغم من ھذا نجد أن البرامج التكوینی
و  تكیف واندماج العمال و بالتالي تمكنت إدارة الموارد البشریة من التحكم في العنصر البشري  ول

  .سبة متوسطة ، و ھناك تحسن في ھذا التحكم مقارنة بالسنوات السابقة بن
  1 : الدراسة الثانیة

ب ر       داد الطال ن إع اع  م م االجتم ل عل ي حق اءت ف ي ج ة الت ذه الدراس ل . ھ یف  و تحم أوص
ولقد قسمت إلى  قسمـین  ضم )) تسییــر الموارد البشریة في إستراتیجیة تنمیة المؤسسة (( عنوان 

       اللھ حاول الباحث من خ كل منھما أربع فصول ، القسم األول تناول الجانب النظري و القسم الثاني
  .اإلجابة على التساؤالت التي تطرحھا الدراسة 

  :تساؤالت الدراسة 
  : ةالتالیاألسئلة حاول الباحث تحدید إشكالیة بحثھ من خالل طرحھ 

ین  SONATRACHكیف ُوفقت مؤسسة سوناطراك  –أ  ، فیما یتعلق بتسییرالموارد البشریة ، ب
  االقتصاد الموجھ و اقتصـاد السوق؟:محیط النظامین االقتصادیین الذین مرت بھما

فیما یتعلق بتسییر الموارد البشریة  SONATRACHما ھي إستراتیجیة  مؤسسة سوناطراك  -ب
  ؟) اقتصاد السوق (في إطار البیئة الجدیدة 

  :نتائج الدراسة 
التحلیل أكدت ھذه الدراسة من خالل نتائج مختلف الجداول اإلحصائیة التي تناولتھا بالدراسة و      
ھ عملأن   ر من كلي أكث ت دور ش وناطراك لعب ور س الل تط ریة و خ وارد البش ك أن إدارة الم  ي ذل

ة  اني مقارن ي المستوى الث درج ف وظیفة تسییر الموارد البشریة في شركة سوناطراك كانت دائما ت
بقیة وظائف المؤسسة ،  فھي لم تتطور بنفس الطریقة التي تطورت بھا. بالوظائف التقنیة للمؤسسة 

ییر اإلداري   ام التس ى مھ رة عل ت مقتص ا كان وارد . ألنھ ییر الم م أن تس ھ رغ رى أن ة ت و الدراس
ذ لمشروع المؤسسة  د التنفی ة و وضع قی ي تھیئ اھمة . البشریة ساھم فعال ف ذه المس ى ھ ولكن تبق

                                                             
1   R.Oucief :  La Gestion des Ressources Humaines  Dans La stratégie de Développement de L Enterprise, Le cas du 
processus de Modernisation de SONATRACH,  Mémoire de Magister , Département de Sociologie  , Faculté des 
sciences Humaines et sociales , Université d'Alger ,2002. 
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یس  ذي ل وي ال ر ملموس مجرد مساھمة نظریة مشتملة على تحضیر مرجع اإلطار المعن ھ أي أث ل
  .  على ممارسات الموارد البشریة 

د أما فیما یتعلق بالتكوین و أثره في إدارة التغییر ف      لقد جاءت نتائج الدراسة في ھذا المجال تؤك
وین ي التك ر  أن سوناطراك استثمرت ف ا أث ان لھ ذه ك وین ھ ال التك ، خاصة اإلداري ، و أن أعم

وارد البشریة  ة الم اه . إیجابي على مستوى كفاءة و احترافی ت انتب ي لف وین ساھمت ف فأنشطة التك
  .المسیرین ألھمیة تسییر الموارد البشریة ومن ثمة بعض االعتراف بھذه الوظیفة 

  1 : الدراسة الثالثة 
داد الباحث       رؤوف الدراسة الثالثة جاءت في حقل علم االقتصاد تخصص تسییر من إع د ال عب

ي سوق تنافسي ، دراسة ((و معنونة بـ  عزالدین وارد البشریة  ف ر واستراتیجیات الم إدارة التغیی
  ))حالة مؤسسة االتصال في الجزائر  

  :إشكالیة الدراسة 
ام ماذا تعني إدارة الجودة الشا"     دى اھتم ا م م م ا، ث رق بینھم ا الف ملة وما ھي معاییر اإلیزو، وم

  ".كل منھما بإدارة وتسییر الموارد البشریة والعنصر البشري في حّد ذاتھ ؟
  : نتائج الدراسة 

الباحث إلى أنھ بناءا على نتائج االستقصاء فإن إدارة الموارد البشریة قد لعبت دور  توصل     
ذلك أن عملیة تقسیم المؤسسة من شكلھا السابق إلى . أساسي في عملیة التغییر السابقة للمؤسسة

قسمین أحدھما في مجال االتصال واآلخر في مجال البرید حتم على المؤسسة الحرص على 
ا البشریة إال أن الباحث یرى أن عملیة التكوین ھذه التي أشرفت علیھا إدارة تكوین مواردھ

     الموارد البشریة واكبتھا العدید من الشوائب كإخضاع األفراد للتكوین ال وفق حاجة المؤسسة 
و إنما وفقا للمحسوبیة و للعدید من المؤثرات السلبیة التي یرى أنھا موروثة على عقلیات التسییر 

  .ترة السابقة على اإلصالحات للف
  :  المسار الوظیفي - 4.3.3

 Règle de Gestion des«الموارد البشریة في إطار وضع قید التنفیذ للوائح لتسییر      
Ressources Humaines«  قامت مؤسسة برید الجزائر بوضع مجموعة من اللوائح لتسییر

مھن العاملین ، و لقد تم سن ھذه اللوائح في ظل مبادئ التقییم ، و اإلعتراف بمؤھالت ھذه الموارد 
  .البشریة

ھو في الواقع ، النظام " المسار الوظیفي بقولھا و لقد عرفت مدیریة الموارد البشریة تسییر      
  ".نح بعد ھام للعامل اإلنساني ، المتمثل في المورد األساسي لمؤسسة برید الجزائر المناسب لم

الحراك ترى المدیریة أن ھذا النظام المناسب لمنح بعد ھام للعامل اإلنساني یتجلى من خالل و 
الموارد  ، وترى مدیریةو تحفیز العاملین الذي یعتبر أحد الجوانب الجد ھامة في سن اللوائح 

  : یمكن أن یتم من خالل المظھرین التالیین أن الحراك البشریة 
 تقدم في المجموعة أو المستوى و یكون ذلك من خالل ترقیة عمودیة المن خالل  عمودیا ، أي 
  درجات السلم (أفـقـیــا ، أي البقاء في نفس المجموعة و المستوى و التقدم في الدرجات

  ).الوظیفي
                                                             

  29.72(ملیون فرنك فرنسي للتكوین في الخارج و أن  تقریبا ثلث ھذه المیزانیة  55.5غالف مالي قدر بـأكثر من 1998خصصت سوناطراك  سنة 
  خصص لتكوین إطارات تسییر الموارد البشریة  %)

ر -إدارة التغییر واستراتیجیات الموارد البشریة  في سوق تنافسي :  عبد الرؤوف عزالدین  1 ي الجزائ الة ماجستیر  دراسة حالة مؤسسة االتصال ف ، رس
 .2004غیر منشورة ، قسم علوم التسییر ، جامعة مسیلة ،  
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  :ما یلي أھمھا عدة مبادئ مسار المھنة مبني على إن اإلنتقال في
  القیمة المھنیة للعامل. 
  مؤھالتھ ، إستعداداتھ ، معارفھ و أدائھ المھني. 
  سلوكھ . طریقة أدائھ للخدمة. 
  تقییمھ السنوي المسجل في البطاقة السنویة للتقییمLa fiche annuelle d'appréciation . 
 یتم التقدم في المسار المھني بناء على إقتراح من المسؤول. 

  :شروط اإلنتقال في المسار المھني 
  تحددھا مدیریة التي أن ال یكون قد خضع ألي عقوبة تأدیبة أي كانت درجتھا خالل الفترة

 .الموارد البشریة 
 ض مع  الشریك أن یقدم تنقیط ال یقل عن حد معین تحدده مدیریة الموارد البشریة بالتفاو

 .اإلجتماعي
  :التقییم السنوي للعاملین * 

  :التقییم السنوي لكل عامل یدخل ضمن المسؤولیة المباشرة لكل مسؤول و یتم على النحو التالي 
  من طرف رئیس المؤسسة : في مكتب بریدي أو مركزChef d'établissement  أو رئیس

 .  Chef d'équipe)الفریق(أو رئیس العمال  Chef de centreالمركز 
  من طرف رئیس مصلحة المالیة بمساعدة : بالنسبة لرؤساء المؤسسات و رؤساء المراكز

 .مسؤول خلیة التفتیش
 في مقر الوحدة البریدیة الوالئیة UPW: رف رئیس المصلحة ـمن ط Chef de   service 

 .التابع لھا العامل 
 مقر المدیریة اإلقلیمیة للبرید في DTP :من طرف نائب المدیرSous Directeur  الذي

 .یكون تابع لھ العامل
  من طرف المنسق : بالنسبة للوظائف السامیةCoordinateur  أو المدیر اإلقلیمي

Directeur Territorial . 
مطالبة بأن تضع نموذج لبطاقة  Les services de l'Administrationو المصالح اإلداریة 

  .تقییم كل سنة لتقییم العاملین التابعین لسلطتھا 
و جزء خاص بالمصالح اإلداریة ، تتضمن جزء خاص بالمسؤولیین أن بطاقات التقییم ھذه یجب 

  .و یجب حفظ نسخة من بطاقة التقییم في ملف العامل المعني .  
 
    : إدارة التغییر بمؤسسة برید الجزائر -5 

رات في مطلع ھذا القرن فماھي أبرز ھذه یعرفت مؤسسة برید الجزائر العدید من التغی     
رات یرات وما ھي األسالیب و الطرق التي إنتھجتھا مؤسسة برید الجزائر إلدارة ھذه التغیییالتغ

  .ھذا ما سیتم التطرق إلیھ في ھذا العنصر ، ر المرغوب بنجاح یالتغی إدارةحتى تتمكن من 
  : رات في مسار مؤسسة برید الجزائریأبرز التغی -5.1
  :لعل أبرز التغیرات التي عرفتھا مؤسسة برید الجزائر ھي  

ذا مؤسسة برید الجزائر : تجاوز آثار إعادة الھیكلة -5.1.1 ، وكما سبق اإلشارة إلیھ في مستھل ھ
انون  الفصل ،  ب الق اؤھا بموج م إنش ي  2000/03ت ؤرخ ف د  05/08/2000الم ي بتحدی و القاض

ة  ل  وظیف ك بتحوی ا و ذل ر الفصل بینھم ى إث القوانین العامة لتسییر كل من البرید و اإلتصاالت عل
ي  ة ھ ة عمومی ى مؤسس ة إل ة و المالی دمات البریدی ق بالخ ا یتعل تغالل  فیم د "االس ة بری مؤسس
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ر " شركة ذات أسھم برأس مال عمومي ھي ، و "  الجزائر ذا " إتصاالت الجزائ ع ھ د أتب ،  و لق
د   2002جانفي  14المؤرخ في   43/ 02القانون  بالقرار  ، و الذي أعلن على إنشاء مؤسسة بری

ة ذات طابع د .تجاري و صناعي  الجزائر  كمؤسسة عمومی د مسؤولي قطاع البری ر أح د عب و لق
ى المستوى السوسیومھني ، " على ھذا التحول بقولھ  ا ، خاصة عل كان ھذا اإلنتقال صعبا نوعا م

تطاعت مؤسس د إس ات البری وظفي و موظف ة م ل عزیم ن بفض رلك د الجزائ ورة  ة بری ین ص تحس
دة مشاریع  ق ع ذي و  1" المؤسسة، و تحقی أخر ال دارك الت ى ت ة عل حرصا من السلطات العمومی

ن د م ة بالعدی ر مقارن د الجزائ ھ بری الم ،   عرف ى دول الع ر إل د الجزائ ة بری عت مؤسس د أخض فق
رات مست جمیع الجوانب سواء تعلق األمر بالناحیة التكنولوجیة المعتمدة أو األفراد أو حتى یتغی

غ  كل ذلك الذي أعید بناءه بصیغة مخالفة تماما لسابقھ التنظیم الھیكلي ذین بل ائن ال ة الزب لكسب ثق
  .   2008ع عام ملیون زبون مع مطل 9.5عددھم 

ل من و ل      ث إنتق ي سنة  14قد تضاعف رقم أعمال المؤسسة حی ار ف ار دین ى  2003ملی  24إل
ددھا  كما 2006ار دینار في نھایة سنة ملی وم عرفت المؤسسة عصرنة لمختلف مكاتبھا البالغ ع الی

  .منھا باإلعالم اإللي 3000بتشغیل مكتب و ذلك  3300
دفع  -12..5 ة ال و إلكترونی ة نح ھ المؤسس ي و  :توج ة الت رات الھام ن التغیی ة م ا المؤسس عرفتھ

من أجل تعمیم البطاقة النقدیة نظرا لما لھذه العملیة من  .مالیین بطاقة سحب  4توزیع ما یزید عن 
واطن أو للمؤسسة د سواء للم دفع  .فوائ ة ال و إلكترونی ھ المؤسسة نح أتي توج رص و ی ي ظل ح ف

ي الدو م ف ر شریك مھ د الجزائ ر بری ة تعتب ة التطور الرقمي ، إذ أن الدول لة الجزائریة على مواكب
ن  ا م ل إلیھ داف المرجو التوص د األھ ر أح ذي یعتب ة ، ال دفع اإللكترونی ة ال امج عصرنة أنظم برن

ي الح البنك ة باإلص ة المكلف وزارة المنتدب ا ال ي تبنتھ ة الت الل السیاس و  خ ى نح وة أول ك كخط و ذل
  . تحقیق التجارة اإللكترونیة و من ثمة الوصول لما یعرف بالحكومة اإللكترونیة

وسائل الدفع و ھذا  و في ھذا اإلطار فإن برید الجزائر یعتبر طرفا مشاركا في برنامج عصرنة     
ر  ك الجزائ ى مستوى بن بمشاركة العدید من المؤسسات البنكیة الرامیة إلى وضع نظام متمركز عل

، و كذا برید الجزائر ، كل المؤسسات البنكیة فقد جمعت الوزارة المنتدبة المكلفة باإلصالح البنكي 
امج  رضحول برن ن  الغ ي م ات الت ل العملی ذ ك ز التنفی ال حی ھ إدخ ل من ى جع ي إل أنھا أن تفض ش

ة وسائل الدفع مثل الصك و النقد ووثائق السحب  ذا . أو التحویل ال تحمل صفة المادی و بواسطة ھ
ر  د الجزائ ة بری ائن مؤسس رف زب ت تص ع تح ن وض ام یمك ة ، النظ ات البنكی ائن المؤسس و زب

ددة ااألخرى بنیة تحتیة تسمح لھم بالحصول على خدمات ما ذا و. ألصناف لیة إلكترونیة متع ي ھ ف
ار المؤسسة  المجال إلتفت مؤسسة برید الجزائر مع قرابة العشر بنوك حول مؤسسة ساتیم بإعتب

  .2طرف مكمل و مدمج و ھذا بغرض نزع صفة المادیة على وسائل الدفع 
ان والإ      ى   ن طموح السلطات العمومیة لم یتوقف عند ھذا الحد بل إنھ ك ع إل زال طموحا یتطل ی

ھ  الوصول ببرید الجزائر إلى مصاف كبریات مؤسسات البرید على المستوى العالمي و ھذا ما تثبت
ذه المؤسسة   ا لنا المحاوالت المستمرة لتطویر ھ ا و تعرفھ ي عرفتھ رات الت ة التغی    من خالل جمل

ذي سب ة ال ة و البریدی دمات المالی ة الخ ي نوعی ھ و التطور الحادث ف ذا الفصل ق اإلشارة إلی ي ھ ف
  .أبرز مثال على ذلك

                                                             
  .  11، ص2007لشھر دیسمبر،  الجزائر العاصمة ،  50لبرید الجزائر ، العدد  مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال: ساعي البرید  1 1

 
 مؤسسة آلیة للتعامالت البینبنكیة و النقدیة  
  .  03، ص2005لشھر دیسمبر،  الجزائر العاصمة ، 24مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد : ساعي البرید  2
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وم  السابقة  أشارت مدیرة مؤسسة البرید : افة التغییر ـــــثق -5.2 السیدة غنیة ھوادریة إلى أن مفھ
وم ال  ةثقافة التغییر كمفھوم جدید دخل مؤخرا قاموس المصطلحات المتداول ي المؤسسات ، مفھ ف

الحنا  ي مص دما ف زال منع ال و . ی ى أن العم ع إل ك راج ت أن ذل ع بین ون بص ورات یتقبل وبة التط
أقلم  القادمة من الخارج  ي ت رغم أن مؤسسة برید الجزائر یجب أن  تكون في مستوى التطور و ف

ا  دائر بھ یط ال ع المح دفع ، م ارج ت داخل و الخ ي ال ذورھا ف دة ج ل الممت ن العوام د م اك العدی فھن
مسار بأخرى و إلى تعدیل البعض اآلخر و تستدل في ھذا الصدد  بالمؤسسة إلى تبني مناھج عملیة

ام  إن إقح راء ، ف أراء الخب ار ب ین اإلعتب ذ بع م األخ ھ إذا ت د أن ا تؤك ة ، إذ أنھ ي المؤسس یم ف التنظ
الذھنیات في سیاسة التغییر یبدأ بجس نبض الوضعیة و معرفة مكان عدم توافق التنظیم و األھداف 

ي  المراد بلوغھا ذلك أن دھا تبن ي و بع تحریك آلیات التغییر ، ھو قبل كل شيء تحدید اإلطار العمل
  .1 سیاسة عمل في ظروف من شأنھا أن تكفل النجاح 

ي مصالحنا و       ى لقد بدأ حدیث السیدة المدیرة بأن مفھوم التغییر منعدم ف ك راجع إل ت أن ذل بین
إن  أن العمال في مؤسسة برید الجزائر ة من الخارج ، و فعال ف یتقبلون بصعوبة التطورات القادم

دخلھا و ي أرادت أن ت رات الت ي والعدید من التغیی ت المؤسسة خاصة ف ة أدخل ة عنیف جھت بمقاوم
اده ، بصراعات حادة إنتھت بإقالة المدیرة  2008و  2007عامي  ام تساءل مف د أنفسنا أم ا نج وھن

د ھل غیاب ثقافة التغییر في مصالحن ا عن ا سبق و أن رأین ي كم ر ، الت ة التغیی ا سببھ مظاھر مقاوم
ون  د تك ل ق ذر ،  ب ل ح ھ بك ل مع ھ و التعام ؤولین تقبل ى المس ي ، عل ر طبیع ا أم ا أنھ دیث عنھ الح

، أم أن ثقافة التغییر  ، أو على األقل إرجائھاجب التراجع علیھاقاومة مفیدة و تنبھ إلى تغییرات یالم
ي الخارج ؟تعني اإلنصیاع الك دلیل نجاحھ ف ا  .لي لما یأتي من الخارج ب ات اإلدارة العلی و ھل قام

     بتبني سیاسة تغییر في ظروف من شأنھا أن تكفل النجاح؟  في مؤسسة برید الجزائر
و لقد استفادت مؤسسة برید الجزائر من دعم مالي من   :حول إدارة التغییر  IIبرامج میدا  -5.3

ي إطار  ة ف دا قبل البنك الدولي و السوق األوروبی رامج می ي،   IIب رامج الت ذه الب ي  ھ جاءت ف
ة تمحورت ت برید الجزائر، و لقد  و إطارالمسیري شكل دورات تكوینیة  دورات التكوینی ذه ال ھ

  .2التغییر  إدارةإدارة اإلعمال  ، و وإدارة الفرق ،  و : حول  ثالث محاور و ھي 
إطارات مؤسسة ضع لھ عیة التكوین الذي خاسیة ضمن  نوـالتغییر كوظیفة أس إدارةإن دخول    

برید الجزائر ،  للتشبع بروح ثقافة التغییر لمواجھة التغیرات العدیدة التي مست وتمس ھذا القطاع  
، ھذا من جھة ، ومن  التغییر إدارةعلى حسن قائمین على ھذه المؤسسة تبرھن على مدى حرص ال
لالستعانة بالخبرة  لجوئھابللتغییر  إدارتھاانتھاج األسالیب العلمیة في جھة أخرى الحرص على 

ر والمتمثل في و ذلك باستعانتھا بما یعرف بوسیط التغییلفترة االنتقالیة التي عرفتھا ، الدولیة أثناء ا
   .ث عنھ في العنصر الموالي، ھذا الوسیط الذي سیتم الحدیمؤسسة سوفري بوست 

لتعریف محمد الصیرفي لوسیط  شارةلقد سبق اإل : وسیط التغییر لمؤسسة برید الجزائر -  4- 5
مھني یساعد المنظمة على إحداث التغییر سواء فیما یتعلق باستثارة اھتمامھا " التغییر بأنھ  

بالتغییر أو تخطیطھ أو توجیھ التغییر أو تقییمھ ، وقد یكون وسیط التغییر فردا أو جماعة أو منظمة 
  . 3و من خارجھا ، و قد یكون من داخل المنظمة التي یشغلھا التغییر أ

ر الكبیر یو بالنسبة لمؤسسة برید الجزائر فإن وسیط التغییر الذي إعتمدت علیھ في عملیة التغی     
، و ھذه المؤسسة فرع  مؤسسة سوفري بوستالذي عرفتھ ھذه المؤسسة في مطلع ھذا القرن ھو 

                                                             
  .  03، ص 2006لشھر جوان،  الجزائر العاصمة ،  32ھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال لبرید الجزائر ، العدد مجلة ش: ساعي البرید 1
  
  .  03نفس المرجع، ص  2

    91بق ، ص امرجع س: محمد الصیرفي  3
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و المعاینة أي أن وسیط التغییر ھذا ھو ھیئة مھنیة أجنبیة  متخصصة في اإلستشارةللبرید الفرنسي 
  .معھا للمساعدة في إدارة التغییر التعاقد تم 
مؤسسة برید تم إبرام عقد بین مؤسسة سوفري بوست و :  مدة التعاقد مع وسیط التغییر- 5.4.1

 ،  األصعدةقدمة على إحداث تغییرات كبیرة و جوھریة على مختلف الجزائر و ھي المؤسسة المُ 
أو التنمیة البشریة ، ومدة العقد ، أو التطویر التكنولوجي  ،  سواء على مستوى التنظیم الھیكلي

، و لقد تم تمدید فترة العقد إلى  2007جانفي  31إلى  2003أربع سنوات للفترة الممتدة بین جانفي 
ستھدفة و التي لم مابعد ھذا التاریخ حتى یتسنى لمؤسسة سوفري بوست تحقیق التغیرات الم

  .1تستكمل في الفترة المحددة المشار إلیھا آنفا 
لقد أوكل لوسیط التغییر ممثال   : المھام الرئیسیة لوسیط التغییر بمؤسسة برید الجزائر - 5.4.2

في مؤسسة سوفري بوست العدید من المھام لمساعدة مؤسسة برید الجزائر في إدارة التغییر 
في إطار التحول و اإلنتقال من مؤسسة عمومیة تضم إلى جانب أنشطتھا البریدیة  المزمع القیام بھ

  :لمھام نذكر ما یليو المالیة أنشطة اإلتصاالت ومن بین أھم تلك ا
  توفیر التحلیل اإلستراتیجي.  
  المساھمة في التنظیم القانوني. 
 ویة في النطاق التجاري تطویر العناصر الق. 

 

  :الموارد البشریة و إدارة التغییر بمؤسسة برید الجزائر العالقة بین تسییر -6
إن ھذه الدراسة تسعى في شقھا التطبیقي إلبراز دور تسییر الموارد البشریة في إدارة التغییر      

عبر مختلف مراحل التغییر و دعما إلبراز ھذا الدور حاول الباحث في ھذا العنصر أن یستشف 
في إدارة التغییر  فيمدیریة الموارد البشریة قوف على ما تقوم بھ طبیعة ھذا الدور من خالل الو

ار جدیدة لتسییر الموارد البشریة في أدو الباحثین و الكتاب الذین یسلطون الضوء على  ضوء أراء
   .إدارة التغییر 

             Sireأكد كل من  : المؤسسة إستراتیجیةفي تقریر  تسییر الموارد البشریةدور  - 6.1
البشریة مسؤولون عن أنھ إذا كان من الناحیة التقلیدیة العاملین في وظیفة الموارد  Guérinو 

سیكونون زیادة على ذلك مسؤولون  الساعة الحالیةمن  إنطالقا فإنھم اإلداریة و الوظیفیة  الجوانب
یؤكدان على ضرورة  Guérinو  Sireإذا كان كل من الباحثین  .2"عن تبني دور إستراتیجي 

بین أھمیة تبني تسییر الموارد  انیربط  Wilsو  Guérinان تسییر اإلستراتیجي فإن الباحثالتبني 
اإلستراتیجیة ، یقتضي دور  وضع "بأن  انالبشریة لإلستراتیجیة و إدارة أو توجیھ التغییر إذ یؤكد

المرغوب من خالل الصیاغة اإلستراتیجیة  و قیادي الذي یسمح بتوجیھ التغییر في اإلتجاه نظیميت
تسییر الموارد البشریة تسییر التغییر أي تحدید الھیاكل ، إرشاد الفرق ،  سؤولي و یجب على م، 

الحصول على النتائج ، ھذا الدور القیادي یظھر بشكل أكثر في النموذج الحدیث ، بخلق محیط 
  .3"مالئم لإلستراتیجیة المتبعة من قبل الفاعلین 

و فیما یتعلق بمؤسسة برید الجزائر فإن اإلستراتیجیة المتبناة من قبل مدیریة الموارد البشریة 
تحدید سیاسة تسییر الموارد البشریة ، و تكوینھا و اإلھتمام بالشؤون اإلجتماعیة لھذه تتجسد في 

  .كالموارد ، ھذا إلى جانب الحرص على التطبیق السلیم لإلجراءات المتخذة لتحقیق ذل

                                                             
  .  6، ص 2005، الجزائر العاصمة ،  39لبرید الجزائر ، العدد  مجلة شھریة تصدر عن مدیریة اإلتصال: ساعي البرید  1

2 Gunia   ,N. , Op. , Cit. , P79. 
3 Ibid , Pp77-78. 
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أن تسییر الموارد  Perrois یرى :  و التأثیر اإلستباقي للتغییرتسییر الموارد البشریة  - 6.2
كون ، و قبل أن یالبشریة في المؤسسات إنتقل من ضرورة إداریة إلى مصلحة ذات تأثیر إستباقي 

             رات یشارك بفاعلیة في التغیروري لتسییر الموارد البشریة أن ی، من الضموجھ للتغییر
وجھة النظر ھذه تم تأییدھا من . و التوافقات السریعة المتخذة من طرف المؤسسة من أجل التطور 

الذي یرى أن القائمین على تسییر الموارد البشریة سوف یصبحون شیئا  Pearce Snyderقبل 
فشیئا عوامل محركة مكلفة بإدارة التغییر في المنظمات و بعبارة أخرى سیحصلون على دور 

  . 1حجر الزاویة بالنسبة للتغییر الناجح إستراتیجي ، الذي سیكون
أو لوائح تؤكد على أھمیة الدور حاول الباحث جاھدا الحصول على نصوص قانونیة لقد      

ام مدیریة الموارد البشریة بھ حتى تقلل ھذه اإلدارة من عامل المفاجأة اإلستباقي و ضرورة إلتز
الذي یترتب علیھ في غالب األحیان رفض ، و مقاومة التغییر ، إال أنھ لم یجد ما یحث على ھذا 

  . الدور 
الموارد البشریة ھو شرط حراك إن :  الحراك اإلجتماعي دور مدیریة الموارد البشریة في  - 6.3

ذلك و آخرون مركزین في   Royأساسي في نجاح كل مشاریع التغییر ھذا ما ذھب إلیھ كل من 
حیث أكدوا أن حراك الموارد البشریة یمثل  Reengineeringإعادة الھندسة  علىبصفة خاصة 

، ھذا الحراك یسمح بوضع النقاط على الحروف لیس  الھندسةعامل مھم في نجاح مشاریع إعادة 
  .2" فقط بالنسبة للجوانب التقنیة ، و لكن أیضا بالنسبة للجوانب السوسیولوجیة و السیكولوجیة 

ولقد تم اإلشارة في العنصر المتعلق بمھام مدیریة الموارد البشریة للدور الذي تولیھ ھذه المدیریة 
  .یعكس بحق دورھا في إدارة مشاریع التغییراألمر الذي للحراك اإلجتماعي 

 دــــــــــــأك :التغییر نحو و تحفیزھم دور مدیریة الموارد البشریة في إثارة دافعیة العاملین - 4.6
 Cornetاالت التكوین ، و اإلتصال ـالحقیقي لتسییر الموارد البشریة یتجاوز بكثیر مج أن التحدي

تحدید األجور، فھو إلى جانب كل ذلك یتعلق بإثارة دافعیة و أسالیب ، ، و توصیف الوظائف
  3"األفراد نحو التغییر 

و قبل الخوض في تسلیط الضوء حول دور مدیریة الموارد البشریة في إثارة دافعیة العاملین 
بمؤسسة برید الجزائر فإنھ من الضرورة بمكان تسلیط الضوء على مفھوم الدافعیة أو ما یعرف 

  .La Motivation بالفرنسیة بـ
ھي الرغبة غیر المشبعة التي یسعى اإلنسان " عرف علي السلمي الدافعیة بإیجاز بقولھ      

ویوضح جمال الدین لعویسات الفرق بین الدافعیة التي یرى أنھا قوة داخلیة تحرك  4" إلشباعھا 
الخارجي الذي یشجع الذي یتمثل في المؤثر ) Incentive(اإلنسان لمزید من العمل و الحافز 

  . 5اإلنسان ألداء أفضل
و إذا كانت مدیریة الموارد البشریة تحفز أفرادھا من خالل مختلف أنواع الحوافز سواء      

المادیة أو المعنویة حسب تأكیدات مسؤولیھا بإعتبار أن ھذه الحوافز مؤثرات خارجیة تشجع 
أصبح یمثل ى رفع دافعیة العاملین یبدو أنھ اإلنسان على القیام بعملھ بشكل أفضل، فإن العمل عل

تحدي حقیقي على عدة أصعدة أھمھا التركیز على إثارة الطموح لدى األفراد ، نظرا لما یلعبھ 
الطموح من دافع رئیسي للقیام بالعمل ، فربط إعتالء المناصب القیادیة بالمستوى التعلیمي جعل 

                                                             
1 Ibid , P78. 
2 Ibid , P79. 
3 Ibid , P80. 

 .519، ص  2004إدارة السلوك التنظیمي ، دار غریب ، القاھرة ، : علي السلمي  4
  .21، ص2003ك التنظیمي و التطویر اإلداري ، دار ھـــــومھ ، بوزریعة ، الجزائر ، السلو: جمال الدین لعویسات  5
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و رفع مستویاتھم ، ون على مواصلة تعلیمھم العدید من العاملین و اإلطارات القدیمة یحرص
فمن أجل المحافظة على المراكز التي الدراسیة إن لم یكن من أجل تحسین مراكزھم المھنیة

  .یشغلونھا
إن القائمین "  Gunia یقول : دور مدیریة الموارد البشریة في المشاركة في إحداث التغییر - 6.5

على تسییر الموارد البشریة یجب علیھم أن یتوقفوا على أن یكونوا مجرد منسقین إداریین أو 
خبراء تشریع إجتماعي بل یجب أن یكونوا مسیرین حقیقیین للموارد البشریة ، و لھذا یجب أن 

ع خطط العمل یشاركوا في القرارات المتعلقة باإلستثمارات و إعادة الھیكلة ، و یجب علیھم إتبا
  . 1"التي توضع قید التنفیذ

 ةفي واقع األمر إن مدیریة الموارد البشریة تقوم فعال بالمشاركة في جمیع المجاالت المذكور     
أعاله من خالل مختلف المدیریات الفرعیة التابعة لھا فمثال المدیریة الفرعیة للتطویر و التقنین 
        تتكفل بالمساھمة في إعداد التخطیط الھیكلي مع أخذ في اإلعتبار تطور الشبكة التكنولوجیة 

   .و أھداف المؤسسة
و تسییر الموارد البشریة  :دور مدیریة الموارد البشریة في الحد من مقاومة التغییر  - 6.6

اك عامالن مطالبة بإكتشاف و إستباق المقاومات و الصعوبات الممكنة للعاملین و في الواقع ھن
  :ھما  رئیسیان وراء مقاومة التغییر

 .التعود على إستعمال األداة الجدیدة عدم  - 1
 .تعمال األداة الجدیدة القدرة على إسعدم  - 2
إدخال بعض التغیرات یزعج فعال العاملین نظرا لما یضفیھ من تشویھ على  عموما فإن و     

و بداھة فإن مجموع عاملي المؤسسة لیسوا جاھزین لتغییر نمط عملھم  ، أسالیب العمل القدیمة
لھذا فإن . و ما یتولد عنھ ، األمر الذي یمكن أن یتولد عنھ ردود فعل رافضة للتغیر التكنولوجي 

تسییر الموارد البشریة مطالب بأن یبذل قصار جھده من أجل تحدید ھذه المعضالت من أجل الحد 
و تدخل تسییر الموارد البشریة یمكن أن یكون من خالل مقابالت سنویة ، من ، من مقاومة التغییر 

  .یة الجماعیة ءات الفنقید التنفیذ لتسییر الكفاأجل تحدید مالمح الوظائف  ، ووضع 
إن التعامل مع مقاومة التغییر یعتبر العامل الرئیسي في إدارة التغییر بل إن ھناك من عرف      

 لوصول لعبارة صریحةباحث لم یوفق  في اأن ال ، وبماإدارة التغییر أنھ الحد من مقاومة التغییر 
اء في القانون الداخلي للمؤسسة أو في حدد إجراءات التعامل مع مقاومة التغییر سوأو نص قانوني ی

فإنھ ترك الكشف عن إجراءات مختلف اللوائح و المناشیر الصادرة عن مدیریة الموارد البشریة 
  .التعامل مع مقاومة التغییر للجانب المیداني من ھذه الدراسة

قبل تسلیط الضوء على دور مدیریة  :المناخ اإلجتماعيدور مدیریة الموارد البشریة في  - 6.7
الموارد البشریة في المناخ اإلجتماعي فإنھ یجب في البدایة تسلیط الضوء على مفھوم المناخ 

  .اإلجتماعي 
سود یالجو العام الذي  "بأنھ  "Climat social"  المناخ اإلجتماعي Vermot-Gaudعرف      

      أھدافھم دافعیتھم نحو المؤسسة ، و كذلك  و، و درجة رضى العاملین على العمل  المؤسسة ،
ھو ترجمة لمجموعة " فیعرف المناخ اإلجتماعي بقولھ  Cristian Alloucheأما ، 2 "و قیمھم 

                                                             
  لإلطالع أكثر على أثر الطموح في إثارة الدافعیة أنظر ، نظریة مستوى الطموح)Theory of the Level of Aspiration( لدین في مؤلف جمال ا

  .، مرجع سابق لعویسات 
1 Gunia   ,N. , Op. , Cit. , P81. 
2 Annick , C. , Op. , Cit. , P. 296. 
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بین أعضاء ) أو لفترة معینة من الزمن (للحالة المزاجیة التي تسیطر للحظة ما من الظواھر 
المحیط ، الثقافة ، نمط القیادة : عدد من المتغیرات المنظمة ، ھذه الحالة المزاجیة تتشكل من خالل 

  .1 "إلخ...، ظروف العمل ، الحضور النقابي 
و من خالل التعریفین السابقین نخلص إلى أن المناخ اإلجتماعي ھو تعبیر عن الجو العام الذي      

    العمل  وھو محصلة لتفاعل عدة متغیرات أبرزھا المحیط و الثقافة و ظروف، یسود المؤسسة 
  .، و یمكن أن نظیف تأثیر تسییر الموارد البشریة النقابي  الحضورو نمط القیادة ، و 

 اإلجتماعي مساعد على العمل، و على مساھمة تسییر الموارد البشریة في جعل المناخ و     
 Nadègeو ھذا ما یبرزه  ،  أصبح ضرورة ال مفر منھابسالسة و مرونة ، تحقیق التغییر 

GUNIA ھام في تحدید  معلمھو  المناخ اإلجتماعي ھ في كل عملیات التغییر فإنالذي یرى أن
إلضطرابات التي یمكن أن و التحوالت التي یواجھونھا ، و ا مواجھة التغیراتفي إتجاه العاملین 

ھو یرى أنھ على تسییر و. یرات في أنماط العمل السابقة تظھر بین أعضاء التنظیم نتیجة للتغی
  .2  كل المعلومات الضروریةفي أثناء عملیة التغییر و إمدادھم بلعاملین مصاحبة االموارد البشریة 

كما أن للمناخ اإلجتماعي بالغ األثر في إتخاذ القرار فمن الضروري لتسییر الموارد البشریة      
ؤسسة بھدف التصدي ألي معارضة أو جعل القرارات جد واضحة بالنسبة لمختلف العاملین في الم

  .توتر محتمل 
لقد حرصت مدیریة الموارد البشریة على توفیر مناخ إجتماعي مساعد على تحقیق و توجیھ و      

إدارة التغییر و لقد أخصت بذلك المدیریة الفرعیة إلدارة األفراد التي أوكلت لھا مھمة المساھمة 
  .حسن و متابعة تطور العالقات اإلجتماعیة  في المحافظة على مناخ إجتماعي

أنھ  Guniaیؤكد   :قیق مشاركة العاملین في التغییردور مدیریة الموارد البشریة في تح - 6.8
ن في غالب األحیان أن مخاوف العاملین تتأتى بشكل أكثر من عدم المشاركة في التغییر، و لھذا فإ

   كون جسر فعال یربط بین الذین یتخذون القرار یعمل على أن تسییر الموارد البشریة یجب أن ی
إن ھذا القول یبرز لنا مدى أھمیة المشاركة العمالیة في التغییر كما  .3و بین الذین یخضعون لتنفیذه 

 اإلضطالع بمھمة مد جسور التواصل  د البشریة أصبح الیوم واجبا علیھیبرز لنا أن تسییر الموار
و إنھ من الضروري قبل الحدیث عن مساھمة مدیریة ، القاعدة  و العمل الجماعي بین القمة و

الموارد البشریة في تجسید المشاركة العمالیة أن نسلط الضوء ولو بإیجاز عن موقف المشرع 
  .الجزائري من المشاركة العمالیة في المؤسسة العمومیة 

الذي جعل من المشاركة العمالیة  1989یقول محمد الصغیر بعلي خالفا لما جاء في دستور      
، جاء خالیا من ذلك المبدأ حیث لم  1996في التسییر مبدأ دستوریا ، فإن الدستور الحالي ، دستور 

 جتماعیةقیام الدولة على التنظیم الدیمقراطي و العدالة اإل" وھو 14یرد فیھ إال نص عام في المادة 
قد ذھبت إلى ضرورة تعمیق ) 1988(و إذا كانت النصوص المتعلقة بإستقاللیة المؤسسات  . "

، الدیمقراطیة في المؤسسات من خالل المشاركة العمالیة في إطار أجھزة تقنیة مالئمة و مكیفة 
 التي لھا إختصاصات   Comité de participationومن بین ھذه األجھزة ، لجنة المشاركة

) المالیة -اإلنتاج (متعددة تدور حول الحق في اإلطالع و اإلعالم حول الوضعیة العامة للمؤسسة 
                                                             

1 Annick , C. , Op. , Cit. , P. 296. 
2 Gunia   ,N. , Op. , Cit. , P83. 
3 Ibid , P.83. 
 

  3تدوم مدة التمثیل .عامال على األقل  20لجنة المشاركة بالمؤسسة تتكون من مجموع المندوبین عن المستخدمین بمكان عمل متمیز یحتوي  
  ، 29/09/1990المــؤرخ في  289-90سنوات لإلطالع على كیفیات تنظیم انتخـــابات مــندوبي المستخدمین أنظر  ، المرسوم التنفیذي رقم  
  .المعدل و المتمم للمرسوم السابق08/07/1997المؤرخ في  248 -97و المرسوم التنفیذي  رقم  
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 –الضمان اإلجتماعي (و مراقبة تنفیذ األحكام التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بتشریعات العمل 
ض أن یتم كما أنھ قبل إجراء أي تغییر یتعلق بتنظیم الشغل یفتر) طب العمل  –النظافة  –األمن 

أخذ رأیھا و لھا أیضا دور في تسییر الخدمات االجتماعیة بالمؤسسة ، كما یعود لھا اإلختصاص 
، إال أن جمیع مھام لجنة المشاركة إستشاریة و لیس لھا أي بتعیین ممثلي العمال بأجھزة اإلدارة 

       :و بھذا الصدد ، یلفت اإلنتباه محمد الصغیر بعلي إلى ما یلي . جانب تنفیذي
   نصت على ضرورة صدور قانون خاص بالمشاركة العمالیة ،  01-88أن أحكام القانون : أوال 

  .الذي لم یوفھا حقھا و ھو مالم یتم ، بحیث وردت أحكامھا في النص العام المتعلق بعالقات العمل
دارة و تسییر إن المقارنة مع الوضع السابق تبرز مدى تقلص دور العمال في المشاركة في إ: ثانیا 

و اإلعالم و اإلطالع على و حتى لجنة المشاركة صالحیاتھا مقتصرة على إبداء الرأي ، المؤسسة 
مایجري بالمؤسسة دون أن یكون لھا القدرة على التأثیر في القرارات األساسیة و ماتقدم علیھ 

  .المؤسسة من تغییرات 
یق بین مبدأ المتاجرة الذي أصبح یوجھ إن إستقاللیة المؤسسة ال یجب أن تھدر التوف: ثالثا 

المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة و مبدأ المشاركة العمالیة بالمساھمة في تسییر و إدارة المؤسسة ، إذ 
  .1في أي عملیة إنتاجیة ) العمال(ال یجب التغافل عن العنصر البشري

الموارد البشریة بمؤسسة برید الجزائر یؤكدون أن أبواب مدیریة الموارد  و مع أن مسؤولي     
البشریة مفتوحة ألي مساھمة من طرف مختلف الفئات السوسیومھنیة إذا كانت ستساھم في اإلدارة 
الفعالة للتغییرات المستھدفة من طرف المؤسسة ، إال أن عدم وجود وثائق تؤكد المشاركة العمالیة 

اقتصار ھذه المشاركة على لجنة المشاركة ، و في ضوء اإلنتقادات الموجھة من بشكل مباشر و
طرف محمد الصغیر بعلي فإن الباحث یجد نفسھ مجبرا على الوقوف على المشاركة العمالیة من 

  . خالل نتائج الدراسة المیدانیة 
  
  

                                                             
 .32-29. مرجع سابق ، ص ص: محمد الصغیر بعلي  1


