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THE IMPERATIVE TO GO TOWARDS
ELECTRONIC HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT (e-HRM) FOR DEVELOP THE
PERFORMANCE OF BANKING COMPANIES IN
ALGERIA - THEORETICAL APPROACHHathat ELMEHDI1
Abstract
The objective of this study is to highlight the impact of the electronic
human resources management (e-HRM) in the improvement and the
development of the performance of the banking companies in algeria , in
particular in light of the technological and technical challenges facing the
algerian banking system , and this through the optimal and rational
exploitation of the available resources and especially the human, because
electronic human resouces management is considered among the modern
methodes that improve the activities of the human resouces function ,
such as recruitement, training…ext. this is a consequence of integration
and exploitation of new information and communication (ICT), as a key
pillar for thes companies, this inevitably reflects on the efficiency of the
enterprise economic performance.
Keywords :human resource, e-HRM, ICT, performance of banking
companeis, algerian banking system.
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حتمية التوجه حنو اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية لتطوير أداء
املؤسسات املصرفية ف اجلزائر – مقاربة نظرية-

د .هتهات املهدي  -أستاذ حماضر قسم أ  -جامعة غرداية –اجلزائر -
امللخص

هندف من خالل هذه الورقة البحثية إىل إبراز مدى مسامهة اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف
حتسني و تطوير أداء املؤسسات املصرفية يف اجلزائر ،خاصة يف ظل التحدايت التكنولوجية و التقنية
اليت يتعني على املنظومة البنكية اجلزائرية أن تواجهها وتتكيف معها .وهذا عرب االستغالل األمثل
جلميع املوارد املتاحة و توظيفها بطريقة مثلى ،خاصة البشرية منها ،فاإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية
تعترب من بني األساليب املعاصرة اليت تعمل على االرتقاء مبهام وأنشطة وظيفة املوارد البشرية على غرار
االستقطاب ،التكوين..،اخل .وهذا عرب إدماج واستغالل مجيع وسائل التكنولوجيات احلديثة
للمعلومات و االتصال .ابعتبارها دعامة أساسية هلا ،وهو ما ينعكس حتما على فعالية األداء
االقتصادي للمؤسسة ككل.
الكلمات املفتاحية :املوارد البشرية ،اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية ،التكنولوجيات احلديثة
للمعلومات و االتصال ،أداء املؤسسات املصرفية ،املنظومة البنكية اجلزائرية .

مدخل :

إن التحول االقتصادي الذي تشهده معظم اجملتمعات من اقتصادايت صناعية حبتة إىل اقتصادايت
قائمة ابألساس على املعرفة والتكنولوجيا ،أضحت فيها املعلومة املورد األساسي واحلتمي هلذه
االقتصادايت،هلذا أدخلت ثورة املعلومات اجملتمعات العصرية املتقدمة يف احلقبة ما بعد الصناعية
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،وحتولت معها تكنولوجيا املعلومات إىل أحد أهم جوانب تطور االقتصاد العاملي .اجلدير ابلذكر أن
االعتماد على األساليب اليدوية يف معاجلة البياانت وختزين املعلومات وحتديثها واسرتجاعها ونشرها
أثبتت حمدوديتها وعجزها عن اجناز هذه املهمة على النحو املطلوب ،خاصة يف ظل االنتشار الكبري
والتطور السريع حلجم املعلومات والبياانت ،حيث ابت الوضع حيتم على املؤسسات واهليئات ضرورة
استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة وتطبيقات نظم املعلومات يف مجيع الوظائف و اجملاالت
اإلدارية ،واملوارد البشرية واحدة من تلك اجملاالت وهلا قدر كبري من األمهية و احليوية يف نشاط
املؤسسة ،و اليت جيب التفكري يف كيفية استغالهلا بطريقة مثلى ،إذ مل تعد إدارة هذا املورد فعالة و ذو
قيمة وال مقبول يف ظل التغريات و التحدايت اليت تواجه هذه املؤسسات .ومع انتشار مفهوم اإلدارة
االلكرتونية ،مت االنتقال من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية اليت تعترب من بني
األساليب املعاصرة اليت تعمل على االرتقاء مبهام وأنشطة وظيفة املوارد البشرية على غرار االستقطاب،
التكوين..،اخل .وهذا عرب إدماج واستغالل مجيع وسائل التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال.
ابعتبارها دعامة أساسية هلا ،وهو ما ينعكس حتما على فعالية األداء االقتصادي للمؤسسة ككل.
وضمن هذا السياق ،سوف نرتكز يف إثراء هذا املوضوع على اإلشكالية التالية:
إىل أي مدى ميكن أن تساهم اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية ف تطوير األداء االقتصادي
للمؤسسات املصرفية ف اجلزائر..؟
أمهية البحث :تكمن أمهية هذه الورقة البحثية يف كوهنا تتناول ابلدراسة و التحليل ألحد املواضيع

اهلامة اليت فرضت نفسها يف اجملال اإلداري و التسيريي يف اآلونة األخرية ،فاإلدارة االلكرتونية للموارد
البشرية يعترب من املواضيع احلديثة نسبيا اجلديرة ابلبحث و االهتمام .كما أن املؤسسة املصرفية
ابعتباره ا املصدر الرئيسي للثروة و األداة الفاعلة يف اقتصاد أي دولة مطالبة اآلن قبل غد بتحسني
أدائها و تطوير أساليبها اإلدارية .
أهداف البحث :نرمي من خالل هذه الورقة البحثية إىل حتقيق جمموعة من األهداف ،أمهها:
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الكشف عن املضامني و املستجدات الفكرية اليت عرفها مفهوم اإلدارة االلكرتونية للموارد
البشرية.
معرفة مدى فعالية األداء االقتصادي للجهاز البنكي العمومي ،يف ظل التغريات اليت
يشهدها احمليط املصريف اجلزائري ،ومدى استخدامه لآلليات واألمناط التسيريية احلديثة،
كتكنولوجيا املعلومات و االتصال  ،اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية .
هيكل البحث :إلثراء هذا املوضوع و التعمق فيه بصفة منهجية ،وابإلضافة إىل املقدمة اليت نربز

فيها اإلشكالية الرئيسية و كذا األهداف و األمهية ،املنهج املستخدم يف هذه الدراسة .سوف نرتكز

على حمورين أساسيني :األول حناول من خالله اإلحاطة بكل اجلوانب النظرية ملفهوم اإلدارة االلكرتونية
للموارد البشرية ابإلضافة إىل متطلبات ووسائل تطبيقها يف املؤسسة االقتصادية .يف حني حناول ضمن
احملور الثاين ابراز مدى مسامهة اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف تطوير األداء االقتصادي للمنظومة
املصرفية يف اجلزائر.

احملور األول :اإلطار النظري لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية ومتطلبات تطبيقها
 -1مفاهيم عامة حول وظيفة املوارد البشرية واهم التحدايت اليت تواجهها .

يشكل العامل البشري جوهر األداء اجليد يف املؤسسة عموما  ،وهو عنصر احلياة فيها ،لذلك كان
تسيريه حمل اهتمام كبري سواء من قبل الباحثني أو املمارسني .جتسد هذا االهتمام يف إدارة قائمة بذاهتا
 ،كما أن حقل املوارد البشرية شهد الكثري من االجتهادات ابختالف املدارس الفكرية اليت انبثقت
عنها أو السياقات اليت سيقت منها  ،اذ حتمل العديد من املسميات من بينها  :إدارة األفراد او إدارة
شؤون األفراد  ،إدارة املوظفني او إدارة شؤون املوظفني ،إدارة القوى العاملة أو إدارة القوى البشرية
 ....ولعل مصطلح إدارة املوارد البشرية  HRMهو من بني املفاهيم املتداولة بكثرة وهذا حلداثته
و مشوليته وكذا عمق مدلوله.
ولعل يف هذا اإلطار ميكن أن نوضح أهم املفاهيم اليت مرت هبا إدارة املوارد البشرية يف حقل اإلدارة
يف اجلدول التايل ( : (Martory et Grazet , 2004,pp 01-05
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 472-498

Hathat ELMEHDI

اجلدول رقم  :01تطور مفاهيم إدارة املوارد البشرية
عوامل
املقارنة
املدة
تسمية املكلف

إدارة املستخدمني
1910اىل 1960

تسيري

العالقات

ادارة املوارد البشرية

اإلنسانية

بداية من ... 1980

 1960إىل 1980

مسؤول املستخدمني مدير العالقات اإلنسانية

مدير املوارد البشرية

منبثق عن املدرسة منبثق عن مدرسة
منط التنظيم
العالقات اإلنسانية
التايلورية

يتصف ابملرونة

الشؤون االجتماعية :
احملاسبة و التشريع،
أمناط التسيري
طرق و أساليب التفاوض
الضوابط و اللوائح
مع النقاابت و التكتالت
املهيمنة
القانونية
العمالية  ،تعزيز الوالء ...

اجلوانب التقنية للعامل
البشري  :تطوير
الكفاءات  ،تقييم
األداء ...اخل.

ابلوظيفة

عنصر يغلب عليه الطابع عنصر اسرتاتيجي ومورد
العنصر البشري يد عاملة قابلة للتعويض
خاص .
اإلنساين
 -1-1تعريف إدارة املوارد البشرية :

تعترب املوارد البشرية هي القلب النابض يف أنشطة املؤسسة وإدارة مواردها املتاحة  ،وقد اكتسب ميدان

إدارة املوارد البشرية أمهية متميزة نظرا للدور احليوي الذي تؤديه (املسعودي  ،ص  ، ) 62اذ تعرف

على أهنا جمموعة وظائف وأنشطة تسعى إىل جذب وتنمية و مكاف ـ ـ ـ ــأة و تكامل وصيانة املوارد البشرية
لغرض حتقيق أهداف املؤسسة.كما تعد إدارة املوارد البشرية من احدث األنظمة الفرعية يف املؤسسة
فهي هتتم ابملوارد البشرية ابعتبارها احد أهم األصول اإلسرتاتيجية للمؤسسة ..حبيث تعمل على

استقطاب و تنمية و صيانة املوارد البشرية ،وابلتايل توفر للمؤسس ــة العمالة املستقرة و املنتجة( ..مؤيد،
 ،1999ص .)10ميكننا القول أن إدارة املوارد البشرية كوظيفة ال ميكن للمؤسسة االستغناء عنها
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مهما كان حجمها أو جمال نشاطها ،لكوهنا تقوم بتزويدها بكل ما حتتاجه من موارد بشرية و احملافظة
عليها و العمل على تنميتها و تطويرها وهذا يف سبيل حتقيق و جتسيد أهداف املؤسسة ككل.
 -2-1وظائف إدارة املوارد البشرية
متارس ادارة املوارد البشرية عدة وظائف و أنéشطة  ،ميكننا تلخيصها يف الشكل التايل( املهدي،
،2018ص: )18
الشكل رقم  :01وظائف إدارة املوارد البشرية
استقطاب الموارد
البشرية  .من خالل :
 تحليل الوظائف تخطيط الموارد البشرية -توظيف الموارد البشرية

المحافظة على الموارد
البشرية  .من خالل :
-

شبكة األجور و
المكافآت
نظام الحوافز و
التعويضات

وظائف إدارة
الموارد
البشرية

تنمية الموارد
البشرية  .من خالل :
-

التدريب و
التطوير
تقييم االداء

 -3-1األدوار التنظيمية إلدارة املوارد البشرية :
أصبح إلدارة املوارد البشرية أدوارا متعددة تضطلع هبا ،وموقعا و مكانة إسرتاتيجية على غرار الوظائف
األخرى كاإلنتاج و التسويق ،حيث تعمل على تدعيم اإلدارة العليا للمؤسسة يف الكثري من اجملاالت
 ،منها :
الدور االستشاري :وهو دور مهم تقوم به إدارة املوارد البشرية بتقدمي البياانت
واملعلومات و االستشارة لإلدارة العليا ضمن جمال املوارد البشرية .
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الدور التنفيذي :وهو الدور املتمثل يف العمل على تنفيذ و جتسيد خمتلف السياسات
و الربامج املتعلقة ابملورد البشري.
الدور الوظيفي :من خالل العمل على القبام جبميع وظائف ادارة املوارد البشرية
كالتخطيط ،التوظيف  ،التدريب ...اخل.
الدور التشاركي :وهو الدور املتعلق يف املسامهة يف صنع و اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية
خاصة ما تعلق منها مبجال العنصر البشري .
الدور االسرتاتيجي :من خالل التحول و االنتقال من الدور التقليدي إىل
االسرتاتيجي ،وهدا ما يتطلب وجود إدارة املوارد البشرية كجزء من اإلدارة العليا املسؤولة
على وضع التصورات اإلسرتاتيجية
 4-1بعض التحدايت اليت تواجه إدارة املوارد البشرية حاليا :

هناك جمموعة من التحدايت اليت جيب على إدارة املوارد البشرية أخذها بعني االعتبار يف وضع سياساهتا

 ،ومن بينها نذكر  ):فرخة،2017،ص)69
 التغريات يف تركيبة القوى العاملة وهو مابرز من خالل تقلد العنصر النسوي للكثري مناملناصب داخل املؤسسة .
 زايدة حجم القوى العاملة يف اجملتمع نتيجة الرتفاع مستوى التعليم من جهة و كذا حنسناملستوى الصحي من جهة أخرى
-

تغري القيم و االجتاهات االجتماعية

 حتدي العائد و التعويضات ابلنسبة للعمال خاصة يف ظل عدم قدرة املؤسسات على الزايدةيف األجور..
 -كثرة التشريعات و اللوائح احلكومية
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 االنتشار املكثف للتكنولوجيا وزايدة االعتماد عليها يف مجيع مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية.اخل
 -2اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية  :املفهوم و الدالالت .

ساهم االنتشار الكثيف للتكنولوجيا و الرقمنة ابإلضافة إىل املعرفة يف بروز الكثري من املفاهيم،
كالتجارة االلكرتونية ( ،)e-commerceاألعمال االلكرتونية ( ،)e-businessالتسديد
االلكرتوين ( ،)e-payementاألسواق االلكرتونية (..)e-marketاخل ،ابلتايل أصبح من
و التأقلم مع هذه التحوالت ،والعمل على رقمنة
الضروري على املؤسسات التكيف
وعصرنة وظائفها االدارية  ،ويف هذا السياق برزت مصطلحات ومسميات وظيفية جديدة كالتسويق
االلكرتوين ) ،)e- marketingاإلشهار االلكرتوين،البيع االلكرتوين ،كذلك اإلدارة االلكرتونية
للموارد البشرية (  )e-HRMالذي هو حمور حديثنا يف هذا اجلزء.
 -1-2مفهوم اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية :

عرف مصطلح اإلدارة االلكرتونية عدة اجتهادات  ،نذكر منها :
ينظر لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية على أهنا عملية إقحام مجيع الوسائل احلديثة لتكنولوجيا

املعلومات و االتصال يف مسار وظيفة املوارد البشرية يف املؤسسة)Michel,2007,p01( .
كما تعرف على أهنا إحدى الرهاانت احلديثة لوظيفة املوارد البشرية واليت تعتمد ابألساس على عامل
االنرتنت يف مجيع أنشطتها داخل وخارج املؤسسة )florence,2007,p124( .بينما هناك
من يرى على أن اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية هي مصطلح شامل يشمل مجيع آليات التكامل

املمكنة واحملتوايت بني إدارة املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات اليت هتدف إىل خلق قيمة داخل
وعرب املنظمات للموظفني و اإلدارة املستهدفة ( .الكاهلي،2012،ص ص)40-39

وبذلك ،متثل اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية جمموع اهلياكل والقرارات والعالقات اإللكرتونية

املستخدمة يف تقدمي ومزاولة وظائف إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات ،من حيث االختيار والتوظيف
اإللكرتوين ،حيث يتم اإلعالن عن الوظائف والتقدم هلا فوراً عرب اإلنرتنت ،ويتم التدريب والتنمية
ابستخدام اإلنرتنت والوسائط املتعددة واحملاكاة ودفع األجور والرواتب من خالل املصارف اإللكرتونية،
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وتتم االتصاالت واملفاوضات بني العاملني واملديرين واحلكومة عن طريق شبكات األعمال.
(يونس .)2018،عموما ميكننا تعريف اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية على أهنا أسلوب معاصر
متكامل يعتمد ابألساس على استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف مجيع مراحل
عملية إدارة املوارد البشرية بدأ بوظيفة حتليل و توصيف الوظائف ،و ختطيط املوارد البشرية ،مرور
بعمليات التوظيف و التكوين ،األجور و املكافآت ،وصوال إىل عملية تقيم األداء ..
كذلك استنادا إىل هذه التعاريف ،يتضح لنا إن تطبيق اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يتطلب
تكامل أربعة جوانب أساسية  ،وهي كاأليت ( :فرخة،2017،ص)72
 حمتوى اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية :أي منط و ممارسات املوارد البشرية و التكنولوجيااملستخدمة و العالقة بينهما
 تنفيذ اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية  :اي مدى تبىن مفهوم اإلدارة االلكرتونية للمواردالبشرية من طرف املوظفني يف املؤسسة .
 املوظفون املستهدفون من طرف اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية :أي الرتكيز على اإلدارةو على شبكة املوظفني بنشاط يف تطبيقات اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية.
 نتيجة اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية :وهي خمرجات العملية ككل.حبيث ينظر لإلدارةااللكرتونية للموارد البشرية على أهنا خلق للقيمة ،حيث يتم إدراكها مبوضوعية من قبل
املستخدم املستهدف الذي هو حمور خلق القيمة.
 -2-2أمهية اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية :

الشك أن املؤسسة حتصل على منافع كبري جراء تطبيقها لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية ـ حبيث
ميكننا التمييز بني هذه املنافع بني عظيمة األثر و عادية األثر:

 1-2-2منافع عظيمة األثر:
تقليل التكاليف من خالل أمتتة عمليات و أنشطة وظيفة املوارد البشرية؛
تقليل تكاليف التصحيح من خالل دقة املعلومات اخلاصة ابملوارد البشرية؛
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ختفيض تكاليف طباعة و نشر املعلومات عن طريق إاتحة الوصول إليها يف أي وقت من أي
مكان؛
تقليل تكاليف إدخال البياانت والبحث عنها عن طريق خدمات املوظفني؛
زايدة كفاءة تكاليف اختاذ القرارات من خالل التحليل املطور ملعلومات املوارد البشرية؛
تقليل متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات من خالل استخدام واجهة خدمات املوارد
البشرية.
 2-2-2منافع عادية األثر :
إاتحة املعاجلة الفورية للمعلومات املؤدية إىل ختفيض الدورة الزمنية؛
زايدة رضا املوظف من خالل حتسني جودة خدمات املوارد البشرية والوصول للمعلومات؛
السماح إلدارة املوارد البشرية ابلتحول إىل شريك إسرتاتيجي للمنظمة؛
مؤشر حمتمل للتغريات يف ثقافة املنظمة اليت حتفز اإلبداع الذايت وتطور معايري اخلدمات الداخلية.
 -3-2ميادين (جماالت) اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية
ممارسات اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية حتتوي على مخسة جماالت أساسية ،حبيث نلخصها يف
اجلدول التايل)Michel , pp08-11( :
اجلدول رقم  :02جماالت اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية
اجملاالت و امليادين
التوظيف

التكوين

ممارسات اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية
 حتليل و توصيف الوظائف الكرتونيا التخطيط للموارد البشرية وتنبؤ ابحتياجات املؤسسة التوظيف و االستقطاب االلكرتوين الرتقية و التوظيف الداخلي . التدريب االلكرتوين تنمية املهارات وتطوير الكفاءات -التعلم االلكرتوين

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 472-498

Hathat ELMEHDI

املكافآت

االتصاالت
التقييم

 شبكة أجور مبنية على بياانت شاملة و دقيقة يتمبناءها عن طريق وسائل و برامج تكنولوجية
 املنافع و احلوافز املقدمة للعاملني التواصل االلكرتوين االنرتنت  ،االنرتانت التفاعل النوعي و املستمر بني فرق العمل -التقييم االلكرتوين ألداء العاملني

 -3-2احتياجات ( متطلبات) اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية:

حتتاج إدارة املوارد البشرية إىل مكوانت تتعلق ابلبنية التحتية وأتهيل املستخدمني ،وأهم هذه املكوانت
تتمثل يف مايلي  ( :عبد هللا،2013،ص)17
 عتاد احلاسوب ( :)harwardوتشتمل على أجهزة احلاسوب وشبكة االتصاالتوملحقات من أجهزة وتوزيع؛
 الربجميات ) :(Softwareوهي تعين الشق الذهين من نظم شبكات احلاسوب، شبكة االتصاالت ( : )Communication Networkوهي الوصالتاإللكرتونية املمتدة عرب نسيج اتصايل لشبكات االنرتانت واإلكسرتانت.
 الربامج ) :(Softwareإن برامج التشغيل تعترب من أهم عناصر إدارة املوارد البشريةاإللكرتونية وتنقسم إىل جمموعة من الربامج منها برامج إدارة املشاريع ،برامج الرقابة ،برامج
التطبيقات وبرامج قواعد البياانت املسؤولة عن مجع البياانت الالزمة لتلبية االحتياجات من
املعلومات وتستخدم أساليب ترتيب وترميز ،حسب الرتتيب املخصص للبياانت ابإلضافة
إىل الربامج العامة مثل مستعرضات االنرتنت ،برامج الربيد اإللكرتوين ،برامج اجلداول
اإللكرتونية.
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 اخلرباء :كما حتتاج إدارة املوارد البشرية إىل اخلرباء وصناع املعرفة والذين ميثلون رأس املالالبشري إلدارة املوارد البشرية االلكرتونية.
 -3تكنولوجيا املعلومات كدعامة أساسية لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية
 1-3مفهوم تكنولوجيا املعلومات و االتصال ()TIC
يتضمن مصطلح تكنولوجيا املعلومات و االتصال فكرة تطبيق التكنولوجيا أببعادها املختلفة يف
جوانب تناول املعلومات و كل ما يتعلق هبا .و تعرف على أهنا " جمموعة من األدوات اليت تساعدان
يف استقبال املعلومة و معاجلتها و اسرتجاعها و طباعتها و نقلها بشكل الكرتوين سواء نص أو صورة
أو فيديو و ذلك ابستخدام احلاسوب " ( الزغيب،2005،ص .)27كما ينظر هلا على أهنا تعرب عن
جمموعة من املكوانت املادية ،الربجميات ،االتصاالت و األفراد اليت تستخدمها املؤسسة يف استقبال
البياانت و املعلومات وخزهنا ومعاجلتها و اسرتجاعها ابستخدام برجميات متعددة الوسائط (
مسعية،بصرية و نصية )( .اخلناق،2005،ص (247كما يعرف الديوان الكندي للغة الفرنسية من
خالل القاموس الكبري ،مصطلح تكنولوجيا املعلومات و االتصال على أهنا "جمموعة من
التكنولوجيات اليت تساعد على حوسبة املعلومة ،من خالل تقنيات متطورة للوسائط واالتصاالت،
بغية تطوير ،معاجلة ،ختزين ،توزيع و كذا تبادل املعلومات بطريقة أكثر فاعلية" (Office, .
) .2009ومن خالل هذه التعاريف ،ميكن القول أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال متثل اجلانب
التكنولوجي لنظم املعلومات،وهي جمموعة من األدوات والربجميات و الشبكات اليت تعمل على
التحكم اجليد و إدارة املعلومات بصفة سريعة و فعالة من خالل املعاجلة ،النقل ،التخزين ،االنتقاء
والنشر .أما االجتاهات الرئيسية واملستقبلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال فتتمثل فيما يلي
(:العاين ،2008،ص ص(67-68
▪ النمو و التوسع لالنرتنت والبنية التحتية للويب و إجياد تطبيقات جديدة هلا يف املؤسسات
و اهليئات
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▪ الرتكيز األساسي للمستخدمني سيكون على اخلدمات و املعلومات و فهم املؤسسة و قدرهتا
على إنتاج و تسليم اخلدمة ،و يف نفس الوقت الرتكيز على احلاجة إىل األمن وسرية الوصول
إىل املعلومة
▪ احلواسيب والشبكات يف تطور مستمر ،وزايدة مستمرة يف قدراهتا،كما أن تكاليف مصادر
احلواسيب يف النزول بينما تكاليف املوارد البشرية مستمرة يف الزايدة
▪ التغري من أنظمة اخلادم /الزبون إىل شبكة احلكومة االلكرتونية اليت تسمح للحكومات أن
تكون تفاعلية ومدركة للخدمة و الرتكيز على الزبون بدال من الرتكيز على التكنولوجيا
▪ سيستمر عرض حزمة الشبكات يف الزايدة مما جيعل اخلدمات املعتمدة على االنرتنت و
املعلومات بكميات كبرية و وسرعات عالية
▪ القابليات العائلية جلمع البياانت العلمية و ذات الفائدة يف الدراسات و البحث و التطوير
▪ التقدم الكبري يف االتصاالت الالسلكية الرقمية وبضمنها شبكات احلواسيب و االتصاالت
اخللوية و اتصاال األقمار الصناعية
▪ التقنيات احلديثة زادت من قابلية العمل املشرتك عرب الوسائط املتوفرة و تقنيات السيطرة عن
بعد
▪ الزايدة الكبرية من استخدام الشبكات الداخلية كاالنرتانت لربط أجزاء و مواقع املؤسسات
اخلاصة مع بعضها.
 -2-3معايري تقييم أداء اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية من خالل مسامهة TIC
بفضل مسامهة تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف مسار أداء اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية،
حتولت معايري تقييم وظيفة املوارد البشرية من التقليدية كالسرعة ،جودة اخلدمة ،الفاعلية..اخل إىل
معايري حديثة تستمد قيمتها أكثر فأكثر من املضمون املعريف ،مستخدمة يف ذلك :األفكار،
التصميمات ،املعارف و اإلبداعات ،املعلومات...اخل ،حبيث تتداخل فيها الكثري من اجلوانب
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كاالقتصادية ،التنظيمية ،االجتماعية و كذا اجلانب التقين لألداء ،حبيث ميكننا تلخيص هذه املعايري
يف اجلدول التايل) Michel et Florance,2007,p11) :
اجلدول رقم  :03معايري تقييم اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية
عناصر التقييم

املعايري

قياس تطور:
املعيار االقتصادي

املعيار التقين

املعيار التنظيمي

 امليزانية العامة للموارد البشرية امليزانية التنفيذية لوظيفة املوارد البشرية (مكافآت ،تدريب،اتصال،إعالم آيل ...اخل)
 التكاليف ،مدة االجناز عدد الوصالت connections الرتددات ومدة االتصال درجة أمتتة اإلجراءات اإلدارية نشر وتكريس ثقافة تكنولوجيا املعلومات ،اإلبداع وجودة اخلدمات أتثري وصورة وظيفة املوارد البشرية مركزية و المركزية أنشطة وظيفة املوارد البشرية الكفاءة والقدرة على العمل التعاوين -القدرة على نشر املعارف من خالل إدارة املعرفة

املعيار

الوظيفي

للموارد البشرية
املعيار االجتماعي

 قياس تطور فعالية سياسة التوظيف  ،التدريب  ،نظام األجور ...اخل رضي املستخدمني ( أعوان  ،مدراء،مكونني ،مصممني ..اخل) -درجة القبول و التفاعل مع إجراءات العمل االلكرتوين ..،اخل

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 472-498

Hathat ELMEHDI

احملور الثاين :دور اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية ف حتسني أداء القطاع املصرف
ف اجلزائر

يعد القطاع البنكي من أهم القطاعات االقتصادية يف اجلزائر ،الذي يشهد تطورا و انفتاحا كبريا على
السوق املصريف العاملي الذي يتصف بدرجة عالية من التعقيد و زايدة حدة املنافسة  ،األمر الذي
أدى إىل ظهور الكثري من التحدايت والتعقيدات اليت يتعني على املؤسسات املصرفية اجلزائرية أن
تواجهها و تتكيف معها ،بغية العمل على االرتقاء أبدائها االقتصادي وكذا حتسني مكانتها ضمن
املنظومة االقتصادية  .إضافة إىل ذلك ،سنحاول ضمن هذا احملور أيضا إبراز حجم املسامهة اليت
يضطلع هبا اجلهاز البنكي يف جتسيد خمتلف املخططات والسياسات التنموية.

 -1تطور اجلهاز املصرف ف اجلزائر
إن التطور الذي شهدته والزالت خمتلف اقتصادايت دول العامل ،دفعها للبحث عن جهاز مصريف
يساعدها على وضع سياسة اقتصادية ومالية ترتجم اإلسرتاتيجية العامة هلا ،ويف هذا اإلطار عملت
الدولة اجلزائرية على تشريع جمموعة من القوانني إلصالح املنظومة البنكية مبا يتماشى وتوجهات
االقتصاد اجلزائري مع اقتصاد السوق .وعليه فإن املنظومة املصرفية يف اجلزائر هي نتاج لتحوالت و
مراحل عديدة مر هبا االقتصاد اجلزائري .
 -1-1اجلهاز املصرف عشية اإلصالحات املالية . 1986
ورثت الدولة اجلزائرية غداة االستقالل عن النظام االستعماري نظاما بنكيا يتجاوز( )20العشرين
بنكا)بلعزوز و كتوش  ،2004 ،ص  ،)04وقد بذلت السلطات اجلزائرية بعد االستقالل مباشرة

كل ما يف وسعها الستعادة جممل حقوق سيادهتا كحقها يف إصدار النقود وإنشاء عملة وطنية ،
لذلك ابشرت الدولة اجلزائرية إبنشاء نظام بنكي وطين تسيطر عليه الدولة ويضطلع بتمويل التنمية
الوطنية ،وذلك عن طريق أتميم الفروع البنكية األجنبية و أتسيس بنوك جديدة  .و قد شهدت
املنظومة املصرفية يف اجلزائر عدة إصالحات ،ولعل أمهها اإلصالح املايل لسنة  ،1986وذلك بسبب
أزمة البرتول و ما نتج عنها من اختالالت عميقة على مستوى مؤشرات التوازانت االقتصادية الكلية
،نتيجة االرتفاع احلاد يف املديونية اخلارجية و نسبة خدمات الدين ،وذلك لتقلص موارد الدولة من
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الصادرات كانعكاس الهنيار أسعار احملروقات يف األسواق العاملية  .وعليه كان لزاما على الدولة
اجلزائرية اإلسراع يف اإلصالحات على خمتلف القطاعات و املستوايت االقتصادية ،ومن بني هذه
القطاعات اليت مسها اإلصالح مباشرة قطاع املؤسسات املصرفية و املالية ( .
لطرش،2007،ص)178
 -2-1اجلهاز املصرف على ضوء قانون النقد و القرض
إن انتقال االقتصاد اجلزائري من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق تطلب من احلكومات املتعاقبة
القيام بعدة إصالحـ ـ ـ ــات اقتصادية ومالية.ولعل أبرزها وأمهها هو إصالح  1990املتعلق ابلقرض
والنقد .الذي وضع اإلطار القانوين للسياسة النقدية ووضح مسار تطورها جديد  .و متيز قانون
النقد و القرض املؤرخ يف  14افريل  1990إبعادة تنشيط وظيفة الوساطة املالية و إبراز دور النقد
و السياسة النقدية  ،كما وضع قانون  90-10النظام املصريف على مستويني ،فميز بني نشاط البنك
املركزي كسلطة نقدية،ونشاط البنوك التجارية كموزع للقرض بوصفها أعواان اقتصادية مستقلة
،ومبوجب هذا الفصل أصبح البنك املركزي ميثل فعال بنك البنوك يراقب نشاطاهتا و يتابع عملياهتا ،
كما أصبح إبمكانه أن حيدد القواعد العامة للنشاط املصريف و حتديد معايري تقييم هذا النشاط يف
اجتاه خدمة أهدافه النقدية و حتكمه يف السياسة النقدية( .بلعزوز ،ص .)04لقد ادخل قانون النقد
و القرض تعديالت مهمة يف هيكل النظام البنكي اجلزائري سواء تعلق األمر هبيكل البنك املركزي و
السلطة النقدية أو هبيكل البنوك ،كما رخص القانون إبنشاء البنوك و املؤسسات املالية اجلزائرية
واألجنبية ،أو االكتتاب يف رأمسال البنوك الوطنية القائمة ،بغية إحداث منافسة حقيقية بني البنوك
لتحسني خدمات القطاع املصريف  .فإثر صدور قانون النقد و القرض بدأ انفتاح القطاع املصريف جتاه
القطاع اخلاص الوطين واألجنيب يتسارع وخصوصا بعد  1998سنة انتهاء إجناز برانمج التعديل
اهليكلي ،ويف هناية  2018شهدت املنظومة املصرفية توسعا ملحوظا ،إذ أصبح القطاع املصريف
اجلزائري يتكون من عشرين ( )20بنكا جتاراي وعشرة ( )10مؤسسات مالية عمومية وخاصة وخمتلطة
معتمدة من جملس النقد والقرض،ابإلضافة إىل بنك اجلزائر واخلزينة العمومية واملصاحل املالية للربيد
واملوصالت .
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و يتكون اجلهاز املصريف احلايل من مايلي (:املوقع الرمسي للبنك املركزي اجلزائري ،
) 2019،20:00/06/20
البنوك العمومية :وهي البنوك التجارية العامة اململوكة ابلكامل للدولة ،وتستحوذ على حصة
األسد من السوق املصريف يف اجلزائر ،وهذه البنوك هي:
 القرض الشعيب اجلزائري ( )CPA البنك الوطين اجلزائري ()BNA البنك اجلزائري اخلارجي ()BEA بنك الفالحة و التنمية الريفية ()BADR بنك التنمية احمللية ()BDL -الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ()CNEP

البنوك اخلاصة و األجنبية :
 بنك اجلزائري املختلط الربكة  :منح له االعتماد بتاريخ .1990 /12/ 06 الشركة البنكية العربية ( : )ABCمنح هلا االعتماد بتاريخ .1997 /11/ 17 انتكسيس األمانة  : NATEXIS ALamanaمنح له االعتماد يف1999/10/27
 الشركة العامة الفرنسية  :société généraleمنح هلا االعتماد بتاريخ.1999/11/04
 سييت بنك  : Citi Bankحتصلت على االعتماد بتاريخ 1998/05/18 البنك الوطين لباريس  : BNP Paribasحتصلت على االعتماد بتاريخ.2002/01/31
 -البنك العريب ( :)PLCمنح له االعتماد بتاريخ 2001/10/15
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ترست بنك اجلزائر TRUST Bank Algérie بنك اإلسكان للتجارة و التمويل ( : )HBTFمنح هلا االعتماد يف أكتوبر 2003 فرانس بنك اجلزائر FRANCBANK EL-DJAZAIR القرض الفالحي للتعاون و االستثمار  CA-CIB ALGERIEحتصل علىاالعتماد يف ماي 2007
 بنك السالم اجلزائر  : ALSALAM BANK ALGERIEمنح له االعتماديف 2008/09/10
 اش اس يب سي اجلزائر  :HSBC ALGERIEيف .2008/06/17 البنك اخلليج اجلزائر) GULF BANK ALGERIA(AGBمنح له االعتماديف مارس2004
املؤسسات املالية:يتكون اجلهاز البنكي احلايل من عشرة ( )10مؤسسات مالية تتضمن 9
مؤسسات مالية ألغراض مالية و مؤسسة مالية وحيدة أنشأت خصيصا ألغراض خاصة  ،وهي
كاأليت :
وذلك بتاريخ  -So finance 2001/01/09سويف انس بنك
وذلك بتاريخ  -(ALC). 2002/02/20القرض االجياري العريب للتعاون
 شركة اإلجيار :منح هلا االعتماد يف .2012/08/02)  :منح له االعتماد يف  -MLA2005/10/ 18مغرب ليزينج (
)  :منح له االعتماد يف  -CNMAالصندوق الوطين للتعاونية الفالحية (
1997/04/06
) منح هلا االعتماد يف  -SRH.1997/11/27شركة إعادة متويل الرهن العقاري (
 .منح هلا االعتماد يف فيفري  -CETELEM 2006سييت الم
 إجيار ليزينغ اجلزائر  )ILA( IJAR LEASINGوهي مؤسسة مالية انبثقت عنالبنك اخلارجي اجلزائري  ،منح هلا االعتماد بتاريخ 01مارس .2013
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 اجلزائر إجيار  : )EDI ( ELDJAZAIR IDJARمنح هلا االعتماد بتاريخ 02أوت 2012
 الصندوق الوطين لالستثمار ) : (FNIوهي مؤسسة مالية عمومية ألغراض خاصة  ،تعملخصيصا على مرافقة عملية التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل تعبئة ومتويل املشاريع االستثمارية
الكربى مبختلف أشكاهلا يف اجلزائر ،وهي وريثة البنك اجلزائري للتنمية BAD
مكاتب التمثيل :أيضا تتضمن الشبكة البنكية يف اجلزائر بعض املكاتب البنكية اليت يعدها
بنك اجلزائر كمكاتب للتمثيل ( )Bureaux de présentationوهي قليلة مقارنة بعدد
املؤسسات املالية  ،وهي كاأليت :
 مكتب البنك العريب الربيطاين التجاري ( )BACB مكتب احتاد البنوك العربية و الفرنسية ()UBAF مكتب القرض الصناعي و التجاري ()CIC مكتب  BANCO SABADELLوهي جمموعة بنكية اسبانية مكتب  MONTE DEI PASCHI DI SIENAوهي جمموعة بنكية ايطالية مكتب  CAIXABANKوهي اتبعة جملموعة بنكية اسبانيةالشكل التايل يوضح الواقع احلايل للهيكل املصريف:
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)2019  اهليكل البنكي اجلزائري ( جانفي:)02( الشكل رقم
وزارة المالـــــــــــــــــــــــــية
Trésor publique
الخزينة العمومية

La Banque d’Algérie
بنك الجزائر

CPA

CPA
ELSALAM BANK

البنوك العمومية

BANK ABC

SOFINANCE

البنوك الخاصة األجنبية

TRUST BANK

BNA

المؤسسات المالية

ARAB BANK PLC

CETELEM

CNM
A

NATIXIS
BEA

CNEP

BADR

BDL

CITI BANK
HSBC
ALGERIA
SOCIETE
GENERAL
FRANS
BANK
ALBARAK

IJAR
LEASING
)ILA (

GULF BANK
AGB
PNB PRIBAS

SRH
SOCIETE
LEASING) SNL(

CA-CIB ALGERIE
ELDJAZAIR
IDJAR

HBTF
ALGERIA
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جتدر اإلشارة إىل أن اهليكل البنكي اتسم يف السنوات األخرية ابلنقصان و الزايدة  ،وهي ميزة عادية يف
و منح االعتماد لبنوك أخرى ،ويالحظ يف األنظمة البنكية ،حيث مت سحب االعتماد من بعض البنوك
النظام املصريف اجلزائري عدم وجود بنوك متخصصة بعملية التنمية ،فمعظم املؤسسات املالية إن مل نستطع
القول كلها عبارة عن بنوك جتارية و مؤسسات مالية .
 -2اجلزائر تسعى إىل رقمنة نظامها املايل إلحداث التنمية.
يعترب النظام املصريف املتطور ركيزة أساسية للنمو االقتصادي ومبثابة احملرك الرئيسي لدواليب النشاط االقتصادي
،ودفع عجلة التنمية ،وذلك بسبب اتصاله ابحلياة االقتصادية من مجيع نواحيها  ،ولعالقتها الوثيقة ابحلكومات
واألفراد عن طريق تقدمي خمتلف اخلدمات البنكية للعديد من األعوان و املتعاملني االقتصاديني .حيث تنبع
أمهية ه ذا النظام من خالل اخلدمات املهمة اليت يؤديها يف العملية االقتصادية كتعبئة املدخرات احمللية بشكل
ودائع  ،وسد حلاجات اجملتمع من خمتلف أنواع االئتمان املتفاوتة اآلجال  ،حتويل املخاطر ،تسهيل العمليات
املالية و إنشاء وسائط للتدفق املايل  .وعلى ضوء التطور الكبري احلاصل يف تكنولوجيات املعلومات و االتصال
اليت مست كل األجهزة االقتصادية وخاصة اجلهاز البنكي ببعده التنموي ،ركزت كل الدول على تطبيق هذه
التقنيات التكنولوجية على أجهزهتا املصرفية  ،واجلزائر هي كذلك تسعى إىل االستفادة من هذه التطورات
للنهوض ابلقطاع البنكي والعمل على عصرنته ابعتباره الضمانة األساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
وعلى هذا األساس قامت الدولة اجلزائرية مؤخرا ابستحداث وزارة حكومية مكلفة ابالقتصاد الرقمي و عصرنة

اليت ظهرت بعد صدور قانون القرض و النقد ،و سحب منها االعتماد ،وذلك هناك الكثري من البنوك و املؤسسات املالية اخلاصة و األجنبية
 ،البنك االحتادي ( ) (BCIAبنك خليفة ،البنك الصناعي و التجاري اجلزائري:نذكر لعدة أسباب ،ومن بني هذه البنوك و املؤسسات
)  ،كاليون  ، )CABالشركة اجلزائرية للبنك ( ، )Mouna Bankمىن بنك (  ، )Alrayan Bankبنك الراين (Union Bank
مل يرد يف قائمة البنوك املعتمدة هناية CALYON ALGERIE) )2016اجلزائر
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األنظمة املالية، تعمل على وضع التدابري وامليكانيزمات الالزمة إلحداث بيئة رقمية لالقتصاد الوطين ،كما
أن مسألة عصرنة األنظمة املالية هي يف صلب متطلبات هذا النوع من االقتصاد ،واليت ستمس كل اهليئات
التابعة لقطاع املالية مبا فيها اجلهاز البنكي الذي أيخذ األولوية يف ذلك .
وضمن هذا املسعى ،عملت الوزارة املعنية على اختاذ العديد من التدابري  ،نذكر منها  ( :تصريح
الوزير املنتدب املكلف ابالقتصاد الرقمي)2017،
▪ إطالق و مرافقة خدمة الدفع االلكرتوين  E-paiementعرب مجيع البنوك العمومية  ،ويف
هذا السياق وزعت أكثر من  15000.00بطاقة دفع الكرتوين مابني البنوك )(CIB
▪ مرافقة عملية تثبيت وسائل الدفع االلكرتوين ) (TPEيف العديد من املساحات و التجمعات
التجارية  ،لإلشارة أن سنة  2017ستشهد تثبيت أكثر من  10000آلة دفع  .كما أن
حوايل  10مؤسسات كربى اخنرطت يف عملية التسديد االلكرتوين :كشركة اهلاتف النقال
موبيليس  ،وشركة التأمني  ،وشركة املياه ،و مؤسسة ميرتو اجلزائر  ،وشركة النقل عرب السكك
احلديدية ،وشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ،وشركة الطاسيلي للطريان،اجلمارك و الضرائب ...اخل
.
▪ العمل على تزويد اهلواتف النقالة بشرحية معلوماتية ( ،)Puce électroniqueحبيث تعمل
على توجيه صاحب النقال بكل نقاط البيع املتوفرة على خدمة الدفع االلكرتوين ضمن املساحة
اجلغرافية املتواجد فيها ( .هذه اخلدمة يشرع يف استغالهلا يف الثالثي األول من )2017
▪ العمل على تثبيت أكثر من  10000موزع آيل لألوراق النقدية ( )DABيف غضون سنة
 ،2017إضافة إىل حوايل  5000موزع أيل ثبتت يف سنة .2016

وزارة منتدبة لدى وزارة املالية  ،مكلفة ابالقتصاد الرقمي و عصرنة األنظمة املالية  ،استحدثت هذه الوزارة يف جوان  ، 2016كلف
على رأسها السيد  :معتصم بوضياف
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▪ إطالق خدمة التصريح عن بعد ( ،)Télé –déclarationوهي خدمة موجهة للمتعاملني
االقتصاديني ،من خالهلا يستطيع أصحاب هذه املؤسسات القيام ابلتصريح اجلبائي عن بعد دون
عناء التنقل إىل مصاحل الضرائب  .مستعملني يف ذلك البوابة االلكرتونية " جبايتك"
▪ التحضري إلطالق خدمة الدفع عرب اهلاتف النقال  M. Paiementيف السنة القادمة  ،وهي
خدمة متطورة ،يصبح فيها اهلاتف النقال كوسيلة للدفع عن بعد.

 -3دواعي توجه البنوك اجلزائرية حنو اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية
ابملوازاة مع هذه اجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة اجلزائرية يف سبيل عصرنة أنظمتها املالية  ،فإن قدرة
املؤسسات البنكية على حتسني أدائها ملواكبة كل املستجدات التكنولوجية و املعرفية  ،ال تتأتى إال
ابألخذ ابألساليب احلديثة يف إدارة عنصرها البشري ،ذلك أن هناك الكثري من الدوافع واملربرات اليت
جتعل املؤسسات املصرفية يف اجلزائر تتجه حنو منوذج اإلدارة االلكرتونية يف إدارة رأس ماهلا البشري ،
ومن أمهها نذكر مايلي:
 االستجابة السريعة و التكيف مع متطلبات البيئة املصرفية اليت تشهد تسارعا ملحوظا علىاملستوى التقين و التكنولوجي،ابإلضافة إىل ضرورة مواكبة السياسة العامة اليت ابشرهتا احلكومة
يف عصرنة و رقمنة املنظومة املالية يف اجلزائر وذلك منذ سنة .2016
 احلجم الكبري للرهان امللقى على عاتق املنظومة البنكية واملتمثل يف املسامهة الفعالة و اجلذريةيف بلوغ طموح تنويع االقتصاد اجلزائري و اخلروج من التبعية للمحروقات ،يلزم املؤسسات
البنكية على حتسني أدائها االقتصادي وزايدة قدرهتا التنافسية ،وهذا من خالل انتهاج الطرق
و السبل احلديثة و العصرية يف إدارة رأس ماهلا البشري.
 أمهية املنافع و املزااي اليت يقدمها أسلوب اإلدارة االلكرتونية للمورد البشرية للبنوك اجلزائرية،وهذا عرب إدماج واستغالل مجيع وسائل التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال ،وهو
ما ينعكس حتما على فعالية أدائها االقتصادي.
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 اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية تعمل على االرتقاء ابألنشطة املتعلقة ابلعنصر البشري،وجعلها وظائف داعمة ومساندة ألداء النظام البنكي يف اجلزائر ،على غرار التوظيف
االلكرتوين الذي يوفر مزااي كبرية كالسرعة و الدقة يف املعاجلة اآللية لطلبات التوظيف،
ابإلضافة اىل القضاء على احلواجز البريوقراطية وخلق عالقة مباشرة بني املؤسسة البنكية و
الشخص الراغب يف العمل عرب شبكة االنرتنت ..اخل .كذلك وظيفة التكوين االلكرتوين اليت
تتم عرب خمتلف الوسائط التكنولوجية و اليت بدورها تساهم يف تقليص التكلفة اإلمجالية
للتكوين كاملصاريف املرتبطة مبكان التدريب ،املتدربني ،النقل ،اإلقامة..اخل ،ابإلضافة إىل
حتسني مردودية العملية التكوينية ككل و إضفاء نوع من املرونة ..

اخلامتة
يف ختام هذه الورقة البحثية ميكننا القول أبن عملية مواكبة املنظومة البنكية يف اجلزائر للتكنولوجيات
احلديثة يف اجملال املصريف تؤثر حتما على الوظائف اإلدارية داخل البنوك  ،ومن هنا تظهر ضرورة
إعادة النظر فيما يتعلق بدور وظيفة املوارد البشرية وحتديث طريقة ممارسة أنشطتها من تقليدية إىل
إلكرتونية نظرا للمزااي اليت تقدمها هذه اإلدارة إىل املوارد البشرية اليت تسعى املؤسسات املصرفية اىل
تعظيم مستوى مردوديتها ،ويف هذا السياق نرى بضرورة األخذ ابلتوصيات التالية :
ضرورة و حتمية مواكبة البنوك اجلزائرية للتغريات احلاصلة يف وسائل وأدوات اإلدارة
اإللكرتونية خصوصا يف جمال املوارد البشرية .
وضع سياسة واضحة املعامل لتعزيز ممارسات اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف إطار
اإلسرتاتيجية العامة للبنك املركزي يف اجلزائر ابعتباره هو املؤطر العام لعمل البنوك األخرى
ومتابعة تنفيذها مبا حيقق طموحاته و أفاقه
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االهتمام أكثر بتعريف املوظفني يف البنوك ابإلدارة اإللكرتونية من خالل إقامة الندوات
و تكثيف الدوارات التكوينية وإصدار النشرات التعريفية ...اخل.
تعزيز مبدأ املرونة يف عمل البنوك اجلزائرية من خالل ضمان حرية انتقال املعلومات
واملعارف ومشاركتها بني املوظفني والعمل على مستوى االعتماد املتبادل بينهم بشكل
إلكرتوين ليتمكنوا من االستفادة من اخلريات املشرتكة فيما بينهم...
العمل على تدعيم و هتيئة األنظمة االلكرتونية ،و البين التحتية من أجهزة  ،شبكات
معلوماتية  ..املتوفرة يف البنوك لضمان قدرهتا على استيعاب ممارسات اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية..
تشجيع املوظفني على اإلتيان ابألفكار اجلديدة و املبادارات الفردية وتبادهلا فيما بينهم
وكذلك تطبيق معارفهم يف أعماهلم...
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