الـمـــهـوريــــة الــزائــريــــة الـديـمـقــراطـيـــة الـشـعـــبـيـــة
وزارة الـتـجـارة
املـديـريـة الـهـــويـة للـتـجـارة وهــران

اعــــــــــــالن
لـيـكن يف عـلـم جـمـيـع الطـارات الـعـامـلـة عـىل مسـتـوى املـصـالـح الـتـابـعـة لـهـة وهــران ،أنـه يف اطـار تبـسـيـط الجــراءات
الداريــــة ،فـان املـديـريـة الـهـويـة للـتـجـارة بـوهران شعت فـي وضـع تـدابـيـر تـنـظـيـمـيـة مـوحـدة من شـأنـهـا الـسـمـاح بـتـسـيـيـر عـقـالنــي و
مـــــرن لـكـل الـوثـائــق الداريـة املـتـعـلـقـة بـالـبـريـد (الـصـادر والــــوارد).
هـذه الجـــراءات مت اتـخـاذهـا يف أعـقـاب الـمـعـايـنـة املـعـدة مـن قـبـل مـصـاحل املـديـريـة الـهـويـة للـتـجـارة والـيت أثـبـتـت أنـه
بـرغـم من الـجـهود املـبـذولـة يف هـذا الصـدد ،لزلـنـا نـالحظ أن نـفـس املـراسـلـة ،تـرسـل عـن طـريــــق الـفـاكـس وكـذا البـريـــد الالـكـتـرونـي
ويف أغـلـب الحـيـان كـذلـك عـن طـريـق الـبـريـد الـمـحـمـول ،دون الكـتـراث للـتـكـلـفـة الكـبـيـرة الـنـاجـمـة عـن هـذا الـتـصـرف الـغـيـر
ضـروري ،زيـــادة عـىل الـعـديـد من املـسـاوئ الـمتـولـدة عـن هـكـذا تـصـرف مـنــهـا:
•

تــراكـــم املـــراسالت والـوثـائـق عـىل مجـيـع املسـتـويـات ويف مـخـتـلـف املـصـالــح و تـكـدس المـــاكـــن الـمـخـصـصـة حلـفـظــهـا;

•

تـضـيـيـع وقـت كـبـيـر يف مـعـالـة الـــبـريـــد الـــوارد (التـسـجـيـل ،الـفـرز و الـتــوزيـع );

•

ازديـاد الـطلـب عـىل مـس هتـلاكت العـالم الآلــي ،الـورق والـــورق اخلـاص بـجـهـاز الفـاكـس مـمـا يـصـعـب مـن عـمـلـيـة تـسـيـيـر
املـخـزون الـخاص بــهـذه املـــس هتلاكت.
كـذلـك نـظـرا لهـمـيـة هـذا الـمـوضــوع و يف انـتـظـار اس تكامل هـــذا الجــــراء ،تـم تـبـين الـتـدابـيـر الـتـالـيـة:

• يف مـا يـخـص املـراسـالت الـعـاديـة مـن املـالئـم اس تعامل جـهـاز الـفـاكـس فقط لرسال الـبـرقـيـة املـمـضـاة مـن قـبـل املـديـــر ،ويف حـالـة
وجـود وثـائـق مـرفـقـة (تـقـريـر ،جدول ،بـطـاقـة أو مـحـضـر اجـتـمـاع ) ،ميـكـن ارسالها عـبـر الـبـريـد اللكـتـروين اخلـاص ابملـديرية الـهـويـة
للـتـجـارة بـوهــران ،orandrc@gmail.com :مـع الشـــارة لـذلـك يف حمـتـوى الـبـرقـيـة الـسـالـفـة الـذكـــر.
• يف ما خيـص الـمراسالت ذات الصـبـغـة اخلـاصـة ،كـاملـلـفـات الـيت يـتـعـيـن ارسـالـهـا عـىل حـالـتـها الـى الدارة املــركـزيـة (طـلـبـات العـانـة
املـالية لـمـعـيـات حـاميـة املس هتكل ،دفـاتــر الشـروط اخلـاصـة بتـصـديـر بـعـض املـنـتـجـات أو املـلـفـات الداريـة الـخ ،)...هـذه الخـيـرة يـجـب
ارسالـها الـى مصـالـح املـديـريـة الـهـويـة للـتـجـارة أو الدارة املـركـزيـة اذا اقتضت الرضورة ذكل ،حرصيــــا عـبـر الـربيـد احملـمول ويف أآجالهـا احملددة.
ان هـذا العـالن مـوجـه لـكـافـة الطـارات الـعـامـلـة عـىل مـسـتوى مـصـالـح املـديـريـات الــولئـيـة للـتـجارة الـتـابـعـة للـجـهـة،
كــونـهـم الـطـرف املـعـنــي بـوضـع هـــــذا الجـراء ،واملـطـلـوب نـشـره و تـعـمـيـمـــه ،والـذي سـتـنـجـم عـنـــه نـتـائــج عـديـدة تـنـعـكـس ايـجـابـيـا
عىل عـمـلـيـة تـسـيـيـر الـبـريـــــد (الـصـادر والــوارد ) ،س تكون ظـاهـرة ومـلـمـوسـة مـع نـهـايـة الـسـداسـي الول مـن سـنـة  ،2019سواءا من
حيث املـرونـة يف تـسـيـيـر الـميـزانـيـة أو من حـيث تـنـظـيـم أآمـانـة املـديـريـة.
عـىل املـدى املـتـوسط ،فـان هـذا الجـراء سـيـسـمـح ابلـتـكـفـل الـتـام بـعـمـلـيـة مـعـالـجـة الـبـريـد (الافـتـراضـي) ،وهـذا بـفـضـل
شـبـكـات املـعـلـومـاتـيـة الـداخـلـيـة بـيـن مـخـتـلـف مستـويـات التسلسل الداري ،دون احلـاجـة للـجـوء لـعـمـلـيـة طـبـع مـشـاريـع املـراسـالت و
الـتـقـاريـــر وحنـو ذلـــك من عـمـلـيـات الـطـبـع املـكـلـفـة و البـطـيـئـة ،وهـــذا بـغـيـة الــوصــول الــى حتـقـيـق الـغـايـة الـنــهائـيـة مـن وضـع هـذا
الجــراء ،وهــي الاسـتـغـنـاء الـنـهـايئ عن اسـتـعـمـال الـورق يف املـراسـالت الداريــــة و الـبــريـد بـصـفـة عـامـة(صـفـر ورق).

