
 البيومترية للوثائق االلكتروني الشباك
تعمل   ،اآليل التسيري مرحلة إىل الكالسيكي التسيري مرحلة من التدرجيي االنتقاليف اطار سعيها اىل عصرنة االدارة ب

 من أجل التنظيم، و التسييــر رلــاالت يف احلديثة التكنولوجيات إدخـــــالعلى  العمرانية التهيئة و احمللية اجلماعات و الداخلية وزارة
  .عصرية و جديدة عمل أمناط إحداث كذا لو و االعتبار إعادةو   مستمرة بصفة العام دلرفقا ءأدا حتسني

 من العديد باختاذ العمرانية التهيئة و احمللية اجلماعات و الداخلية وزارة قامت، لواقعا على أرض  ذلك لتجسيد و
 على البريوقراطية و التوجو حنو ادلعاجلة اآللية للمعلومات لتحسني العالقة بني االدارة و ادلواطن . للقضاء اذلادفة اإلجراءات

 بطاقة  – السفر )جواز البيومترية للوثائق االلكتروني الشباك الداخلية وزارة أحدثت اإلجراءات ىذه مجلة من و
 كرخصة السياقة البيومرتية بالتنقيط. أخرى وثائق إىل تدرجيية بصفة عملو توسيع سيتمالذي  و  الوطنية( التعريف

على   البيومترية الوثائق مختلف طلبات استقبال على يعمل تقني حل هو البيومترية للوثائق االلكتروني الشباك إن
قواعد معطيات  مع المباشر الربط باستغالل هذا و مركزية معطيات قاعدة في آنية بصفة تسجيلها و ،مستوى البلديات

ومستقبال قاعدة المعطيات لرخص  المدنية للحالة اآللي الوطني السجل ،البيومترية الوثائق معطيات قاعدة مركزية مثل
  السياقة.

 معطيات مع سلفا ادلنجزة البيومرتية الوثائق معطيات قاعدة مقارنة و مقاطعة على االلكتروني الشباك عمل يرتكز
 ة.الوثيق بطالب اخلاصة ادلعلومات صحة من آنية بصفة بالتأكد ستسمح واليتآلية، بصفة ادلدنية للحالة اآليل الوطين السجل

 أوىل كمرحلة اجلزائر والية بلديات مجيع مستوى على ميدانيا التسيري يف احلديث النمط ىذا استغالل جتربة دتت قد و
 .الوطن بلديات مجيع على تدرجيية بصفة يعمم سوف ثانيةوكمرحلة  ،13/12/2012ابتداءا من 

 
 :االلكتروني الشباكمن استغالل  المنتظرة األهداف.
 :منها أىداف، عدة حتقيق االجناز ىذا بفضل سيتم    

 االلكرتونية اإلدارة عامل إىل التدرجيي للولوج اجملال فتح. 
 ادلواطن و اإلدارة بني العالقة و االستقبال ظروف حتسني. 
 ادللفات معاجلة و البيانات مراقبة و دراسة يف السرعة. 
 التعريف بطاقة طلب دللف ادلكونة الوثائق ضمن خ 12 ادليالد شهادة ملخص تقدمي من ادلواطن إعفاء 

 .السفر جواز أو الوطنية
 تغيريىا يتم مل ما ادلعطيات قاعدة يف بياناهتا ادلوجودة الوثائق تقدمي من ادلواطن إعفاء. 
 البيومرتية الوثائق طلب الستمارة اليدوي ادللء من ادلواطن إعفاء.  
 الضرورة حاالت يف عدا ما بيومرتية وثائق على سلفا احلائزين للمواطنني البيومرتية البيانات أخذ عملية الغاء 

  .التنظيمية أو التقنية
 قواعد يف ادلوجودة البيانات على ادلباشر االطالع على يعتمد احلل ألن احلجز عن الناجتة األخطاء تقليص 

 .ادلركزية ادلعطيات



 


