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 داءــــا ه

  عليه وسمل.عىل أأرشف اخللق س يدان محمد صىل هللا والسالمحبوهل تمتوا الصاحلات، والصالة امحلد هلل اذلي 

مسه بلك افتخار اوسهروا عىل تربية أأحسن تربية ا ىل من أأمحل  ربيايناذلين  أأهدي مثرة هذا العمل املتواضع ا ىل

 جعلهام مصباحا ينريوا طريقنا دوما."أأيب و أأيم" الكرميني حفظهام هللا و 

 وفرحنا وحزان مع بعض.من اكنوا س ندا ليدوما والزوا اخويت اذلين ترعرعت معهم وقاس هتم  احلياة ا ىل 

 وخاصة ابن معي العريب

  بوزاين العريب هداء خاص للأس تاذ املرشف ادلكتورا  

 ا ىل لك من أأصدقايئ يف ادلراسة طيةل مشواري ادلرايس.

 .سامه  واكنت هل بصمة يف جنايح ومد يل يد العون من قريب أأو بعيدا ىل لك من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير

علام" ، الشكر  يزدينوقل "ريب  ، امحلد هلل عىل نعمة العمل و العقل، تمت النعم و الصاحلاتامحلد هلل اذلي حبوهل

ينريوا طريقي ودريب هذه احلياة همام قدمت القمر اذلي اي العزيزين دلاحلار و اخلاص لأعز الناس عىل قليب وا

 من شكر لن أأوافهيام حقهام.

 مد لنا يد املساعدة طوال مشواري ادلرايس. من أأتقدم  ابلشكر اجلزيل ا ىل لك

ولك أأفراد عائليت من كبريمه ا ىل الشكر موصوةل ا ىل لك أأساتذيت الكرام من الابتدايئ ا ىل الطور اجلامعي، 

 بدون اس تثناء. صغريمه،

 الشكر اخلاص ا ىل الرشف ادلكتور اذلي مل يبخل عيل ابلنصاحئ وارشافه عىل هذا العمل املتواضع.

 .ا ىل لك الأصدقاء و الأحباب و الزمالء
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 مقدمة 



 مقدمة          

 أ
 

 

 مقدمة

ال ميكن الاس تغناء عنه لأنه  والرشاكت ذلكلالقوي للمؤسسات  والعمود الفقرييعد االتصال الركزية الأساس ية      

تعمل املؤسسة ا ىل حتقيق أأهدافها وهو عصب حياهتا سواء اكنت اجامتعية، اقتصادية،  مطلب البد من توفره حىت

 ثقافية، لأنه املغذي للروابط

 جتمعها بغريها همام اكن نوعها. والعالقات اليت 

ضافة واخلربات بني العامل واملؤسسة ابال   والتجارب والتقنياتفاالتصال يف املؤسسة يعترب عامال أأساس يا لتبادل املعارف 

ىل أأنه يعمل عىل ربط عالقة وطيدة بني املؤسسة وجامهريها اخلارجية، فهو موجه لتس يري رأأسامل صورة املؤسسة.  ا 

ىل توضيح صورة املؤسسة، تنظميها، قميهتا، ثقافهتا  ومجموع الأعامل االتصالية اليت يقوم هبا االتصال املؤسسايت هتدف ا 

والاس مترارية أأجل خلق جو ثقة  والعالقة مناملؤسسة، من خالل الصورة الشهرة  وترقية قميوطموحاهتا، كام يسمح بنقل 

 املؤسسة. ودميومة

، وكذكل هتمت بصورهتا، وتعترب مؤسسة وأ لياتهفلك مؤسسة جندها قد بدأأت تعطي أأمهية كبرية لالتصال املؤسسايت     

حدى املؤسسات اليت تعمتد االتصال  رهتا دلى مجهورها اخلاريج.كعنرص همم يف حتسني صو  سونلغاز ا 

تضمن  ول واذلياالتصال املؤسسايت يف الفصل الأ  ماهية الضوء عىل سلطناومن خالل هذه ادلراسة أأو املوضوع 

والغاز للكهرابء أأما الثاين فقدم تعريفا للرشكة الوطنية  املؤسسايت، فيه عن مفاهمي االتصال مبحثني، الأول تلكمنا

قتصادية هممة يف حيايت أأفراد اجملمتع اجلزائري كلك. ملؤسسة    سونلغاز بصفهتا مؤسسة ا 

 اال شاكلية : ميكن طرح اال شاكلية التالية :

وكيف يسامه يف حتسني أأداهئا وحتسني  هل  تس تخدم مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرابء و الغاز االتصال املؤسسايت؟

والعمل  عىل كسب ثقهتم ؟ بزابئهناخدماهتا وبناء عالقة اتصال وطيدة بني موظفهيا ويف نفس الوقت تقوية عالقهتا   

 



                                     تعريف الشركة الوطنية للسونلغاز.الفصل الثاني                                            

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 ماهية االتصال المؤسساتي
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 الفصل الأول: ماهية االتصال املؤسسايت.

و منظمة أأ يتعرب االتصال من أأمه الأساس يات يف دراسة الفرد فبدون االتصال ال ميكن أأن يعيش أأو تس متر أأي جامعة    

 اجامتعية.

افها، س نحاول اختالف طبيعهتا وأأهد وخنص ابذلكر االتصال املؤسسايت فهو يعترب مبثابة العمود الفقري للمؤسسة عىل     

ء صورة التعرف عىل االتصال من حيث تعريفه، أأنوعه، أ لياته، أأهدافه و أأمهيته ومدى مسامهته يف بنا يف هذا الفصل

 داخل وخارج املؤسسة اجلزائرية.

 املبحث الأول: مفهوم االتصال املؤسسايت.

يعرفونه عىل أأنه ش بكة معقدة من املفاهمي الاكمةل أأو  الأنرثوبولوجيا فعلامءخيتلف مفهوم االتصال من ختصص لأخر     

ئية بني أأعضاء وحدات ختتلف ويف درجة تعقيدها وترتاوح هذه الوحدات من أأرسة صغرية أأو خشصني بيهنام اتصال اجلز 

ن هذه الش بكة ا من نوع ما ا ىل جامعة هائةل العدد ملعقدة قد تبدو ظاهراي تربط بيهنام وسائل اتصال ممكنة أأو متاحة، وا 

يف شلك مؤسسات اجامتعية يف صفهتا الثابتة لكهنا يف الواقع ذات طبيعة اتصالية، ولك منوذج ثقايف ولك حركة وسلوك 

 .1نيا أأو رصحيااجامتعي يتضمن اتصاال ض 

 اريف حول االتصال:املطلب الأول: تع

عالمية وتعاريف تنظميية نوردها فامي يأأ   يت:وهناك تعاريف أأخرى ا 

االتصال: هو معلية نقل املعلومات و الآراء و الاجتاهات و الصور اليت كوانها لأنفس نا من املصدر وهو الأساس يف 

ىل املس تقبل وذكل بفرض التأأثري عليه لهدف ما وميكن المتيزي بني اال عالم و االتصال من حيث أأن اال عالم هو  الرساةل ا 

ليه، وحاةل التفاعل  معلية نقل املعلومة ا ىل ليه  ويف هذه احلاةل تنتفي معلية التفاعل بني املرسل و املرسل ا  طرف املرسل ا 

ليه مع الرساةل  .2الوحيدة اليت ميكن أأن تتشلك يه تفاعل املرسل ا 

                                                           
 .8ص، 7، ص 2011انرص قامسي االتصال يف املؤسسة دراسة نظرية وتطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية  - 1

 .10،ص 2014بسام عبد الرمحن املشاقية، معجم مصطلحات العالقة العامة، دار للنرش و الزتيع، الأردن،   - 2
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 معنوي بغض النظر عن منتجاهتا وخدماهتا.

ىل بناء أأ هوية املتنامغة و املمتزية هيدف  أأن املهمة الأساس ية لالتصال يه تأأكيد ودمع قضية املؤسسة مع اجياء يضا ا 

دارة صورة املؤسسة.  ونسخ العالقات اال جيابية مع رشاكء املؤسسة كام هيدف كذكل ا ىل ا 

براهمي أأبو عرقوب بأأنه عبارة عن "االتصال اال نساين املنطوق و املكتوب اذلي يمت داخل املؤسسة عىل  ويعرف ا 

يف تطوير أأساليب العمل وتقوية العالقات الاجامتعية بني املوظفني ".كام هو املس توى الفردي و امجلاعي ويسهم 

ما اتصاال رمسيا) هابطا، صاعدا، أأفقيا( أأو غري رمسي  .1معروف، فهو ا 

 ة هو أأداة توظفها املؤسسة لتنس يق وتكييف نشاطاهتا االتصالية ادلاخلي cornelissen ويعرفه كور نيلسون 

و اخلارجية وبناء صورة املؤسسة ومسعة لها و احلفاظ علهيا ومن خالل التعريفني ميكننا القول االتصال املؤسسايت أأداة 

جيابية للمؤسسة وبناء مسعة من أأدوات المتزي اليت تسمح للمؤسسة  بتنس يق اجلهود االتصالية من أأجل خلق صورة ا 

ن القرارات االتصال املؤسسايت   2تعترب قرارات اسرتاتيجية.جيدة لها، ذلا فا 

أأنواع االتصال املؤسسايت: :ب  الثايناملطل  

لهيام ابلرتتيب كام ييل: ىل اتصال داخيل وأأخر خاريج وميكن ا   وينقسم االتصال املؤسسايت بدوره ا 

 العاملنيأأو  االتصال ادلاخيل/: هو اذلي يمت بني العاملني يف املنشأأة وداخل، سواء اكن ذكل أأو فروعها اخملتلفة-1

يف مجيع مس توايهتم، أأي يمت املنظمة سواء عىل شلك اتصال هابط عىل شلك أأوامر و توجهيات قرارات و تعلاميت  

ىل أأسفل التنظمي ا ىل أأعاله عىل شلك شاكوي وقرتاحات، وقد يكون عىل شلك اتصال أأفقي بني مدراء  من الأعىل ا 

 .3ن أأجل أأهداف املنشأأة وحتقيقهامن نفس املس توى أأو رؤساء بقصد التنس يق و التشاور م

 

 

                                                           
 .28، ص2003فضيل دليو، اتصال املؤسسة اشهار، عالقات عامة مع الصحافة، دار الفخر للنرش و التوزيع،  -1

 .420ناصر القاسمي، نفس المرجع ، ص - 2

 3   - محمد أأبو مسرة، اتصال اال داري و اال عاليم، دار أأسامة للنرش و التوزيع، الأردن، ط1 ، 2011 ، ص ص 58- 59.
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كام يعترب االتصال ادلاخيل مهزة وصل مهزة بني هيئات املؤسسة اخملتلفة وبني السلطة املركزية ومعلية نقل املعلومات 

بشلك  معودي يف الاجتاهني الأعىل و الأدىن للمؤسسة كام ميكن أأن تكون أأفقية بني رؤساء  وتبادل الأفاكر قد تكون

التنظميية من نفس املس توى وهذا ما يمكن أأن نعرب عنه ابالتصال الرمسي املرتبط ابلتنظمي الرمسي للمؤسسة الوحدات 

 1و اذلي يتودل داهل تنظمي رمسي بني الهيئات و الأفراد اخملتلفني.

   أأنواع االتصال ادلاخيل:

 بدوره ا ىل قسمني ، هو اتصال رمسي وهام اكلتايل:

اتصال قامئ بني املس توايت اال دارية اخملتلفة يف هيئة أأو مؤسسة، ويمت بطرق رمسية منظمة االتصال الرمسي: هو -1

دارية داخل مؤسسة معينة،  متفق عليه و يشمل اخلطاابت و املذكرات و التقارير اليت ترسل أأو تعد من هيئات ا 

 .2وفة عند الأفراد الهيئات اال داريةنظمة و املعر ويسري هذا االتصال وفق الأساليب و اال جراءات و القواعد حمددة و م 

 االتصال النازل:-أ

عاين و وتصنف هذه االتصاالت ضن الاطار االتصاالت الرمسية أأو العمومية وتعد أأكرث شويعا حيث تناسب امل   

ىل املس توايت اال  الرسائل مثل الأوامر) التعلاميت خل( من املس توايت اال دارية العليا ا  دارية ادلنيا. وهذا ، التوجهيات...ا 

دارية للتطوير و توضيح الأهداف وغريها ويس   تطيع املدراء النوع حيمل يف طياته اسرتاتيجيات جديدة لتنفيذ الأعامل ا 

مه أأنواع أأ يد الالكرتوين وغريها وتتضمن االتصال ابلعاملني بطرق ووسائل عديدة مثل احلديث املبارش أأو عرب الرب 

 :الآيتالرسائل النازةل 

 توجهيات حمددة حول تعلاميت أأو همامت أأو حول أأداء العمل.

 الأخرى. معلومات مصممة لتحقيق الفهم للمهنة وعالقاهتا مبهام املؤسسات

ىل املرؤوسني فامي يتعلق بأأداء معلهم.       3رجع الصدى ا 

                                                           
 برينو جويل، ترمجة انرص ساعو، مبادئ االتصال، دار التعلمي و التكوين للنرش و التوزيع. - 1

دارة االتصال و التواصل ) نظرايت - 2  .85، ص 2009،  1الكفاايت(، عامل الكتب احلديث للنرش و الزتيع، ط-سائطالو -العمليات-هادي هنر، أأمحد محمود اخلطيب، ا 
 .59 – 58،  ص 2009محيد الطايئ، بشري العالق، أأساس يات االتصال )مناذج وهمارات( دار اليازوري للنرش و التوزيع،   - 3
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 1: يوحض االتصال النازل1الشلك                                               

 :االتصال الصاعد-ب

أأن االتصال الصاعدة تنطوي عىل نقل الرسائل و املعاين وبأأشاكلها وأأنواعها اخملتلفة من قاعدة الهرم أأو  يرى جيفيل

ىل القمة ضن الهيلك التنظميي املفتوح و املرن، اذلي يتيح للمس توايت اال دارية الأدىن الأدىن  السمل اال داري ا 

 2ن الهرم التنظسمي.حرية االتصال و التواصل مع املس توايت اال دارية العليا ض

دارة العليا ملعرفة ما يدور يف امليدان فاال دارة حباجة ملعلومات  ىل الأعىل همم جدا لال  كام أأن االتصال من الأسفل ا 

 و الاقرتاحات و الأفاكر اجلديدة ولهذا البد من وضع س ياسة  عن الأداء سلوكيات، وعن املشألك حباجة لأداء

جراءات ىل اال دارة املركزية وا  وذكل من خالل تقارير وشاكوي لتوضيح عن العمل و العامل  لنقل لك الانشغاالت ا 

 وانشغاالهتم.

 

 

 

 .يوحض االتصال الصاعد 2الشلك                                               

 

                                                           
 .48، ص2015،  1رضوان بلخريي، مدخل ا ىل االتصال املؤسساتس، دار قرطبة للنرش و التوزيع، ط  - 1
 .56محيد الطايئ، بشري العالق، مرجع سابق، ص  - 2

 رئيس

 مرؤوس مرؤوس

 رئيس

 مرؤوس مرؤوس
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  :ل الافقياالتصا-ج

دارية خمتلفة ال  تربطهم عالقة سلطة رئاس ية يف نفس املنظمة      داري واحد مس توايت ا  يمت بني العاملني يف مس توى ا 

دارية أأخرى ، ويأأخذ هذا النوع جمراه بني أأعضاء اال دارات و الأقسام داخل  اال دارية أأو بيهنم وبني العاملني يف منظمة ا 

 1.ورية للعملاملنشاة هبدف توفري معليات التنس يق الض 

هذا النوع من االتصال يكون بني املدراء يف مس توى ا رشايف واحد بني العاملني الذلين ال يكونون يف نفس املس توى    

اال رشايف ولكن ال تربطهم ببعض عالقات سلطة تنفيذية لهذا يساعد االتصال الأفقي عىل تنس يق فعاليات التقس اميت اخملتلفة 

املعلومات و الاشرتاك فهيا، معاجلة املشالكت و الرصاعات بني التقس اميت بسبب تأأمني وسائل االتصال من خالل انتشار  

 2املبارش توفري اال س ناد العاطفي و الاجامتعي للمرؤوسني من خالل التفاعل املنصب عىل املهامت املشرتكة.

 

 
 

 

: يوحض االتصال الأفقي.3الشلك                                         

 

  االتصال الغري الرمسي: – 02

دارية مثبة     جراءات  وقوانني ا  و مكتوبة ورمسية ومتفق علهيا كام هو احلال  االتصال غري الرمسي ال خيضع لقواعد و ا 

دارية  يف االتصال الرمسي، ويمت غالبا عرب قنوات خارجة عن القنوات الرمسية داخل التنظمي، كام يمت بني مس توايت ا 

 بل قد يتعداه  متخطيا خطوط السلطة الرمسية وال يمت االتصال غري الرمسي داخل التنظمي فقط، خمتلفة

 

                                                           
 .164، ص 2014،  1محمد صاحب سلطان، مبادئ االتصال الأسس و املفهمي، دار املسرية للنرش والتوزيع ، الأردن، ط - 1

 .50رضوان بلخريي، سارة جابري، مرجع نفسه، ص  - 2

 

 
 
 

 المرؤوس

 المرؤوس المرؤوس

 رئيس
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جيابيا، وعدم السامح هل ابلتأأثري سلبا عىل التنظمي من خالل  ظمي منالتن ا ىل خارج خالل  اال تصال غري الرمسي ا 

 1التشويش بأأشاكهل اخملتلفة اكال شاعات الاكذبة و غريها.

  اال تصال اخلاريج: 

ىل احمليط اخلاريج هبدف ا    مداده هو مجموعة من املعلومات و النشاطات و النشاطات اليت ترسلها املؤسسة ا 

ىل امجلهور ابملعلومات املتنوعة تبعا لتنوع اجلهور اذلي خياطبه، وابلتايل تنوع الوسائل املوهجة من طرف املؤ  سسة ا 

 :وهو ثالثة أأونواع املقصود. 

 .يف سلوك الفرد وهو الوس يةل لتحقيق الأهداف و الغاايت اجملمتعية عرب التأأثري: االتصال اجامتعي

 وهو عرض دور املؤسسة و تثبيت صورهتا وهويهتا.: االتصال اخلاريج املؤسسايت 

 2هو ما تثبته املؤسسة من معلومات ورسائل اليت تتعلق ابملنتج أأو خدمة.: االتصال التجاري

 االتصال املؤسسايت املطلب الثالث: أ ليات 

 تنقسم وسائل االتصال يف املؤسسة ا ىل قسمني:

 ا ا ىل ثالث أأنواع يه  اتصال  الكتايب، الشفهيي، السمعيداخل املؤسسة: تنقسم بدورهوسائل االتصال -1

 البرصي )التصويري(.

 اء للقيام االتصال الشفهيي: يعترب هذا النوع من االتصاالت أأقدم أأدوات اليت يس تخدهما املدراء أأو الرؤس-1-1        

 طة عاون داخل املؤسسة، يمت دون اس تخدام أأداة وس يابلأعامل وهذا يوفر الوقت و خيلق جو من الصداقة  والت

 

                                                           
 .103،  102، ص 2005،  1الطوابيس، االتصال و العالقات العامة، دار صفاء للنرش و التوزيع، الأردن، طرحبي مصطفى عليان محمود   - 1

 .125، ص  124رضوان بلخريي، مرجع سابق، ص   - 2
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وعادة ما يكون ذو اجتاهني، وميكن أأن حيدث االتصال الشفهيي عرب الهاتف، مقابالت خشصية، اجامتعات،       

 1ان تنظميية املؤمترات و الندواتجل

ىل عدد كبري من   ماكنية ااالتصال الكتايب: يسمح هذا النوع من االتصال بنقل املعلومات ا  لهيا يف الأفراد مع ا  لرجوع ا 

 ل.يكون هناك رشح و تفصيل للك بني مجيع الأفراد عىل اختالف دراجاهتم أأو ماكنهتم يف العم املس تقبل حبيث

التقرير، املذكرات، اخلطاابت، النرشات ادلورية، ملصقات احلائط ، النرشات اخلاصة  ومن بني طرق االتصال الكتايب:

 2، اجملةل، الكتبيات، اخلرائط و املقرتحات.اجلرائد ادلاخلية 

كبريا  ال تأأثريااالتصال التصويري) الوسائل السمعية البرصية(: يعمتد عىل الوسائل السمعية البرصية و حيدث هذا االتصا

و التلفاز و غريها.  عىل نفوس املس تقبلني لهذه الرساةل نظرا لالعامتد عىل الصور و الوسائل املرئية، الأفالم عىل أأنواعها

 مثل امللصقات و اجلدارايت ولوحات اال عالن.

ىل أأربعة أأنواع) املكتوبة، الشفوية السمعية البرصية،  وسائل االتصال خارج املؤسسة:  نولوجية(.التك تنقسم بدورها ا 

ليه، وسائل االتصال املكتوبة ىل املرسل ا  هذا النوع تعمتد و : يه اليت تمت عن طريق اللكمة املكتوبة اليت يصدرها املرسل ا 

 عليه املؤسسات كبرية احلجم و معقدة التنظمي.

تباع وسائل أأمهها: )التقارير، املراسالت، الصحافة(.  3ويتحقق االتصال الكتايب اب 

ا ىل املس تقبل و غالبا  : يه الوسائل اليت تس تخدم اللغة املنطوقة أأو الشفوية لتوصيل الرساةلاالتصال الشفويةوسائل 

ما يمت ذكل وهجا لوهجا لوجه ويسمى ذكل ابالتصال اللفظي و تشمل الوسائل التالية) املناقشات، احملارضات، الندوات، 

 4الاجامتعيات(.

                                                           
 .103فضيل دليو، اتصال مؤسسة اشهار عالقات عامة مع الصحافة، مرجع سابق، ص - 1

 .19سة نظرية وتطبيقية(، ص انرص قامسي، االتصال يف املؤسسة )درا - 2
 .75محمد أأبو مسرة ، االتصال اال داري و اال عاليم، ص - 3
 .28، ص 2007،  1محمد منري جحاب، االتصال الفعال للعالقات العامة، دار الفجر للنرش و التوزيع، ط - 4
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فعالية دلى و : تعد الوسائل املس تعمةل يف هذا النوع من االتصال، أأكرث أأنواع تأأثريا وسائل االتصال السمعية البرصية

 معية البرصية.املس تقبلني، حيث يلعب دورا فعاال يف توصيل الرساةل  واستيعاهبا، وقد ظهر هذا االتصال مع املواد الس 

تصال دورا واحضا يف جعل احلياة أأكرث جية : لعبت التطورات اجلديدة يف التكنولوجيا االوسائل االتصال التكنولو 

قناعا ومن بني هذه الوسائل التكنولوجيا احلديثة )الفاكس، الهاتف، الأنرتنت، الاكسرتاانت(.  1سهوةل وأأكرث ا 

 املطلب الرابع: أأمهية وأأهداف االتصال املؤسسايت:

ال من خالل وجود هدف معني ت       ن أأي معلية اتصالية داخل املؤسسة ال تكون ا  ن ا ىل حتقيقية، فميكسعى ا 

اتيجيات االتصال من أأجل التنس يق ومنأأجل مجع املعلومات أأو من أأجل الرقابة و التحسني و املتابعة، أأو وضع اسرت 

 و تنفيذها، وميكن أأن يكون االتصال داخل أأو خارج املؤسسة حسب متطلبات املوقف.

 وميكن توضيح هذه الأهداف فامي ييل:

حداث تغيري يف البيئة، أأو الآخرين. فاملرسل الأهداف العامة -أأ  ن الغرض الأسايس من معلية االتصال، هو ا  لالتصال: ا 

رساهل التأأثري يف مس تقبل معني، ذلكل جيب المتيزي بني املس تقبل املقصود، وأأخر غري مقصود، يف معلية  يقصد من ا 

 2االتصال.

 أأهداف ابلنس بة للعامل:-1

ىل ىل التقليل هيدف االتصال داخل املؤسسة ا  من  تعريف العاملني مبا جيري داخل مؤسس هتم الأمر اذلي يؤدي ا 

 الشائعات بني تضيع الوقت يف أأحاديث ال تقوم عىل أأساس من الصحة.

 حيث هناك أأربع جماالت لتقدمي املعلومات للعاملني يف املؤسسة.

 معلومات عن املؤسسة.-

نتاهجا.-  ا 

 مس تقبلها-

 

                                                           
 .131، ص130، ص128رضوان بلخريي، املرجع السابق، ص  -  1

 .32ص  2015، 1خضة معر املفلح، االتصال املهارات النظرايت وأأسس عامة، دار حامد للنرش و التوزيع، الأردن، ط- 2
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 .1املؤسسةالقرارات الهامة عن  -

 أأهداف االتصال بنس بة للجمهور: -3

قامة لالتصال  امجلهور هل أأمهية ابلنس بة للمؤسسة الاجامتعية حيث أأهنا غالبا مؤسسة خدماتية، ذلكل فاملؤسسة هيمها ا 

 2ابمجلهور ميكهنا بأأن توصل حقيقة اجلهود اليت تبذلها املؤسسة.

 أأهداف االتصال يف همنة اخلدمة الاجامتعية:

ليت عدة أأهداف يسعى الأخصايئ الاجامتعي ا ىل حتقيقها من خالل اس تخدامه لعملية االتصال حسب الوحدة اهناك 

 يتعامل معها ويه الأفراد امجلاعات اجملمتع.

عية حيث يتيح االتصال الفرصة لزايدة احتاكك امجلاهري بعضهم بعضهم ابلبعض الأخر وبذكل تقوى الصالت الاجامت

 بني الأفراد.

 اال دارية:أأهداف 

 .3ويتحقق هذا الهدف حيامن يتجه االتصال حنو حتسني سري العمل وتوزيع املسؤوليات ودمع التفاعل بني العاملني أأو الهيئة

 أأما ابلنس بة لأمهية االتصال يف املؤسسة:

 تتلخص أأمهية االتصال املؤسساتس يف النقاط التالية:    

مات يف ش ىت ميكن لالتصال فتح اجملال لالحتاكك البرشي، وفتح الفرصة للتفكري و الاطالع و احلوار و تبادل املعلو -

 اجملاالت و امليادين.

ىل اجملمت  عات الأخرى.يساعد االتصال الأفراد و اجملمتعات عىل نقل الثقافات و العادات و التقاليد و اللغات من ا 

 لوظيفية.االتعلمي: تريب أأفراد عن طريق تزويدمه ابملعلومات و املهارات بوظيفة معينة وفق ما تتطلبه ظروفهم -

 الرتقية: وذكل ابلرتوجي عن النفس و التسلية.-

حداث حتوالت يف وهجات نظر - قناع: أأي ا   4اال 

                                                           
براهمي، وسائل وأأساليب االتصال امجلاهريية و الاجتاهات الاجامتعية، دار الوفاء دلنيا و الطباعة مرص،  - 1  .37، ص 2004ادلسويق عبده ا 
براهمي - 2  .39، نفس املرجع، ص ادلسويق عبده ا 

 .29، ص 2010،  2يم العبد هللا، نظرايت االتصال ، دار الهنضة العربية، لبنان، ط - 3
  .56رضوان بلخريي، س بق ذكره ، ص - 4
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   الفصل الثاين: تعريف الرشكة الوطنية للسونلغاز:

 املبحث الأول: مفهوم املؤسسة الاقتصادية:

ها ادلاخلية بأأن العالقات اليت تربطها جبامهري تؤمن العديد من املؤسسات عىل اختالف طبيعة نشاطها، والاقتصادية مهنا     

سة، ذلا يقع عىل يه أألزم الأمور لنجاهحا واس تقرارها، والعالقات الطيبة يه نتيجة ملا تقوم به العالقات العامة وخططها املدرو

ت العامة الأساس ية امهريها ادلاخلية كوهنا أأساس حمافظهتا عىل ماكنهتا، بعبارة أأخرى هممة العالقاعاتق هذه الأخرية الامهتام جب

 يه العناية مجهورها ادلاخيل.

 املطلب الأول: مفهوم املؤسسة الاقتصادية: 

 تعريف املؤسسة:-1  

نتاج الاقتصادييه وحدة اقتصادية اليت تتجمع فهيا املوارد البرشية و املادية الالزمة      .1لال 

 تعريف املؤسسة الاقتصادية:-2  

عطاء ووضع تعريف حمدد للمؤسسة الاقتصادية يعترب أأمر ابلغ الصعوبة، فقد تعددت و تباين     ن معلية ا  ت أأراء ا 

ىل عدم الوقوف عىل تعري وهناكاال قتصاديني حول مفهوم املؤسسة الاقتصادية، ف موحد مجةل من الأس باب اليت أأدت ا 

 :للمؤسسة الاقتصادية أأمهها

وخاصة يف  التطور املس متر اذلي شهادته املؤسسة الاقتصادية يف طرق تنظميها، ويف أأشاكلها القانونية منذ ظهورها، -

 هذا القرن.

الصناعية، وقد ظهرت عدة مؤسسات تقوم بعدة أأنواع تشعب واتساع املؤسسة الاقتصادية سواء اخلدماتية مهنا أأو  -

 .2من النشاطات يف نفس الوقت، ويف أأمكنة خمتلفة

نتاج وتعرف أأيضا عىل أأهنا:" شلك اقتصادي وتقين واجامتعي لتنظمي العمل املشرتك للعاملني فهيا وتشغيل أأدوا - ت اال 

نتاج سلع أأو وسائل  نتاج أأو تقدمي خدمات متنوعة".وفق أأسلوب حمدد لقمي العمل الاجامتعي هبدف ا   اال 

كام تعرف كذكل: "أأهنا مجموعة من الطاقات البرشية و املوارد املالية) الطبيعية اكنت أأو املادية أأو غريها( و اليت تشغل  -

جناز أأو أأداء همام هبا من طرف اجملمتع"  .3فامي بيهنا وفق تركيب معني وحمدد قصد ا 

                                                           
 .24، ص 2007معر خصر، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية،   - 1
 .08، ص 1998، 2عدون، اقتصاد املؤسسة، دار احملمدية العامة، اجلزائر، ط انرص دادي - 2

 15، ص1999ن املطبوعات اجلامعية، أأمحد طرطار، تقنيات احملاس بة العامة يف املؤسسة، ديوا  - 3
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 الاقتصادية:وظائف املؤسسة املطلب الثاين: 

 الوظيفة املالية:-1

يه مجموعة من املهام و العمليات اليت تسعى يف مجموعها عىل البحث عن الأموال من مصادرها املمكنة ابلنس بة للمؤسسة      

مث تأأيت مرحةل القرار ابختيار أأحسن  بعد حتديد احلاجات اليت تريدها من الأموال من خالل براجمها و خمططها اال ستامثرية

ىل الأهداف املسطرة  .1اال ماكنيات اليت تسمح لها بتحقيق خططها ونشاطها بشلك عادي و الوصول ا 

:وظيفة املوارد البرشية-2  

عداد اخلطط ولك ما يتعلق بتس يري املوارد البرشية يف املؤسسة دون   تعترب من الوظائف السائدة يف املؤسسة هتمت اب 

ت من طرف املسؤولني يف املؤسسة عىل حساب مس توى القرارات تطبيق ذكل بل معلية التطبيق تتخذ فهيا القرارا

 املناس بة للمس توى اذلي يتخذ فيه2.

وظيفة المتوين:-3  

خلطوة الأوىل يه من الوظائف اليت تنطلق هبا خمتلف العمليات وأأنشطة املؤسسة الأخرى عند التنفيذ فهيي متثل او 

 من هذه الأنشطة و حتتل أأمهية كبرية.

 :وظيفة اال نتاج-4

نتاج أأو املدخالت العملية    نتاج مبفهومه الواسع يشمل تنفيذ أأنشطة جلب خمتلف عوامل اال  نتا اال  ىل اال  جية وحتويلها ا 

ىل نفس الهدف.  خمرجات يف حميط معقد وجيمع عدة أأنشطة متنافسة وموهجة ا 

  الوظيفة التجارية:-5

ويه مجموعة املهام و العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة من خالل أأفراد أأو املسؤولني تعيهنم املؤسسة لضامن حركة     

 .3سواء اكنت مدخالت أأو خمرجاتاملوارد أأو السلع أأو خمتلف احتياجاهتا 

 أأهداف املؤسسة الاقتصادية:

نشاهئم للمؤسسة، ا ىل حتقيق      ن أأحصاب املؤسسات الاقتصادية سواء اكنت معومية مهنا أأو خاصة، يسعون وراء ا  ةل من مجا 

قاط هداف يف النالأهداف و اليت ختتلف وتتعدد، ابختالف أأحصاهبا وطبيعة وميدان نشاط املؤسسات وميكن تلخيص هذه الأ 

 التالية:

                                                           
 .128، اجلزائر، ص  1غول فرحات، الوجزي يف اقتصاد املؤسسة، دار اخلدلونية للنرش و التوزيع، ط - 1

 .260انرص دادي عدون، املرجع السابق، ص -  2

دارة املالية، دار الهنضة العربية، بريو،  - 3  .290، ص 1982مجيل أأمحد توفيق، الا 
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 الأهداف الاقتصادية:املطلب الثالث: 

 حتقيق الرحب:  

ع رأأساملها ال ميكن أأن يس متر وجود مؤسسة ما مل تس تطيع حتقيق مس توى أأدىن من الرحب، و اذلي ميكهنا من رف    

 وتوس يع نشاطها و الصمود أأمام املؤسسات الاقتصادية املنافسة لها.

 عقلنة اال نتاج:

نتاج املؤسسة بواسطة التخطيط احملمك و ادلقيق  نتاج، ورفع اال  نتاج و لمن خالل اس تعامل الرش يد لعوامل اال  ال 

الية و اال فالس يف التوزيع، مث مراقبة تنفيذ هذه اخلطط و الربانمج هبدف تفادي الوقوع يف املشألك الأقتصادية و امل

آخر املطاف نتيجة لسوء اس تعامل عوامل نتاج. أ  اال 

جيازها فامي ييل:و  ىل أأهداف الاقتصادية أأخرى، ميكن ا  هذا ابال ضافة ا   

حتقيق الاس تقالل اذلايت للمؤسسة الاقتصادية.-  

التاكمل الاقتصادي عىل مس توى الوطين.-  

ة الاقتصادية.تقيليل الواردات من املوارد الأولية، وتشجيع الصادرات من الفائض يف املنتجات الهنائية للمؤسس-  

.1احلد من الواردات خاصة السلع الكاملية حماوةل -  

الاجامتعية:الأهداف   

حتسني مس توى معيشس للعامل واملس توى الفكري دلهيم.-  

قامة أأمناط اس هتالكية معينة عن طريق التأأثري يف أأذواق امجلاهري بتقدمي منتجات جديدة.- ا   

حتقيق متاسك امجلهور ادلاخيل للمؤسسة و حتقيق الرىض الوظيفي.-  

 الأهداف التكنولوجيا:

البحث العلمي من أأجل تطور املنتجات ومسايرة التطور التكنولويج لضامن وجودها يف السوق و احلفاظ عىل القدرة 

 .2التنافس ية

 خصائص املؤسسة الاقتصادية: :املبحث الثاين

 أأو من حيث واجباهتا ومسؤولياهتا. للمؤسسة خشصية قانونية من حيث امتالكها احلقوق و الصالحيات    

نتاج أأ -  و أأداء الوظيفة اليت وجدت من خاللها.القدرة عىل ا 

                                                           
 .19، ص 2017عزيزرة بن مسينة، اقتصاد املؤسسة، دار الأايم للنرش و التوزيع، عامن، ط ،   -  1

  .102ملؤسسة الاقتصادية، ديوان املطبوعات امجلاعية، قس نطينة، ص انيج بن حسني، نظام اال عالم و اختاذ القرارات يف ا  - 2
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 .للكهربء و الغازاملطلب الأول: املؤسسة الوطنية   

، وقادرة عىل اكفية اكف وظروف س ياس ية مواتية و عامةلأأن تكون املؤسسة قادرة عىل البقاء مبا يكفل ملا من متويل      

 تكيف نفسها مع الظروف املتغرية.

 قها.التحديد الواحض للأهداف و الس ياسة و الربامج وأأساليب العمل فلك مؤسسة تضع أأهداف معينة تسعى لتحقي -

ما عن طريق اال عامت - ما عن طريق اال عامتدات وا  ما عن ضامن املوارد املالية ليك تسمرت معليهتا و يكون ذكل ا   دات وا 

 طريق القروض أأو مجع بني هذه العنارص لكها أأو بعدها حسب الظروف.

ذا اكنت  البد أأن تكون املؤسسة مواتية للبيئة اليت وجدت فهيا وتس تجيب لهذه البيئة فاملؤسسة ال توجد منعزةل- فا 

هنا ميالظروف البيئية مواتية ف ذا اكنت معاكسة فا  هنا تس تطيع أأداء هممهتا يف أأحسن الظروف أأمل ا  تعرقل معيهتا  كن أأنا 

 املوجودة وتفسد أأمهيهتا.

ذا ضعف مربر أأو تضاءات كفاءهتا-  .1جيب أأن تشمل ا صالح مؤسسة بظروف فكرة زوال املؤسسة ا 

  و الغاز:تعريف الرشكة الوطنية للكهرابء  

نشاؤها يف العهد الاس   تعترب الرشكة الوطنية للكهرابء و الغاز    تعامري س نة من أأقدم الرشاكت الوطنية معرا، مت ا 

طبيعي يف أأابر البرتول حتميل مكية كبرية من الغاز ال  ، وذكل تمكهل للمنشأأت النفطية البرتولية بعد اكتشاف1947

 .صاد الوطينالصحراء اجلزائرية و بعد الاس تقالل مبارشة ركزت احلكومة اجلزائرية اهامتهما للتأأممي الاقت

 11974أأعلن عن أأول معلية تأأممي خصت املؤسسات اال قتصدية وقطاع البنوك مت انهتت يف س نة  1966ففي س نة 

رشكة اخلاصة فيفري أأمه اترخي حيث مت تأأممي لك الأانبيت و املتعلقات ال  24بتأأممي اللكي لقطاع النفط واكن لتارخي 

ارية تقومي توزيع الكهرابء و الغاز، فهيي عبارة عن مؤسسة اقتصادية جتابلغاز الطبيعي وتمتثل أأعامل الرشكة معلييت 

جناز املديرية اجلهوية للتوزيع بعملييت البيع و الرشاء،  طار يف براجمها التمنوية اب   الية مس تغامن.بويه مطالبة يف ا 

 

                                                           
 .26معر خصر، مرجع س بق ذكره، ص -  1
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املديرايت التابعة ملنطقة التوزيع ابلبليدة اليت ستندمج تعترب املديرية اجلهوية للتوزيع الكهرابء و الغاز مبس تغامن حاليا من بني   

.1مس تقبال مع مناطق أأخرى ضن مرشوع الوسط  

طاع قحيث أأصبحت مديرية مس تقةل تغطى  1980واكنت اتبعة ملركز املدة لتس تقل س نة  1977تأأسست املديرية س نة 

جتارية ويه: كام أأهنا ترشف عىل ثالثة مصاحل كوهنا ترتبط بني الشامل و اجلنوب قعا اسرتاتيجياالوالية، وحتتل مو   

 املصلحة التجارية مبس تغامن الغربية. -

 املصلحة التجارية مبس تغامن الرشقية. -

 املصلحة التجارية بعني الوسارة. -

اء يف أألف زبون يف ش بكة الغاز سو  65زبون يف ش بكة الكهرابء و 120تقزم املديرية بتس يري أأكرث من 

 لتجاريةموزعني عرب املصاحل ا  2019عامال يف س نة  360وسطة، بتعداد عاميل املت الشدة املنخفضة أأو

 تقوم  املديرية جبمةل من الوظائف اال عتيادية و املمتثةل أأساسا يف:

 .تس يري ومتابعة منشات توزيع الطاقة الكهرابئية و الغاز 

 .ضامن اس مترارية توزيع الكهرابء و الغاز 

 .تطبيق الس ياسة التجارية للرشكة 

 .يصال الزابئن اجلدد  ا 

قلمي والية مس تغامن، حيث تقع والية مس تغامن عىل مسافة       ب اجلزائر مك غر  363كام تغطي ميدرية التوزيع ا 

نوب العامصة، حيدها شامال البحر الأبيض املتوسط ومن الغرب والية وهران ومن الرشق والية الشلف من اجل 

 830000اكهنا سكيلومرت مربع، ويبلغ عدد  2269جلغرافية عىل مساحة قدرها رتبع منطقهتا اوالييت غلزيان ومعسكر، ت

 دوائر 10نسمة وتغطي 

 بدلية. 32و

 زبون غاز. 71336زبون كهرابء و  188750يبلغ عدد زابئن مديرية التوزيع مس تغامن 

                                                           
 .14:00، عىل الساعة 06/03/2019مقابةل مع الس يد بن زيدان محمد، امللكف ابال عالم ، يوم   - 1
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 عامل موزعني عىل: 437يسهر عىل خدمة زابئن مديرية التوزيع مس تغامن 

 –س يدي عيل  –حايس ماماش  –عني اتدلس  –مس تغامن غرب  –س بعة واكالت جتارية ويه: مس تغامن رشق 

 عشعاشة.–مارسى 

 تيجديت.-س يدي خلض –خري ادلين –أأربع نقاط اس تقبال: بوقرياط 

 س يدي عيل مقاطعتني غازية ويه : –حايس ماماش  -عني اتدلس –أأربعة مقاطعات كهرابئية ويه: مس تغامن 

 حايس ماماش واس تغالل الغاز بس يدي عيل -مس تغامن

 شة.مس تغامن الرشق، مس تغامن الغرب، عني اتدلس حايس ماماش، س يدي عيل مارسى، عشعا’ واكةل جتارية: ويه 

 تيجديت. –س يدي خلض  -خري ادلين -أأربع نقاط اس تقبال 

 س يدي عيل. –حايس ماماش  –عني اتدلس  –أأربع مقاطات كهرابئية ويه : مس تغامن 

 واس تغالل بس يدي عيل. -حايس ماماش –مقاطعتني غازيتني ويه : مس تغامن 

 : همام مديرية سونلغاز لتوزيع الكهرابء و الغاز فرع مس تغامن: املطلب الثاين

 2016حىت تمتكن رشكة التوزيع من تلبية الطلب عىل مادة الكهرابء وضعت حتت ترصف زابئهنا حمولني ضغط مرتفع س نة 

ىل احملوالت الثالث املتواجدة عىل تراب واليهتا )مس تغامن مدينة، س يدي عيل ومارسى( وبذكل ارتفع من  ضافة ا   240ا 

ىل  ىل  340ميغافولط أأمبري ا   .1مع وضع حمولني أآخرين يف اخلدمة 2017مبري حبدود هناية أأ  ميغافولط 500وس يصل ا 

 واس مترارية اخلدمة.ضامن نوعية  -1

 اس تغالل ش باكت الكهرابء و الغاز من أأجل ربط زابئن اجلدد. -2

 ضامن أأمن وفعالية الش باكت. -3

 ضامن توازن بني العرض و الطلب عىل الطاقة. -4

 تسويق الكهرابء و الغاز.     -5  

                                                           
 .14:30عىل الساعة  20/03/2019 مقابةل مع الس يد بن زيدان محمد، امللكف ابال عالم ، اليوم اليوم - 1
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  : ميثل التطور الزمايم لالس هتالك الطاقة الكهرابئية04الشلك                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املوضوعية اخلدمة : ميثل الطاقة الكهرابئية50الشلك                                  
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مبس تغامن املطلب الثالث: الهيلك التنظميي ملؤسسة الكهرابء و الغاز            

  مبس تغامنالكهرابء و الغاز  ميثل الهيلك التنظميي للمديرية اجلهوية للتوزيع  06الشلك                     
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بني الأنظمة الفرعية اليت  يمتزي الهيلك التنظميي للمدرية اجلهوية للتوزيع مبس تغامن ابلتنظمي الوظيفي، و الاس تقاللية

طار الاسرتا تيجية اللكية، كام يمتزي تكون عىل رأأس لك مهنا مدير مسؤول عن نتاجئجها وطرائق حتقيقها ضن ا 

معلومات جد منتظم.بتوفري الوسائل الاكفية ملتابعة أأداء رؤساء املصاحل وذكل بتوفري نظام   

ضع الربامج و اخملططات و متابعة تنفيذها، وس نقوم فامي ييل بعرض عام تمكن هممة املديرية اجلهوية للتوزيع مبس تغامن بو 

 للأقسام اليت يتشلك مهنا الهيلك التنظميي لهذه املديرية اجلهوية:

حيث تس تقبل امللكامت الهاتفية و الربيد اخلاص، كام وترشف علهيا اكتبة تقوم بعمل السكراترية، سكريترية املدير:  -

خمتلف الرسائل و الربقيات املسجةل.تتوىل هممة الرد عىل   

عداد الواثئق الضروية لها. ملحق قانوين: - ويهتم بتنظمي و تس يري لك ما خيص ابجلوانب القانونية وتوفري وا   

: ويتكفل بتنظمي و تس يري لك لك ماخيص معليات االتصال.ملكف ابالتصال -   

الأشخاص و الأمالك داخل املديرية و يتكفل ابحلراسة و  : يعمل عىل احملافظة عىل سالمةهمندس الوقاية و الأمكن -

 الوقاية من احلوادث.

: ويمتثل يف رشكة أأمنية خاصة أأبرمت عقدا مع مؤسسة سونلغاز هبدف حاميهتا.عون الأمن ادلاخيل -  

 كام تضم عدة أأقسام نذكر فامي ييل:

التس يريية وكذا التقنية و تتدرج حتهتا مصلحتني.قسم العالقات التجارية: لها أأمهية ابلغة لقياهما ابملهام -  

 حتتوي عىل أأربعة واكالت و يه واكةل مس تغامن، واكةل عني اتدلس، واكةل حايس ماماش،  مصلحة الزبون و

 واكةل س يدي عيل.

 .مصلحة تقين جتاري 

قسم دراسات اال جناز و الأشغال: يتسقبل طلبات ادلراسة برفقة ملف من طرف قسم العالقات -

لتجارية، فيقوم مبعاينة املوقع و اجناز ادلراسات، مث انشاء التقومي الالزم للعملية، ويتكون من ثالثة ا

 مصاحل:
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 مصلحة دراسة الغاز -

 مصلحة دراسة الكهرابء  -

 مصلحة تس يري الاستامثرات. -

 القسم التقين للغاز: يقوم بدراسات أأولية لتوصيل الغاز وصيانة الش بكة و يتكون من : -

 اس تغالل الغازمصلحة  -

 مصلحة صيانة الش بكة. -

 القسم التقين للكهرابء: يقوم بدراسات أأولية لتوصيل الكهرابء و صيانة الش بكة و يتكون منك -

 مصلحة اس تغالل الكهرابء -

 مصلحة صيانة الش بكة. -

يل قسم تس يري الأنظمة املعلوماتية: يقوم بتس يري لك من خيص الأنظمة املعلوماتية وكذا أأهجزة الاعالم الآ  -

 ابملؤسسة.

عداد لك الواثئق اخلاصة ابلعمليات اليت  - قسم املالية و احملاس بة : يقوم مبراقبة الوضعية املالية و احملاسبية اب 

ىل تس يري املزيانية و يتكون من ثالثة مصاحل يه: ضافة ا   يقوم هبا املديرية ا 

 مصلحة املالية -

 مصلحة تس يري و مراقبة املزيانية -

 مصلحة الاس تغالل. -

قسم املوارد البرشية: هو قسم هيمت بلك ما خيص العنرص البرشي من توظيف و تكوين و تقيمي و يتكون  -

 من ثالثة مصاحل يه:

 و تتضمن عون تس يري رئييس للعامل.مصلحة تمنية املوارد البرشية   -
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 مصلحة التكوين و تمتضن ملكف ابدلراسات. -

 ون تس يري للعامل.مصلحة اال دارة وتتضمن عون تس يري رئييس للعامل وع -

 مصلحة الشؤون العامة: تعترب مصلحة مس تقةل عن الأقسام و هتمت بدراسة الشؤون العامة للمؤسسة. -
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خــــــــاتــــــمة                                           

خمتلف  ابلغة  عىل يتعرب االتصال املؤسسايت رضورة ديناميكية للمؤسسة الاقتصادية نظرا ملا يكتس يه من أأمهية      

و التواصل مع امجلهور اخلارجيي عن طريق الأصعدة، ابعتباره تقنية اتصالية تعمتد علهيا املؤسسات من أأجل حتسني صورهتا 

 حتديد حاجاته ورغباته.

التلفزيون،  ،اال ذاعة و تعمتد املؤسسات الاقتصادية بكرثة عىل حتسني خدماهتا من خالل واسائل اال عالم  اخملتلفة مثل    

حيث تساعد هذه الأخرية عىل بقاء واس مترارية املؤسسة كوهنا تلعب دورا همام يف حتسني صورهتا دلى امجلهور  اال شهار،

 اخلاريج.

دارة       جياد وخلق التفامه املتبادل بني للك ا  املؤسسة أأهداف تسعى لتحقيقها، وتظهر أأهداف االتصال املؤسسايت يف ا 

قامة  اس مترار االتصاالت فامي بيهنم، و التصدي يف أأوساط العمل و احملافظة عىل  طيبة مسعة املؤسسة و مجهورها وكذكل ا 

ن أأي اتصال داخل املؤسسة جيب يعمل عىل جعل املوظفني  لأي حماوةل للنيل من هذه العالقة و مسعة أأو االتصاالت ا 

ملشألك اليت تصادف املؤسسة عامل مبينة عىل أأساس التفامه و الثقة تزويدمه ابملعلومات الالزمة و التصدي لبعض ا

ال عن طريق هجود اال داريني و اذلي بدوره يتيح انس ياب قدر من املعلومات و البياانت بني  املؤسسة، وال يمت ذكل ا 

و توصيلها للعاملني ميكنه يف الأخري توصيل حقيقة اجلهود  خمتلف اال دارات، تساعد اال دارة العليا عىل اختاذ القرارات املهمة

 بذوةل لتحسني اخلدمة اليت تقدهما، فاس مترار املؤسسة ومنوها وبقاهئا يتوقف عىل رضا امجلهور عهنا و عن هجودها.امل 

ن اجلهود لتحسني وتطوير املؤسسات وابلأخص مؤسسة سونلغاز  لتوزيع الكهرابء و الغاز الزالت سائرة  ا 

وتعزيز ثقة زابئهنا ونرجو من خالل هذا العمل املتواضع أأن نكون  عىل خطى متباطئة من أأجل حتسني خدماهتا

 قد قدمنا ولو القليل من املعلومات عن هذه املؤسسة و ما مدى أأمهيهتا دلى الفرد و اجملمتع.
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 الاقرتاحات و التوصيات:

 اخلدمات.من أأجل حتسني و تطوير خدمات للزابئن و ضامن جودة العمل عىل  خلق مؤسسات منافسة  -

عادة النظر يف  - والعمل عىل كسب ثقة  بعض اخلدمات اليت تقدهما مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرابء و الغاز ا 

 املواطن.

أأفاق واعدة للمؤسسة و اس تعامل الوسائل التكنولوجية من أأجل التوايش العمل عىل عرصة  املؤسسة من أأجل  -

 العرص، بل اس تخدام الطرق القدمية.ومتطوابت 

 الاس امتع ال نشغاالت زابهئا اخلارجيني و العمل عىل ارضاهئم.العمل عىل تفتح املؤسسة عىل حميطها اخلاريج و  -
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