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اءــــدع  
 

 قالهللاتعالىفًمحكمالبٌان"ٌرفعهللاالذٌنآمنوا

 منكموالذٌنأوتواالعلمدرجات"

وقالأبوالدرداءرضًهللاعنه"لنتكونعالماحتىتكونمتعلما،حتىتكونبماعلمت

.3/373عامال..."السٌر"  

وقالالشافعًرضًهللاعنه"منتعلمالقرآنعظمتقٌمته،ومنتكلهفًالفقهلماقدره،

فًاللغةرقطبعه،ومننظرفًالحسابومنكتبالحدٌثقوٌتحجته،ومننظر

.7/9عهعمله..."السٌرفنفسهلمٌنٌنفعجزلرأٌه،ومنلم  
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 كلمة شكر
 

حمداهللعلىماوفقوهدىوالصالةوالسالمعلىالمبعوثرحمةللعالمٌنمحمدصلى

 هللاعلٌهوسلم.

 

أوزعنًأنأشكرنعمتكالتًأنعمتعلٌناونتقدمبالشكرالجزٌلوالتقدٌرالعظٌمربً

 لألستاذة"محمدي"

هذهالتًلطالماأمدتنابمعلوماتهاونصائحهاالقٌمةولتفضلهاعلى  

 .المذكرة

 إلىكلموظفًمدٌرٌةالتنظٌمالشؤونالعامةلوالٌةمستغانم.

 

ماسترتخصصوسائلاإلعالمو3132-3133ولكلخرٌجًدفعة

المجتمع.  
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 اإلهداء
 

كمتلهشًءوهوالسمٌعالبصٌر"النحصًثناءعلٌهكمافًمحكمتنزٌله"لٌسالقائل

اثنىهوعلىنفسههًكلمةحمدوشكروامتنانإلىذيالجاللواإلكراموالتفضٌلو

 اإلحسان.

أهديتمرةهذاالعملالمتواضع:  

إلىقرةعٌنًوحبٌبً،معلمًوقدوتًمحمدصلىهللاعلٌهوسلموكذاالهوصحبه

ضوانهللاعلٌهمأجمعٌن.ر  

ومصدرإلهامًمنبعحً"غالٌة"إلىالذٌنعانقتروحهماروحً،أمً

سنديوقدوتًورمزالكبرٌاء."مصطفى"،أبً  

.إخوتًمحمد،فاطمة،حفصةوأمٌنةإلى  

-إلىعائلتايالكرٌمتانالتًتحمللقب"غٌالم"و"بوزٌان"وباألخصعبدالقادر

فاطمةومحمد.-بشرى-نصرالدٌنوالكتاكٌتٌاسر-هاجر-ساره-نعٌمة  

.عبدالحمٌد-فؤاد-نصٌرة-إلىأصدقائً:نوال  

.العملهذاكتابةعلىساعدنًمنكلإلىبالشكرأتقدمو   

حمٌد".عبدالوإلىمناقتسممعًعناءالبحث"  

"غٌالمكرٌمة"  
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 إهداء
البشرٌة،وهادياإلنسانٌة،إلىروحًحبٌبًرسولهللاصلىإلىروحالداعٌةاألولمعلم

 هللاعلٌهوسلم.

إلىمنسقتبدموعهازهرةشبابًودعاؤهاكانفخرمسٌرتًوسرصموديإلىمن

احترقتلتنٌردربً،إلىنبعالعطفالذيالٌنفذومصدرالحنانالذيالٌزولأمً"نادٌة"

 حفظهاهللالنا.

.-رحمههللا-"بنعودة"الذيرحللمٌرثمرةجهدهوتعبهإلىروحوالدي  

إلىمنمزجتروحًبأرواحهم،فنبضتالمحبةفًعروقناوسرتالمحبةفًدمائنا،إلى

 أختًخدٌجةوإخوتًعبدالرحمنومجٌدومحمد.

أحمد،محمدإلىكلمنقاسمونًأفراحًوأحزانًأصدقائًاألعزاء:  

عناءالبحث"كرٌمة"إلىمناقتسمتمعً  

تخصصوسائل3132-3133وأخٌراإلىكلطلبةعلوماإلعالمواإلتصالخاصةدفعة

 اإلعالموالمجتمع.
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 الفهرس

 شكر و تقدير

 إهداء

 مقدمة

 (اإلطار المنهجي1

 10......................................................................................إشكالية البحث -أ

 12......................................................................................أهمية البحث -ب

 13................................................................................صياغة الفرضيات -ج

 13..........................................................................أسباب إختيار الموضوع -د

 14......................................................................................أهداف البحث -ه

 15..................................................................................-التقنية المستعملة -و

 16......................................................................................مجتمع البحث -ز

 16........................................................................................عينة البحث -ط

 16.......................................................................................حدود البحث -ط

 17...............................................................................الدراسة اإلستطالعية -

 18....................................................................................الدراسات السابقة -

 00....................................................................................صعوبات البحث -

 01.....................................................................................تحديد المفاهيم -ي

 *الباب األول: الدراسة النظرية

 الفصل األول: اإلتصال اإلداري واإلستراتيجية اإلتصالية داخل اإلدارة *

 06...............................................................................................تمهيد  •

 07...............................................مفهوم اإلتصال اإلداري واإلستراتيجية اإلتصالية  •

 11..........................................مراحل بناء إستراتيجية إدارية إتصالية داخل اإلدارة  • 



 12..............................أهداف اإلتصال اإلداري واإلستراتيجية اإلتصالية داخل اإلدارة  • 

 15.................................أهمية اإلتصال اإلداري واإلسترايجية اإلتصالية داخل اإلدارة  •

 نظام اإلدارة المحلية ونطاق تطبيقه الفصل الثاني : *

 ............................................................................21............. تمهيد 

 20..............................................................أسباب األخذ بنظام اإلدارة المحلية  • 

 23..................................................................أركان وأهداف اإلدارة المحلية  • 

 28....................................................................مزايا وعيوب اإلدارة المحلية  • 

 32...........................................................مستويات اإلدارة المحلية في الجزائر  • 

 الباب الثاني : الدراسة التطبيقية *

 الفصل األول : بطاقة فنية حول مديرية التنظيم والشؤون العامة ) والية مستغانم ( *

 61............. .................................تمهيد ............................................... • 

 60............. ..................... .م(المها) النشأة و بمديرية التنظيم والشؤون العامةالتعريف • 

 60............. .....................................................الهيكل التنظيمي ومهام المصالح•

 * تفريغ قراءة النتائج الميدانية  الفصل الثاني :

 67............. .....هوية موظفي مديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية مستغانم .............. • 

 68............. ...................................................................تحليل المقابالت  • 

 75............. ...................................................................تحليل اإلستمارة • 

 010............. .................................................................اإلستنتاج العام  • 

 الخاتمة  • 

 قائمة المراجع •

   المالحق  •

 

 



 

 
 ه

 

 مقدمة :

     
و العمماء في مختمف فروع المعرفة لقد أصبح موضوع اإلتصال يشغل الباحثين             

،النفس،األدب و الصحافة.نظرا لما تمثمو من دور في و المجاالت العممية كعمم اإلجتماع
المجتمعات النامية،لذى تسعى ىذه المجتمعات إلى توسيع شبكات اإلتصال و وسائمو إلنياء 
جزء أساسي في عممية التنمية اإلقتصادية و الضبط السياسي المركزي،رغم ما يثار حولو من 

األخالقية و المبادئ و القيم و المعايير نقد و اعتباره يساىم في ىدم القيم اإلنسانية و 
الثقافية ن لكن رغم ذلك أثبت اإلتصال مع الوقت العكس لما حققو من تطبيق لعممية 

و الرقي بالرأي و اسيامو في التطوير الثقافي و الفكري لألفراد و التقدم الديمقراطية 
من حضارة سمعية  الحضاري الذي مر في عدة مراحل و خطى خطوات نحو القمة فقد انتقل

إلى حضارة كتابية بظيور الطباعة مع"غوتن برغ" و آخر حضارة ىي حضارة اإلتصال 
 باألجيزة الحديثة التي شممت التمفزيون ، الراديو ،األجيزة الرقمية ،الفاكس ، األنترنت...إلخ.

داخل إدارة  االتصالإستراتيجيات  ىذا األساس تم اختيارنا لموضوع و عمى        
الجماعات المحمية،و لتفكيك ىذا الموضوع اتبعنا الخطة التي قسمناىا إلى بابين:الباب األول 

 فيو الجانب النظري و الباب الثاني فيو الجزء التطبيقي.
اإلداري واإلستراتيجية  باالتصال تضمن الباب األول فصمين الفصل األول يتعمق    

و الفصل الثاني يتعمق بنظام اإلدارة المحمية و  المحمية ، داخل إدارة الجماعات االتصالية
 نطاق تطبيقو في الجزائر.

التنظيم            أما الباب الثاني فيو الجزء التطبيقي فيو فصمين،الفصل األول حول مديرية
الشؤون العامة الموقع و المساحة و األىمية و الفصل الثاني فيو تفريغ و قراءة النتائج  و

و قد أخذنا  انية الذي تم فيو دراسة إستراتيجيات اإلتصال داخل إدارة الجماعات المحميةالميد
 جا.التنظيم و الشؤون العامة نموذ مستغانم مديريةوالية 
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 إشكالية البحث:

إن نظام اإلدارة المحمية لم يعرف كتنظيم إداري إال بعد قيام الدولة الحديثة في نياية القرن 

( ،و بعد انتشار األفكار الديمقراطية و ارتباط الدعوة إلييا في المجال 88الثامن عشر)

 السياسي بالدعوة إلى تطبيقيا في المجال اإلداري.

تعد الجزائر من بين الكثير من الدول التي تعتمد في تنظيميا عمى اإلدارة المحمية فيي تجمع 

بين األسموب المركزي و االمركزي)اإلقميمي(،حيث تبقى الدولة تحتفظ بالقرارات الكبرى ذات 

نين عبر كامل الوطن، و تعيد بالقضايا ذات الصالح العام،التي تيم و تمس جميع المواط

الصالح المحمي إلى ىيئات محمية منتخبة أو معينة،ألن ما ييم منطقة محمية قد ال ييم 

منطقة أخرى،ىذا مع ضرورة خضوع ىذه الييئات إلى السمطة المركزية، و قد عرفت 

قتصادية و البشرية الخريطة اإلدارية لمجزائر تحوالت ىامة تأثرت بالظروف السياسية و اإل

السائدة ، فالجزائر تؤمن بـأن التنظيم اإلداري ىو المحرك الفعال إلستراتيجية التنمية الوطنية 

و المحمية،كما أرادت بذلك تقريب اإلدارة من المواطنين و تحسين ظروف عمميم حتى ال 

الجزائرية في  تتعارض أىداف الدولة و مصالح المواطنين، و تتجسد مستويات اإلدارة المحمية

الوالية و البمدية، و قد كفل القانون لكمييما صالحيات واسعة لتقوم كل ؤاخدة منيما بتمك 

الصالحيات و اتخاذ القرارات،و تسيطر المشاريع التنموية في ظل توجيات سياسة الدولة 

،مع وجود رقابة مصاحبة من طرف السمطة المركزية ، و لما كانت فاعمية نظام اإلدارة 

لمحمية ترتبط أساسا بالحصول عمى ثقة المواطنين و العمال و الموظفين في وحدات اإلدارة ا
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المحمية، و اإليمان بدورىا في تأدية الخدمات وفقا لرغباتو و احتياجاتو بالمستوى المطموب و 

المرغوب، و كذلك اإلقتناع بدورىا في العمل عمى حل مشاكميم و انشغاالتيم،فإن 

تصال تعتبر إحدى الوسائل العممية التي يمكن أن تزيد من فاعمية وحدات إستراتيجيات اإل

اإلدارة المحمية بتوفير عدة آليات منيا فتح قنوات إتصالية مع الجميور و تفعيل العالقات 

معو خصوصا في ظل ازدياد أىمية كسب تأييد الرأي العام عمى المستوى المحمي، و من 

 كال عمى النحو التالي :ىذا المنطمق يمكننا صياغة اإلش

كيف تتجسد إستراتيجيات اإلتصال و فيما تتمثل إستعماالتيا في السير اإلداري لوالية  -

 مستغانم؟
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 األسئمة الجزئية:

 و لمعالجة ىذه اإلشكالية قمنا بتفكيكيا إلى أسئمة جزئية عمى النحو التالي:

 ية؟ما واقع اإلتصال داخل إدارة الجماعات المحم  -

ىل تعمل اإلدارة المحمية الجزائرية عمى تحسين صورتيا لدى الجميور الداخمي و   -

 الخارجي؟

 ىل لعالقة الموظفين فيما بينيم دور في اإلسراع بوتيرة التنمية داخل إدارة الوالية؟  -

 مل تعاني اإلدارة المحمية من خمل في اإلتصال يضعف من مكانتيا و دورىا؟  -

 أهمية البحث:

تعتبر إدارة الجماعات المحمية أىم مؤسسة في الدولة ألنيا من الشعب إلى الشعب، ونظرا 

ليذه األىمية من خالل تمكين مختمف فئات المجتمع اإلستفادة من الخدمة المقدمة من 

طرف الييئات الحكومية في إطار حقوقو اإلدارية ، ومن أجل ذلك فقد أجمع عمى أن اإلدارة 

 األىمية في تقديم خدماتيا لممواطنين .ىي ىيئة في غاية 

جتماعيا أردنا الكشف عن وسائل اإلتصال في اإلدارة  ولما كان اإلتصال أسموبا حضاريا وا 

الجزائرية وخاصة إدارة الجماعات المحمية عمى إعتبار أن  اإلتصال أىم عنصر في نجاح 

 التنمية المحمية .
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 صياغة الفرضيات :

ة الجزائرية عمى تحسين صورتيا داخميا و خارجيا من خالل تعمل اإلدارة المحمي -1

 ممارستيا أنشطة إتصالية معينة.

 طبيعة الموظفين ىي التي تحدد واقع اإلتصال داخل اإلدارة . -2

 أىداف اإلدارة ىي التي تفرض اإلسترلتيجية اإلتصالية المعتمدة داخميا. -3

 أسباب إختيار الموضوع :

اإلتصال  داخل اإلدارة الجزائرية وبدوره في خمق الخدمات يرجع اإلىتمام بموضوع 

اإلجتماعية جيدة وعالقة فعالة وناجحة بين اإلدارة والمواطنين يعكس المكانة والوظيفة اليامة 

لإلتصال في تفعيل وتير ة التنمية وتقديم الخدمات ، إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية 

 والتي تتمثل في :

 األسباب الذاتية :

اإلىتمام الذاتي باإلدارة المخمية واإلحساس بوجود خمل وظيفي إتصالي داخمو ، قد يكون  -1

مرده غياب إستراتيجيات اإلتصال في اإلدارة المحمية ، الذي يؤدي إلى خمق نزاعات عمى 

 مستوى أفراد الجميور الداخمي ، أو بين الجميور الداخمي والجميور الخارجي .

بيعة العالقة الموجودة بين الرئيس والمرؤوسين داخل إدارة الوالية الفضول في معرفة ط -2

 عامة ومديرية التنظيم والشؤون العامة خاصة .

 رغبة الطالبين الباحثين وميميما النفسي إلشكالية الموضوع المطروحة . -3
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 األسباب الموضوعية :

ظاىرة موجودة بالفعل وممموسة في واقع اإلدارة ،وذلك كون  أصالة الموضوع بإعتباره -8

 إستراتيجيات اإتصال من المواضيع األساسية التي تساىم في تحقيق اإلدارة .

المكانة التي تحظى بيا اإلدارة المحمية في المجتمع الجزائري ، والدول الجزائرية ، وكثرة  -2

 األكاديمية والبحوث العممية . جماىيرىا يجعميا ميدان خصب لمدرسات

 محاولة تسميط الضوء حول أىمية اإلتصال داخل اإلدارة المحمية . -3

 أهداف البحث : 

مما ال شك فيو بروز حقيقية الدور الذي تمعبو استراتيجيات اإلتصال في اإلدارة بصفة عامة 

، كما  لميدانيةو في إدارة الجماعات المحمية بصفة خاصة،و ىذا ما أشارت لو البحوث ا

تطرقت دراسات أخرى إلى ضرورة تييئة العامل اإلداري لمقيام بدوره في خمق خدمة 

 إجتماعية مثالية و من خالل بحثنا  نيدف إلى:

 طبيعة العالقة بين الرئيس و المرؤوسين. •

 طبيعة العالقة بين الجميور و المديرية. •

 ل اإلدارة.معرفة المشاكل التي تعيق سيرورة اإلتصال داخ •

 رؤية الموظفين لواقع و دور إستراتيجيات اإلتصال في التحصيل الفعال و المثالي. •

الوصول إلى نتائج موضوعيى تصب في إطار تحسيين  الخدمة اإلدارية و تحسين عالقة  •

  المواطن باإلدارة.



 االطار المنهجي
 

 
6 

 

 التقنية المستعممة : 

يتم عادة تحديد األداة واألدوات الالزمة لجمع البيانات في مرحمة إعداد تصميم البحث في 

ضوء األىداف والبيانات المتاحة ومدى مالئمة ىذه األدوات المشكمة موضوع الدراسة ، 

 وليذا فقد إعتمد الطالبان الباحثان عمى أداتين ىما : اإلستمارة والمقابمة .

إلستمارة إحدى وسائل الحصول عمى المعمومات والتي تستعمل عمى تعتبر ااإلستمارة :  -1

نطاق واسع ، وىي أداة تتضمن مجموعة من األسئمة أو الجمل الخبرية التي يطمب من 

 المفحوص اإلجابة عنيا بطريقة يحددىا حسب أغراض البحث .

 ىي عممية تتم بين الباحث وشخص آخر أو مجموعة أشخاص تطرح منالمقابمة :  -2

خالليا أسئمة ويتم تسجيل إجاباتيم عمى تمك األسئمة المطروحة ، أوىي حوار لفظي وجيا 

لوجو بين القائم بالمقابمة وبين مجموعة من المبحوثين لمحصول عمى المعمومات التي تعبر 

عن اآلراء واإلتجاىات واإلدراكات . وقد إعتمدنا عمى المقابالت المفتوحة التي كانت تجرى 

يارات اإلستطالعية ، من أجل اإلحتكاك أكثر بالجانب الميداني وجمع البيانات ، أثناء الز 

كانت ىذه المقابالت مع : مدير التنظيم والشؤون العامة ، رئيس مصمحة التنيم العام ، 

 رئيسة مكتب حركة الحالة المدنية والخدمة الوطنية،... الخ .
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 مجتمع البحث :

وة من المفردات ) العناصر ،الوحدات ( المحددة سابقا ىو مجموعة محدودة أو غير محدد

حيث تنصب المالحظات أي أنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث ، و يتمثل 

مجتمع البحث في ىذه الدراسة في مجموعة العمال الذين يداومون عمميم داخل والية 

 مستغانم من مسؤولين و إطارات و موظفين.

 عينة البحث :

العينة ىي جزء من عناصر مجتمع بحث ما معين من طرف الباحث المراد جمع معمومات 

و معطيات و يخضع إختيارىا إلى عوامل مثل طبيعة التكوين الداخمي لممجتمع   و طبيعة 

المعالجة و درجة التمثيل ، و اعتمدنا في دراستنا عمى العينة القصدية التي تختار الوحدات 

مبحوثا ما بين المقابمة واإلستمارة ، أما  44عمدية و التي تمثمت فيو المفردات بطريقة 

المعاينة فيي غير إحتمالية حيث نقوم عمى عامل التأكد الشخصي من فائدة اإلختيار 

 المحقق لمنتائج النيائية لمبحث .

 ) اإلطار الزماني ( حدود البحث :

 اإلطار الزماني :

 رة التي امتد فييا إنجاز البحث .وىي الفت 2484إلى ماي  2483من ديسمبر
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 اإلطار المكاني :  -2

ة لقد تم القيام بالبحث ميدانيا في مقر والية مستغانم في مديرية التنظيم و الشؤون العام

  .بوالية مستغانم الواقعة بحي البحر

 الدراسة اإلستطالعية :

وىي تمك األبحاث األولية التي يمجأ إلييا الباحث عادة لتدليل المعمومات التي يواجييا في 

استكشاف الظواىر محل الدراسة أو التعرف عمييا بعد إكتشافيا ألجل تحديد إشكالية البحث 

بصورة دقيقة قبل معالجتيا واختيار الفرضيات الخاصة باختيار بحث معين وتستخدم في 

 م التي تعاني عدم توفر الرصيد المعرفي .مجاالت العمو 

وتتمثل الدراسة اإلستطالعية التي تم القيام بيا عبارة عن دراسة تمييدية لمديرية التنظيم 

ألخذ معمومات مبدئية لمبحث ، والتي كانت خالل التربص  والشؤون العامة لوالية مستغانم

إلى  23/43/2484الميداني والتي دامت فترتو مدة أسبوعان والتي كانت من 

وذلك إلستغالل فترة التربص ألنو بمثابة العمل المقت بصفة عادية وكذلك  48/44/2484

ظة طريقة اإلتصال العمال يداومون العمل بصفة عادية ، لذلك كانت أحسن فرصة لمالح

بينيم وجمع المعمومات عن المديرية وسيرورة العمل فييا وزيارة أقساميا ومصالحيا اإلدارية ، 

والتعرف عمى وظائفيا وخدماتيا عن طريق إستخدام المقابالت الحرة مع العمال تضم 

 مجموعة من األسئمة التالية :
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 ىل أنت راض عن عممك في ىذا المكان ؟ -8

 عالقتك بزمالء العمل ؟  كيف ترى -2

 كيف يقوم المسؤولون ىنا لمتأثير في عممك ؟ -3

 ىال قيمت لنا الطريقة التي تسير بيا ىذه المديرية ؟ -4

 ما العوائق التي تصادفيا وتؤثر فيك وفي عممك ؟ -5

 الدراسات السابقة :

حظنا تواجد سعيا منا لعثور عمى معمومات نحن بحاجة إلييا إلثراء بخثنا بالمعمومات ال

نقص كبير في المراجع الخاصة باإلتصال داخل اإلدارة المحمية إال بعض الدراسات  نذكر 

 منيا.

  المذكرات :

" اإلتصال واإلستراتيجية اإلدارية في المؤسسة العمومية ، بنك الفالحة والتنمية الريفية "  -1

 " .  -نموذجا -وكالة سيدي لخضر 

 اإلشكالية المحددة :

 ع اإلتصال داخل بنك الفالحة والتنمية الريفية ) بدر( ؟ما واق

 

 

 



 االطار المنهجي
 

 
10 

 

 أهم النتائج :

 

اإلتصال يشكل محورا ىاما في عمل بنك الفالحة والتنمية الريفية )بدر( خاصة اإلتصال  -

الداخمي بين الموظفين،حيث أن ىناك تأثير واضح لمظروف الخارجية عمى سير اإلتصال 

 بين الموظفين .

كبير بطرق وأساليب تضمن وصول المعمومة ونشرىا داخل المؤسسة مع  ىناك إىتمام -

مراعاة مستويات اإلتصال حيث أن ىناك إتصال عمودي من المدير إلى األقسام األخرى 

 انتشار اإلتصال األفقي بين الموظفين .

تعتمد المؤسسة عمى مخطط مدروس يوجو كل فرد من المؤسسة نحو دوره ووظيفتو  -

ر ذلك في مجموعة القوانين لسير عمل المؤسسة مثل قوانين التوظيف ، قوانين الحددة ويظي

 التعامالت النقدية والخدمات البنكية .

الوسائل اإلختصالية المعتمدة تضمن تزويد اإلدارة بالمعممات في حينيا وتوفر تبادل  -

 المعمومات بين األقسام حيث يساىم ذلك في التوجيو اإلداري البنكي . 

 اإلتصال داخل إدارة الجماعات المحمية " بمدية الصفصاف بمستغانم كنموذج "  -2

 اإلشكالية المحددة :

 كيف تتم العممية اإلتصالية داخل إدارة الجماعات المحمية وما مدى فاعميتيا ؟
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 أهم النتائج :

اإلتصال داخل إدارة  الجماعات المحمية مطبق داخل بمدية صفصاف لكنو يفتقر إلى  -

 سترتيجية مدروسة ومحكمة .ا

من جانب جميور بمدية الصفصاف " بمستغانم " فال يمكن تحسين التعامل معيم فال  -

 يمكن التعامل معيم واليمكن التحكم في جميع العقميات وتوجيييا .

اإلتصال المتبع داخل إدارة الجماعات المحمية واإلتصال يعتمد نجاخو عمى مدى تكييف  -

 لعماليا الظروف المالئمة والمناخ المناسب والمساعد ألداء واجبيا .وتوفير اإلدارة 

  صعوبات البحث :

  . صعوبة مقابمة المبحوثين بسبب إنشغاليم بعمميم   

  األجوبة السطحية المقدمة مما أدى إلى إقناع المبحوثين بأن البحث لن يمس

 بحمايتيم الشخصية والمينية وىدر الوقت في محاولة اإلقناع  .

  إستغراق مدة طويمة لتحديد معالم البحث وذلك بالمالحظة ثم المقابمة وفي األخير

 جاءت اإلستمارة كل ىذا لمتعرف عمى المجتمع المبحوث عن كثب .
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 تحديد المفاهيم :

 اإلتصال : -1 

 التعريف اإلصطالحي: -

التعبير و التفاعل من خالل بعض الرموز لتحقيق ىدف معين  communicationتعني كممة   

 communisو ىي تنطوي عنصر القصد و التدبير، و ىذه الكممة مشتقة من األصل الالتيني  

بمعنى المشاركة و تكوين العالقة بمعنى شائع و مألوف ، كما أرجع البعض ىذه الكممة إلى 

ه المفاىيم يتضح لنا أن اإلتصال عممية بمعنى عامر أو مشترك و من ىذ commonاألصل 

 1تتضمن )المشاركة،التفاىم( حول )موضوع،فكرة( لتحقيق )ىدف برنامج(.

و يعرف أيضا عمى أنو عممية نقل أو تحويل فكرة ما من شخص)مرسل( إلى شخص      

اء و آخر)مستقبل( و ىو عبارة عن عممية ىادفة تتم بين طرفين أو أكثر لتبادل المعمومات و آلر 

لمتأثير في المواقف و اإلتجاىات كما يعرف بأنو عممية إرسال و استقبال رموز و رسائل سواء 

 . 2كانت ىذه الرموز شفيية أو كتابية و لفظية أو غير لفظية

و اإلتصال في المجال اإلداري، فيقصد بو عادة تمك العممية التي تيدف إلى تدفق البيانات 

العممية اإلدارية عن طريق تجميعيا ونقميا في مختمف اإلتجاىات )  والمعمومات الالزمة إلسنمرار

ىابطة ، صاعدة ، أفقية ( داخل الييكل التنظيمي وخارجو بحيث تتيسر عممية التواصل المطموب 

 .بين مختمف المتعاممين
                                                           

1  Claude Vermont Gaud :mobiliser pour gagner,Edition liaison,Paris,1993,p23 

2  Van Dick Rémi : dictionnaire du marketing et des affaires, Edition Eyrolles,Paris,1991,p37. 
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 التعريف اإلجرائي: -

ىنا تمك العممية التي تتم من خالليا نقل المعمومات من المرسل)المتمثل في  يقصد باإلتصال

 اإلدارة المحمية( إلى المستقبل)المتمثل في الجميور(.

 اإلستراتيجية : -2

 التعريف اإلصطالحي: -

، التي تعني اآلمر العسكري في عيد الديمقراطية stratēgos  اليونانية ويعود أصل الكممة من

مجموعة من األىداف و الغايات طويمة المدى و التي يبتغييا المجتمع أو الفرد و  االثنيية ،و ىي

 . 3ىي تطمق أحيانا عمى الغايات األساسية و عمى األىداف المحددة

مولتكو : األستراتيجية ىي مجموعة من الوسائل التي تستخدم إلدراك وتحقيق الوصول رفو و يع

  4الى غرض محدد.

 التعريف اإلجرائي : -

ىو مجموعة القرارات المبرمجة التي تعتمدىا المؤسسة إلستخدام الموارد لموصول إلى أىدافيا 

 المحددة.

 

 

 

 

 

                                                           
3
-8425،8إسماعٌل عبد الفتاح الكافً:معجم مصطلحات عصر العولمة)سٌاسٌة،اقتصادٌة،اجتماعٌة،نفسٌة،إعالمٌة(،دار الثقافة للنشر،ط  

 .89،القاهرة،ص2444
4
 .3،ص98،99العربً دحموش:محاضرات إقتصاد المؤسسة،مطبوعات منتوري قسنطٌنة،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 التسيير : -3

 التعريف اإلصطالحي : -

التسيير مجموعة من اآلليات أو الميكانيزمات المنتجة لتحديد مسار منظمة دون أن تتناظر ىذه 

 . 5األخيرة و أىدافيا

يعتبر التسيير طريقة عقالنية لمتنسيق بين الموارد البشرية و المادية و المالية قصد تحقيق األىداف 

 .إلدارة و الرقابة لمعممياتالمسطرة، و تتم ىذه الطريقة حسب سيرورة التخطيط،التنظيم،ا

 التعريف اإلجرائي : -

يعرف التسيير عمى أنو " الفن " و"التقنية " و" العمم " الذي يتعمق بقيادة اإلدارة المحمية وتنميتيا 

 والرقابة عمييا .

التي يمتمكيا المسيرين لقيادة المنظمة من حيث  التسيير "فن" وذلك من خالل الميارات والسموكات

 قدرتيم عمى اإلتصال والتحفيز والتنبؤ و التنظيم .

التسيير "تقنية "  ويتجسد من خالل الوظائف المصطمح بيا عمى مستوى اليياكل المنبثقة عن 

المالية وأنظمة التنظيم العقالني لمعمل والسياسة واإلستراتيجية وتسيير الموارد البشرية والمحاسبة و 

 اإلعالم والتطوير و تحسين الخدمة العمومية 

التسيير "عمم" وىذا من خالل إدماجو لمعديد من التخصصات اليامة كالحقوق وعمم النفس 

 واإلحصاء وعمم اإلجتماع  . 

 

                                                           
5
نٌة و اإلدارة،المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و مصطفى حجازي:اإلتصال الفعال فً العالقات اإلنسا  

 .87،لبنان،ص8424،3،2444التوزٌع،ط
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 اإلدارة : -4

 التعريف اإلصطالحي : -

عية( الذي يعني بتجميع الجيود الفردية عرفت اإلدارة عمى أنيا النظام أو )العممية( الواعي أو )الوا

 . 6أو الجماعية داخل مؤسسة ما بيدف تنفيذ أىدافيا و سياسات و خطط تمك المؤسسة بفاعمية

و يعرف ويمين جونسن اإلدارة بأنيا عممية و أسموب عمل يستيدفان تحقيق برنممج معين بواسطة 

وافق القائم عمى التعاون و تنسيق جياز إداري أي تنظيم معين ممكن عن طريق خمق جو من الت

 . 7الجيود

 التعريف اإلجرائي :  -

ىي مبنى يحتوي مجموعة من الموظفين و الرؤساء و ىو مكان لمزاولة نشاط ما بحيث تعتبر 

 تنظيم إداري يقوم بقيادة مجموعة من األفراد سواء رؤساء أو مرؤوسين لكل واحد منيم دور معين.

     الوالية : -5

  يف اإلصطالحي :التعر  -

الوالية باعتبارىا ىيئة عمومية إقميمية تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي تتكون من 

 .8جيازين المجمس الشعبي الوالئي والوالي

 

 

 
                                                           

6
عبد المعطً محمد عساف:مبادئ فً اإلدارة العامة و تطبٌقاتها فً المملكة العربٌة السعودٌة،مطابع الفرزدق   

 .86،دط،ص8983التجارٌة،الرٌاض،
7
 .47،دط،ص8996تماعٌة،دار المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة،سٌاسة محمد فهمً:اإلدارة فً المؤسسات اإلج  

8
 .2482فٌفري  28الجرٌدة الرسمٌة:قانون   
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 التعريف اإلجرائي  : 

 الوالية ىي إدارة توضع تحت السمطة السميمة لموالي حيث تساعده في تسيير شؤون والية مستغانم

كما أن ضخامة الميام المنوطة بيا جعمتيا تستعين في عمميا بيياكل وأجيزة متمثمة في مجموعة 

 من المديريات تعمل بشكل منسق ومتكامل لضمان السير الفعال والشؤون المحمية  .  
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 :تمييد

تقـو المؤسسة بالتواصؿ مع جميورىا بيدؼ خمؽ عبلقات مبنية عمى الثقة و الرضا و     

بيف أفراد  الدراسات الحديثة أثبتت أف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة يرتكز بدرجة كبيرة عمى اإلنسجاـ

المؤسسة و التفاىـ، أي أف الجانب البشري لممؤسسة عنصر أساسي إلستمراريتو لذلؾ أصبحت 

المؤسسات تعتمد عمى اإلتصاؿ لمتواصؿ مع جميورىا الداخمي و خمؽ قنوات لنقؿ المعمومات في 

ة و مختمؼ أرجاءىا إلحاطة موظفييا بكؿ ما يحتاجونو مف معمومات لضماف السير الحسف لئلدار 

إعطائيـ ما يساعدىـ عمى فيـ طبيعة عمؿ المؤسسة و وظائفيـ و مكانيـ داخؿ المؤسسة و 

 اعتماد إستراتيجية اتصالية تساىـ في ذلؾ.
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 : مفهوم اإلتصال اإلداري و اإلستراتيجية اإلتصالية داخل المؤسسة .1

 مفهوم اإلتصال اإلداري داخل المؤسسة : 1.1

بأنو:"إدارة عبلقة اإلنتاج،أي إدارة مجموعة مف التفاعبلت بيف الناس الذيف يغطوف يعرؼ عمـ اإلدارة 

 ".1مختمؼ حمقات عممية اإلنتاج

"اإلتصاالت اإلدارية تعني إنتاج أو توفير أو تجميع البيانات و المعمومات الضرورية إلستمرار العممية 

أو الجماعة إحاطة الغير بأمور أو أخبار أو  اإلدارية و نقميا أو تبادليا أو إذاعتيا بحيث يمكف لمفرد

معمومات جديدة أو التأثير في سموؾ األفراد و الجماعات أو التغيير و التعديؿ في ىذا السموؾ أو توجييو 

 ".2وجية معينة

". و يتوجو عمماء اإلدارة إلى القوؿ بأف  3و يقوؿ د.سيد ىواري:"ال يمكف تصور تنظيـ أو إدارة بدوف إتصاؿ

صاالت ىي قمب اإلدارة حيث كؿ أوجو العممية اإلدارية في المؤسسات مف تخطيط ،تنظيـ،اتخاذ اإلت

القرارات،تنسيؽ،اإلشراؼ،المتابعة و الرقابة تؤدي مف خبلؿ اإلتصاالت حيث يمثؿ نظاـ اإلتصاالت اإلدارية 

لئلنساف خاصة مدير الركيزة األساسية التي يعتمدىا المدير لتحقيؽ أىدافو،فمسألة اإلتصاالت حيوية 

المنظمة حيث تتوقؼ سبلمة عممية إتخاذ القرار عمى مدى قيمة و شمولية نوع المعمومات التي يتمقاىا،ثـ إف 

اإلتصاالت ىي أيضا وسيمة التعريؼ باألىداؼ و القرارات و توضيحيا لجميع العامميف و توزيع العمؿ و 

ؿ الجياز العصبي لئلدارة بكؿ قرار و مف خبللو حؿ مشكبلتو و تتبع المجيودات . فنظاـ اإلتصاؿ يشك

تصدر التعميمات و التوجييات إلى مراكز التنفيذ غعمى سبلمة نظاـ اإلتصاالت تتوقؼ فاعمية اإلدارة و ليذا 

 :"إف الوظيفة األولى لئلدارة ىي تطوير و صيانة نظاـ اإلتصاؿ" 4يقوؿ"شاستر برنارد"

                                                           
 
 .91،ص3،0222الفعال فً العالقات اإلنسانٌة و اإلدارٌة،المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر،ط مصطفى حجازي،اإلتصال 1
 .91ص .اإلتصال الفعال فً العالقات اإلنسانٌة و اإلدارٌة ،مصطفى حجازي ،نفسه  المرجع 2 
 .991نفس المرجع،ص3 
 .991نفس المرجع،ص 4
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 المؤسسة :مفهوم اإلستراتيجية اإلتصالية داخل  1.1

 "1"ىي فف تسيير اإلستعدادات و اإلمكانيات المتوفرة لموصوؿ إلى اليدؼ -

"ىي عمـ و فف وضع الخطط العامة المدروسة بعناية و المصممة بشكؿ متفاعؿ   و منسؽ باستخداـ  -

 ".2الموارد المتاحة)مختمؼ أشكاؿ القوة( لتحقيؽ األىداؼ الكبرى

"ىي القواعد التي توضع عمى أساسيا صيغة اإلتصاؿ تتضمف اليدؼ منو و خواصو و الجميور الموجو  -

 ". 3إليو

أما المعنى الحرفي األصمي لكممة إستراتيجية :"فف و عمـ توجيو القوى العسكرية،يستخدـ ىذا المصطمح  -

كاممة و التي تربط مزايا الشراكة عمى نطاؽ واسع في المنظمات .فاإستراتيجية ىي خطة موحدة شاممة و مت

 ".4إستراتيجية تحديات البيئة

يعرفيا أحمد سيد مصطفى أنيا :"خطة عمؿ شاممة طويمة المدى تحدد أسموب تنفيذ أنشطة المنظمة لبموغ  -

 ".5ىدؼ طويؿ األجؿ أو أكثر في سوؽ العمؿ أو في أسواؽ معينة باستخداـ موارد معينة

سائؿ التنبؤ و التخميف و التوجيو العاـ لبموغ أىداؼ معينة مف طرؼ "خطة عمؿ تحدد و تخصص و  -

 ". 6 يقوؿ؟،ألي ىدؼ؟،بأي وسيمة؟ المؤسسة بحيث تجيب عف األسئمة األربع:مف يقوؿ؟لمف

إذف فاإلستراتيجية اإلتصالية داخؿ المؤسسة عبارة عف مخططات تنتيجيا المؤسسة لتحقيؽ أىدافيا المسطرة 

لعاـ التكتيؾ المحكـ في مواجية موقؼ معيف أو تحقيؽ ىدؼ محدد عمى المدى البعيد سمفا،فيي بمعناىا ا

 أو المتوسط أو القصير عمى حسب سياسة المؤسسة و خصائص الجميور الذي تتعامؿ معو المؤسسة.
                                                           

 .909،ص9111،د.ط، معجم المصطلحات اإلعالمٌة،دار الشروق،القاهرة 1
  .961،ص0،9111للدراسات و النشر،القاهرة،ط عبد الوهاب الكٌالً،الموسوعة السٌاسٌة،المؤسسة العربٌة 2
 .931،ص0229،، د.ط  محمد فرٌد محمود عزت،القاموس الموسوعً للمصطلحات اإلعالمٌة،العربً للنشر و التوزٌع،القاهرة 3

 .33،ص0220،، د.ط ، الحزامً،إستراتٌجٌة الموارد البشرٌة،دار الفجر للنشر و التوزٌعأشوك شاندا،شلب كوبرا،عبد الحكٌم  4  
  .16،ص3،0222أحمد سٌد مصطفى،تحدٌدات العولمة و التخطٌط اإلستراتٌجً،،القاهرة،ط 5  

 33المرجع نفسه،ص 6
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ا و اإلستراتيجية اإلتصالية ىي مصطمح مرتبط ارتباطا وثيقا بالقرارات طويمة األجؿ المتخذة اإلدارة العمي

لممؤسسة و ىي توضع مف طرؼ اإلدارة المكمفة باإلتصاؿ باإلشتراؾ مع باقي اإلدارات و ىي تيتـ بكؿ 

أشكاؿ اإلتصاؿ المؤسساتي و اإلدارات و األقساـ بداخميا فيي تعمؿ عمى ضماف سيرورة و انسجاـ 

لرسائؿ المؤسسة و ىي تختمؼ باختبلؼ ميمة المؤسسة و أىدافيا و جميورىا المستيدؼ و نوع ا

 المستخدمة لتحقيؽ أىدافيا.

و قد حدد "اربنتي فورماف" نموذجا لئلستراتيجية اإلتصالية داخؿ المؤسسة حيث يركز عمى الجميور 

المستيدؼ مف المؤسسة و تحديد ىذه األخيرة ألىدافيا بما يتوافؽ و رغباتو و إمكانياتيا المادية و البشرية و 

ة و صورتيا لدى جماىيرىا ثـ بمورة الرسائؿ اإلتصالية ضمف قنوات عامؿ الوقت و تقسيـ نشاطات المؤسس

 . 1مناسبة

 

 

  

                                                           
1
 .091،ص9،0221هرة،الدار المصرٌة اللبنانٌة،طراسم محمد الجمال،خٌر معوض عٌاد،إدارة العالقات العامة:المدخل اإلستراتٌجً،القا  
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 ما جماىير المؤسسة ٍ؟                                                          

 ىؿ لدى الجماىير حاجات متعارضة ؟                                                          

 

                                                   

 إستجابات الجميور

 مخطط اإلستراتيجية اإلتصالية

  

 المنظمة )المؤسسة(

ةـــالــالرس  

 الجمهور

 استجابات الجمهور



 االطار النظري                                                                                الفصل األول

 

 
22 

 

 مراحل بناء إستراتيجية اتصالية داخل المؤسسة : .1

تشكيؿ فريؽ عمؿ مف داخؿ المؤسسة ما يسمى ب "فريؽ التخطيط اإلستراتيجي" برئاسة المدير العاـ و  -

عضويو و مساعديو و المدراء التنفيذييف في المؤسسة و عدد مف رؤساء األقساـ بما فييـ رئيس قسـ خمية 

 اإلتصاؿ.

 تنظيـ ورشة عمؿ في إعداد الخطة اإلستراتيجية. -

الداخمية مف خبلؿ تشخيص الوضع اإلتصالي لممؤسسة و ذلؾ بتحميؿ نقاط القوة و تحميؿ البيئة  -

 الضعؼ.

 إستخبلص عوامؿ النجاح األساسية التي تحدد مبلمح الخطة اإلتصالية داخؿ المؤسسة. -

صياغة اإلستراتيجية بتحديد األىداؼ المؤسسية و ذلؾ بالقياـ باإلجتماعات المتكررة لمجنة التخطيط  -

 الي باإلستناد إلى قانوف المؤسسة و المياـ المكمفة بيا.اإلتص

 . 1تعميـ الرؤية و الرسالة و األىداؼ المحددة داخؿ المؤسسة عمى مستوى الوحدات اإلدارية -

 تحديد األىداؼ التنظيمية و ربطيا باألىداؼ المؤسسية. -

 بناء خطط األعماؿ التنفيذية لموحدات اإلدارية المختمفة. -

 لخطة إلعتمادىا مف قبؿ مجاس اإلدارة بصورتيا النيائية.رفع ا -

 إعبلنيا و تعميميا و إتاحتيا لمموظفيف. -

 تنفيذ اإلستراتيجية مف خبلؿ البرامج و الخطط التنفيذية و األنشطة و اإلجراءات. -

 

                                                           
1
 .0ٌس عمار:اإلتصاالت اإلدارٌة و المدخل السلوكً لها،دار المرٌخ،الرٌاض،ط  
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ات المؤسسة متابعة و تقييـ الخطة مف خبلؿ قياس مؤشرات األداء اإلتصالي و المتابعة بيف مختمؼ إدار  -
  1و ذلؾ لمكشؼ عف العيوب و القياـ بتحسينات عمى اإلستراتيجية

 هداف اإلتصال اإلداري و اإلستراتيجية اإلتصالية داخل المؤسسة:أ .3
 أهداف اإلتصال اإلداري داخل المؤسسة : 3.1

 بالنسبة للعاملين: 3.1.1

داخؿ أي منشأة يجب أف يعمؿ عمى جعؿ الموظفيف ممميف إلماما بما يجري داخميا مف  أف ألي إتصاؿ

أمور تيميـ حيث يجب إحاطتيـ بمعمومات حوؿ ما يجري داخميا و ىناؾ أربعة مجاالت واسعة حيث تأخذ 

 المعمومات طريقيا لمعامميف في المنشأة ىي:

شيئا عف عمميات المنشأة و مستقبميا.كما أنيـ  معمومات عف المنشأة: فالعامموف ييميـ أف يعرفوا -أ(

يريدوف معرفة ما يجري في اإلجتماعات الميمة التي تتخذ عمى المستوى اإلداري األعمى ألف مثؿ ىذه 

 القرارات تؤثر عمى مستقبميـ و مستقبؿ المنشأة التي يعمموف بيا.

عمى وظائفيـ فيـ يريدوف أف يعمموا  معمومات عف سياسة المنشأة: ال سيما المؤثرة عمى العامميف و -ب(

 في الوقت المناسب بكؿ إجراءات قد تكوف ليا أثر عمى عمميـ أو مستقبميـ الوظيفي.

: تتصؿ ببعض المعمومات و الصعوبات تاطارئة التي تواجو  2معمومات عف األوضاع الطارئة -ج(

يؤدي إلى زيادة تضامنيـ  المنشأة، و قد وجب أف نعرؼ العامميف عمى ىذه المشكبلت و الصعوبات

 لمواجيتيا و زيادة جيدىـ المبذوؿ .

                                                           
1
 .0226مصر، د.ط، عبد الغفار حنفً:أساسٌات إدارة منظمات األعمال)الوظائف و الممارسات اإلدارٌة(،الدار الجامعٌة للنشر، 

2
 .912ص، د.ط اإلتصال فً الفنون و اإلعالم و التعلٌم و إدارة األعمال،الدار المصرٌة اللبنانٌة،القاهرة،عبد العزٌز شرف،نماذج   
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معمومات تتصؿ بنشاط العامميف الوظيفي: فكؿ نشاط إداري أو فف في المنشأة لو عبلقة بغيره مف  -د(

تزويد العامميف بكؿ ما يحتاجوف إليو مف معمومات و   1األنشطة لذلؾ فإف مف أىداؼ اإلتصاؿ اإلداري

 لقياـ بػعماليـ عمى أكمؿ وجومى اخبرات تساعدىـ ع

 بالنسبة للقيادات: 3.1.1

عادة ما تكوف األعماؿ التي يقـو بيا المديروف عمى مختمؼ المستويات مترابطة و متشابكة و عند إتخاذ 

بغيره مف المديريف  المدير قرارا معينا أو قيامو بالتخطيط لنشاط جديد فإنو قد يكوف في حاجة إلتصاؿ

لمتنسيؽ بيف جيوده    و جيودىـ معو ،و ىناؾ كثير مف المواقؼ التي تحتاج فييا مدير إدارة معينة معرفة 

ما يقـو بو المدير إدارة أخرى.فخطط الدعاية و اإلعبلف في منشأة قد تتأثر بخطط مدير المبيعات و العكس 

 . 2 صحيح

مؿ في إدارة ما  يجب أف يكوف متفقا و متسقا مع السياسة العامة و النظاـ الذي يراد وضعو لتسيير الع

لممنشأة حتى ال يكوف ىناؾ تعارض بينيما،و ال يتـ التنسيؽ بيف جيود القادة اإلدارييف ال بد أف يكوف ىناؾ 

نظاـ إتصاؿ فعات يسمح بتدفؽ قدر كاؼ مف المعمومات بيف مختمؼ اإلدارات .و مف المعمـو أف أىـ 

و ىذا ما ال يمكف تحقيقو ما لـ يتوافر قدر كاؼ مف  3دارة العميا اتخاذ القرارات الميمةوظائؼ اإل

و البيانات لدى القادة الذيف يتخذوف ىذه القرارات و ذلؾ عف طريؽ نظاـ لئلتصاؿ الفعاؿ ،و   المعمومات

مميف و في نفس الوقت ييـ يتـ القادة اإلداريوف دائما بأف تصؿ آراؤىـ و وجيات نظرىـ و تعميماتيـ إلى العا

ىؤالء القادة أف يعرفوا آراء العامميف و وجيات نظرىـ و شكاياتيـ و مشكبلتيـ و ىذا يمكف تحقيقو عف 

 . 4طريؽ نظاـ إتصاؿ فعاؿ ذو اتجاىيف

                                                           
1
 .919نفس المرجع،ص  

2
 919عبد العزٌز شرف،نماذج اإلتصال فً الفنون و اإلعالم و التعلٌم و إدارة األعمال،الدار المصرٌة،مرجع سبق ذكره،ص  

3
 نفس المرجع السابق   

4
 .910س المرجع،صنف  
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 أهداف اإلستراتيجية اإلتصالية داخل المؤسسة : 3.1

 نشر قيـ و أىداؼ المؤسسة. -

 اإلدارات في المؤسسة.توضيح مياـ و مسؤوليات مختمؼ  -

 تبادؿ المعارؼ و نقؿ الخبرات بيف مختمؼ العماؿ و اإلدارييف بالمؤسسة. -

 التوعية و التثقيؼ و التدريب. -

 تطوير و تبسيط اإلجراءات العممية في المؤسسة. -

 تسييؿ عممية إتخاذ القرارات و مختمؼ العمميات اإلدارية. -

 لمواجيتيا و الحد منيا.المساىمة في التنبؤات بالمشكبلت  -

 ضماف سيرورة وحدة إنسجاـ المؤسسة. -

 اإلنجاز التدريجي ألىداؼ المؤسسة. -

 حسف التسيير و اإلستفادة مف اإلمكانيات المادية و خاصة البشرية. -

 التقميؿ مف التكاليؼ. -

 . 1الحصوؿ عمى التغذية -

 الحصوؿ عمى التغذية الراجعة مف أجؿ مؿ يمي: -

 إحتياجات الموظفيف و قياس رضاىـ. تحديد -1

 الحصوؿ عمى اإلقتراحات مف طرؼ الموظفيف. -2

 تعميـ الدروس و التوصيات عمى كافة الموظفيف داخؿ المؤسسة. -3

 نشر التعميمات و المنيجيات و اإلجراءات عمى كافة الموظفيف. -4

                                                           
1
 .0221، د.ط فضٌلة محموش:اإلتصاالت اإلدارٌة و المراسالت الفعالة،دار الكتب العلمٌة،الجزائر،  
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 التواصؿ مابيف القادة و اإلدارة. -5

 . 1نقؿ األىداؼ بيف الموظفيف في مختمؼ إدارات المؤسسة -6

 أهمية اإلتصال اإلداري و اإلستراتيجية اإلتصالية: .4
 أهمية اإلتصال اإلداري داخل المؤسسة: 4.1

 . 2مساعدة اإلدارة في إقامة عبلقات مع الموظفيف عمى أسس مف التفاىـ و الثقة -

 ومات البلزمة لحسف سير العمؿ.زيادة إنتاج الموظفيف نتيجة تزودىـ بالمعم -

إحاطة العامميف بكؿ ما يجري داخؿ المؤسسة التي يعمموف فييا ينمي لدييـ الشعور باإلنتماء و بقيمتيـ  -

 اإلنتاجية.  3ما يرفع روحيـ المعنوية و كفايتيـ

و ضياع الوقت في أحاديث ال فائدة منيا و التي ال تقـو عمى أساس كاؼ مف   4التقميؿ مف الشائعات -

 الحقيقة و ال فائدو منيا.

تحقيؽ الترابط و التعاوف و تبادؿ اآلراء و وجيات النظر الخاصة لمعمؿ و مشاكمو لما يحقؽ الفيـ و  -

 التجاوب بيف العامميف.

 أثير السمبي.ذات الت  5القضاء عمى عمميات اإلتصاالت الخفية -

 عبر التواصؿ و مشاركة مختمؼ األطراؼ في المؤسسة.  6الحد مف المركزية المفرطة -

 

                                                           
1  : NGYEN-THANH famelly :la communication une sratégie au service de l’Entrprise ,ECONOMICA,1991. 

2
 .912فً الفنون و اإلعالم و التعلٌم و إدارة األعمال،مرجع سبق ذكره،ص عبد العزٌز شرف،نماذج اإلتصال  

3
 المرجع  نفسه   

4
 المرجع نفسه   

5
 .939مصطفى حجازي،اإلتصال الفعال فً العالقات اإلنسانٌة و اإلدارٌة،مرجع سبق ذكره،ص  

6
 المرجع نفسه    
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في اإلتصاؿ و التشجيع التعبير إلبراز اإلشكاالت الخفية إلى العالـ و  1تبني األسموب الديموقراطي -

 التصدي لعبلجيا بموضوعية.

 يا لمصمحة العمؿ و فعاليتو.مساعدة اإلدارات عمى ترشيد العبلقات أي إستخذام -

 تسيير المعمومات و البيانات. -

 وسيمة التأثير في اآلخريف أي عمميات التوجيو و التحفيز. -

 مراقبة إنجاز األعماؿ و النشاطات المحددة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة. -

  نشر الوعي و توضيح القواعد و مبادىء المؤسسة و القرارات المتخذة. -

                                                           
1
 المرجع نفسه   
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 تيجية اإلتصالية داخل المؤسسة:أهمية اإلسترا 4.1

 تحاوؿ أف توضح مواقؼ كؿ فرد لآلخر في المؤسسة. -

 تعريؼ المشاكؿ و سبؿ عبلجيا. -

 تحديد معايير و مؤشرات اآلداء. -

 توجيو العامميف و نصحيـ و إرشادىـ. -

 تسيير اإلمكانيات المتوفرة لموصوؿ إلى األىداؼ. -

 أفراد المؤسسة و مصادرىا. توزيع و تنظيـ سير المعمومات بيف -

 الكشؼ عف الفجوات اإلدارية. -

 منع العشوائية و إصبلح اإلدارة. -

 تحسيف اإلتصاؿ في المؤسسة ما يمنح الرضا لمعامميف بيا. -

 خمؽ التفاعؿ بيف جمبع الموظفيف عمى إختبلؼ مستوياتيـ و رتبيـ. -

 الثقة المطموبة. الجودة 1مساعدة الموظفيف لموصوؿ إلى مستوى -

 تقسيـ نشاطات المؤسسة و بمورة الرسائؿ اإلتصالية ضمف قنوات مناسبة. -

 تقييـ اآلداء و إنتاجية العمؿ. -

 التنسيؽ بيف المياـ و الوحدات الحترفة. -

 . 2تحقيؽ إنسجاـ أفراد المؤسسة و التنسيؽ و التكامؿ بيف تخصصاتيـ و خبراتيـ -

 

                                                           
1
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رورية و ألي غرض و ترتيب ىذه األنشطة في مجموعات يمكف أف ضتحديد أي األنشطة تكوف  -

 . 1تخصص لؤلفراد

 خبلصة:

إف اإلدارة في المؤسسة ىي عممية توجيو و تنسيؽ و مراقبة سموؾ األشخاص لتحقيؽ أىداؼ معينة،كذلؾ 

ة إتصالية فاإلتصاؿ يشكؿ عنصرا ميما لمقياـ و آداء وظائفو. و اإلتصاؿ اإلداري يعتمد عمى إستراتيجي

لتسييره ،حيث يتوجب كؿ مؤسسة إستراتيجية تقـو بتسيير و توجيو إتصاالتيا داخؿ المؤسسة لضماف 

التوزيع الجيد لممعمومات المرسمة و المستقبمة، حيث يتـ وضعيا بالشكؿ الذي يحقؽ مصمحة المؤسسة و 

مجموعة مف المتخصصيف في موظفييا و ذلؾ عبر عدة مراحؿ يقـو بصياغتيا فريؽ مف اإلدارة بمشاركة 

اإلتصاؿ بعد تحديد اليدؼ منيا و تنفيذىا .فاإلتصاؿ اإلداري و اإلستراتيجية اإلتصالية كبلىما ييدؼ إلى 

تحسيف اإلتصاؿ داخؿ المؤسسة و أشعار أفراد المؤسسة أنيـ محؿ إىتماـ مؤسسة ترفع معنوياتيـ و بالتالي 

مؤسسة إلى تحقيؽ أىدافيا حيث تكمف أىميتيا في خمؽ التفاعؿ بيف زيادة قدراتيـ اإلنتاجية ما يحقؽ توجو ال

 عمى اختبلؼ طبقاتيـ و مستوياتيـ.جميع أفراد المؤسسة 
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 تمهيد :

إلى  تعتبر اإلدارة المحمية أساس الديمقراطية، فيي المادة الخام التي تغذي المجتمع، وتنمي الشعور باإلنتماء

و تمثيميا أمام الجيات  المجتمع المحمي، حيث تختار الجماعة المحمية ممثمييا إلدارة مصالحيا ، ورعايتيا 

بحيث تقوم عمى المستوى المحمي ممثمة في الجماعات المحمية بمجموعة من الوظائف و الميام  المركزية.

مطات و الوظائف اإلدارية بين اإلدارة في إطار ما يعرف بالتسيير الالمركزي، الذي يقوم عمى توزيع الس

المركزية و ىيئات إدارية إقميمية مستقمة قانونا عن اإلدارة المركزية مع إبقائيا خاضعة لقدر معين من 

 الرقابة.

 وبعد أن نقوم بشرح تفاصيل وأبعاد ىذا النظام. سنعمد إلى معرفة نطاق تجسيده في الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الثاني الفصل                                                                                       النظري اإلطار  

 

 
31 

 

 اإلدارة المحمية:أسباب األخذ بنظام  .1

 المحمية إلى أسباب متعددة أىميا ترجع نشأة نظام اإلدارة 

 إزدياد وظائف الدولة : 1.1

دور الدولة وتعدد الخدمات التي تقدميا أجيزتيا جعل من العسير عمى الحكومة المركزية ، و  " إتساع

فروعيا اإلقميمية أن تباشر أداء الخدمات والميام ذات الطابع اإلقميمي في نفس الوقت الذي تقوم فيو 

فوض ليا الدولة بمباشرة مياميا ذات الطابع الوطني. فكان أن نشأت الحاجة إلى قيام منظمات محمية ت

بعض مياميا ، وسمطاتيا ذات الطابع اإلقميمي وتخمع عمييا قدرا من اإلستقالل التنظيمي واإلداري والمالي 

 . وبيذا تتمكن األجيزة المركزية لمدولة من التفرغ لمميام والمشاكل ذات الطابع الوطني .1"

 التشتت الجغرافي و التفاوت بين أقاليم الدولة: 1.1

. لذلك 2لغالب ىو أن التشتت الجغرافي يمكن أن يكون أحد األسباب التي تؤدي إلى الالمركزية "" إن الرأي ا

فإن إتساع الدول جغرافيا، ووجود التفاوت بين أقاليميا ينتج عنو وجود إختالف في المشاكل التي تتعرض 

يام منظمات محمية ليا تمك المناطق ، مع إختالف نوعية الخدمات المقدمة في كل منطقة. وعميو فإن ق

المركزية يصبح ضرورة تتطمبيا الظروف الخاصة عند تشتت أقاليم الدولة. و الجزائر مثال حي عمى وجود 

 وت بين إحتياجات األقاليم داخمياتشتت جغرافي في ربوعيا، وتفا

 تنوع أساليب اإلدارة تبعا لمظروف المحمية: 1.1

رة المركزية عند أدائيا لمخدمات ، بحيث تطبق عمى المالحظ أن وجود أنماط وأساليب متشابية في اإلدا

تساع ىذا النوع من األساليب ال يشكل عقبة  آافة المواطنين وفي جميع أنحاء الوطن عمى قدر المساواة. وا 
                                                           

1
 .969،ص9،ط9979أحمد صقر عاشور:اإلدارة العامة)مدخل بٌئً مقارن(،دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر،بٌروت،  

2
 .337ص،  1009د.ط ، ،الجامعٌة،اإلسكندرٌة، علً شرٌف:مبادئ اإلدارة)مدخل األنظمة فً تحلٌل العملٌة اإلدارٌة(،الدار  
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بالنسبة لمخدمات الوطنية. آما ىو الحال مع الخدمات المحمية . فاإلختالف بين المناطق الجغرافية في 

تبيانا إختالفا في األساليب المتبعة ألداء الخدمات. فمثال مشاكل المدن الكبرى تختمف القطر الواحد يتطمب 

عن المدن الصغرى ، والمشاريع التنموية تختمف أساليبيا في بيئة زراعية عنيا في بيئة صناعية أو تجارية 

حمية لكل وحدة إدارية ، ، وبذلك فإن نظام اإلدارة المحمية يحقق أداء الخدمات بطريقة تتالءم مع البيئة الم

 وجغرافية ومع طبيعة ورغبات السكان وظروفيم المحمية .

 اإلدارة المحمية أكثر إدراكا لمحاجات المحمية: 1.1

يعمل نظام اإلدارة المحمية عمى إشراك السكان المحميين في إدارة شؤونيم المحمية ، وبذلك تكون ليم القدرة 

موظفي اإلدارة المركزية الذين تنقصيم الخبرة واإلحساس بحاجة  عمى تفيم الحاجات، والمشاكل المحمية من

 السكان المحميين ورغباتيم.

 السبب الديمقراطي: 1.1

أصبحت اإلدارة المحمية أمر محتم كمنيج ديمقراطي تتبناه الدول. إذ أن المسؤولية الديمقراطية تطورت لدى 

ؤسسات اإلدارية ، ومرد ذلك " اإلعتقاد بأن الشعوب من ديمقراطية المؤسسات السياسية إلى ديمقراطية الم

أسموب الالمركزية ىو سمة ديمقراطية الحكم. وقد أدى ىذا الربط بين الديمقراطية والالمركزية إلى نوع من 

الخمط بينيما في أذىان الناس . فكثير من الدول اليوم وخاصة في العالم الثالث تمجأ إلى تطبيق نوع من 

ارات التي يممييا واقعيا الجغرافي واإلجتماعي واإلقتصادي ، والثقافي ، ولكن الالمركزية ليس لإلعتب

باعتبارىا نيجا ديمقراطيا. بينما الممارسة الفعمية) لمؤسساتيا الالمركزية أبعد ما تكون عن الممارسة 

 . 1الديمقراطية "

                                                           
1
،المملكة 93لعامة،العددوداعة هللا عبد هللا حمراوي:المركزٌة الحكم و اإلدارة بٌن النظرٌة و التطبٌق مع نماذج تطبٌقٌة،مجلة اإلدارة العامة،معهد اإلدارة ا  

 .99،ص9989العربٌة السعودٌة،



الثاني الفصل                                                                                       النظري اإلطار  

 

 
33 

 

 : التدريب عمى أساليب الحكم 1.1

دمة عمى تربية المواطنين تربية سياسية صالحة ، مع تساعد اإلدارة المحمية حسب تجارب الدول المتق

تدريبيم عمى أساليب الحياة النيابية والبرلمانية، عن طريق إيجاد مجالس محمية منتخبة من السكان 

المحميين، وىذه المجالس تعتبر خير مدرسة لتخريج أكفأ وأفضل أعضاء المجالس النيابية، وآبار موظفي 

 الدولة.

عن ىذه الدوافع العامة، ىناك أسباب خاصة جعمت اإلىتمام بإرساء نظام إداري ليا  وفي الجزائر فضال

 1يحظى باألولوية، و من ىذه األسباب نجد:

عامال ىاما في تقسيم البالد  1كمم  1472832شكمت شساعة الرقعة الجغرافية لمبالد  السبب الجغرافي: -أ

 وتتولى تسيير شؤونيم المحمية.إلى مناطق إقميمية تتمتع بييئات تمثيمية لمسكان 

الجزائر بحكم خضوعيا لإلستعمار الفرنسي لفترة طويمة سادت فييا إدارة ذات طابع  السبب التاريخي: -ب

ىذه اإلدارة القمعية  في إستبدال -وحتى قبمو في عيد الثورة  -عسكري ، نتج عنيا اإلسراع غداة اإلستقالل

بنظام إداري شعبي ذو أفكار وأعمال مستمدة من واقع السكان، وحياتيم اليومية. مسخرا لخدمة مصالحيم ال 

 ضدىا .

لقد إنتيجت الجزائر مباشرة بعد اإلستقالل أسموب التنمية الشاممة في مختمف  السبب اإلقتصادي : -ج

لذي فرض وجوده اإلستعمار. و ىذا ما تطمب اإلعتماد القطاعات. قصد القضاء عمى التخمف الشامل ا

 عمى نظام الالمركزية التي تسمح لمجماعات المحمية بأن تمعب دورىا كسند لتعميم التنمية.

لقد نظر إلى النظام الالمركزي اإلقميمي كأساس سياسي إلعادة تنظيم الدولة  السبب السياسي: -د

 أن يتم في غياب نظام لإلدارة المحمية. الديمقراطية. ىذا التنظيم الذي ال يمكن

                                                           
1
 .08،ص07صد.ط ،  طبٌقاتها،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،مسعود شٌهوب:أسس اإلدارة المحلٌة و ت  
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 أركان و أهداف اإلدارة المحمية : .1

 أركان اإلدارة المحمية : 1.1

 بناء عمى تحديدنا لمفيوم اإلدارة المحمية، يمكننا تحديد أىم أركانيا و ىي كاآلتي:

بوجود مصالح  " وىذا عن طريق اإلعتراف وجود مصالح محمية مختمفة عن المصالح الوطنية : -أ

خاصة بالوحدات اإلقميمية مستقمة عن المصالح الوطنية التي تقوم عمييا الدولة تستأىل إدارتيا، و تنظيميا 

وتسييرىا عمى المستوى المحمي وليس المركزي ، فتقوم بذلك إلى جانب المرافق الوطنية التي تعم خدماتيا 

عتراف القانون بوجود تمايز  1يذا اإلقميم أو ذاك "سائر أقاليم الدولة مرافق محمية تشبع حاجات خاصة ب . وا 

بين المصالح المحمية ، والمصالح الوطنية شكل الركن األساس لإلدارة المحمية ، من حيث تمكن اإلدارة 

المركزية بالتكفل بالمصالح الوطنية والتخمي عن المصالح المحمية لييئات محمية ، باعتبارىا األقدر عمى 

شبا  عيا.تمبيتيا وا 

" أي يعيد إلى أبناء الوحدة اإلدارية بأن يشبعوا إنشاء و قيام أجهزة محمية مستقمة و منتخبة :  -ب

حاجاتيم المحمية بأنفسيم . فال يكفي أن يعترف المشرع بأن ثمة مصالح محمية متميزة عمى النحو السابق. 

ا كان من المستحيل عمى جميع و إنما يجب أن يشرف عمى ىذه المصالح من ييميم األمر بأنفسيم. ولم

أبناء اإلقميم أو البمدة أن يقوموا بيذه الميمة بأنفسيم مباشرة ، فإنو من المتعين أن يقوم بذلك من ينتخبونو 

نيابة عنيم. و من ثم كان اإلنتخاب ىو الطريقة األساسية التي يتم عن طريقيا تكوين المجالس المعبرة عن 
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. لذلك تشكل طريقة اإلنتخاب وسيمة لدعم إستقالل أجيزة اإلدارة  1قميمي "إرادة الشخص المعنوي العام اإل

دارتيا من طرف مجالس منتخبة محميا من طرف سكان اإلقميم اإلداري .  المحمية بموجب تسييرىا ، وا 

ال  الرقابة اإلدارية )الوصاية( : -ج  إن إستقالل الييئات المحمية لن يكون مطمقا. وا 

أصبحت الييئات اإلقميمية تشكل دوال داخل الدولة. " لذلك تجمع آل التشريعات عمى أنو حرصا عمى صيانة 

الوحدة القانونية ، والسياسية لمدولة ال بد وأن يكون إستقالل الوحدات اإلدارية المحمية نسبيا تمارسو ىذه 

" . وعن طريقيا تبقى الصمة بين 2المركزية الوحدات في الحدود المقررة لو في القانون ، وتحت رقابة الييئات

 ىيئات اإلدارة المحمية و السمطة التنفيذية.

 أهداف اإلدارة المحمية : 1.1

 تأسيسا عمى ما سبق يمكننا إستنتاج أىداف مختمفة لإلدارة المحمية من بينيا نجد:

 األهداف السياسية : 1.1.1

رة شؤونيم بأنفسيم ، آما تتعاون الحكومة نظام اإلدارة المحمية يتيح لمسكان المحميين الفرصة في إدا

 الديمقراطية واإلدارة المحمية في أن يتمتع المواطنون بحياة ديمقراطية حرة.

فالديمقراطية المحمية تشكل أىم ركائز الديمقراطية الوطنية. وينتج عن األىداف السياسية لإلدارة المحمية 

 : 3النتائج اآلتية

ية لممواطنين عن طريق تدريبيم عمى ممارسة الديمقراطية وتعويدىم عمى توفير أسباب التربية السياس -

حسن إختيار ممثمييم في المجالس المحمية، كوسيمة لتنمية روح اإلحساس بالمسؤولية ، والقدرة عمى إختيار 

 ممثمييم في المجالس البرلمانية .

                                                           
1
 .77،ص76ص ، 9989،د.ط  ،سلٌمان محمد الطماوي:الوجٌز فً القانون اإلداري،مطبعة عٌن شمس  

2
 .189ص،  ،9973د.ط ، طعٌمة الجرف:القانون اإلداري)دراسة مقارنة فً تنظٌم و نشاط اإلدارة العامة(،مكتبة القاهرة الحدٌثة،القاهرة،  

3
 .78،ص1،9988قاسم جعفر:أسس التنظٌم اإلداري و اإلدارة المحلٌة بالجزائر،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،ط  
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 المسؤوليات. اإلستثمار في الكفاءات القيادية القادرة عمى تحمل المشاق، وعبء -

يجاد الحمول السميمة ليا في إطار  - تنظيم مجيودات القيادات المحمية في تحسس المشكالت الجماىيرية، وا 

 السياسة العامة لمدولة.

تحقيق تضافر الجيود الشعبية مع الجيود المركزية لموفاء بمطالب السكان المحميين. فتكمل بذلك  -

 الشعبية ما تعجز الموارد الحكومية عن تنفيذه. المجيودات

 األهداف اإلدارية واإلقتصادية: 1.1.1

تعد اإلدارة المحمية ميدان خصب لنمو تجارب النظم اإلدارية المختمفة. إذ أن نجاح نظام معين في إقميم ما 

ة فإن الضرر يعد بادرة لتطبيقو في باقي األقاليم األخرى ، وفي حالة حدوث العكس أي عدم نجاح التجرب

 . 1سيبقى في حدود اإلقميم المجرب ليذا النظام ، وال يتعدى بذلك الوحدات اإلدارية األخرى

إلى جانب ىذا نجد أن اإلدارة المحمية ىي حقل آخر لمتجارب اإلقتصادية. فسياسة الدولة الحديثة تعتمد 

 إلى جانب اإلدارة خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى الكثير من البرامج لتنمية الثروة. عمى اإلقتصاد

وعميو فإن الوحدات اإلدارية ىي مجال لمبحث والتجربة. فإذا نجحت المحاوالت في نطاقيا الضيق في 

مشاريع. أما إذا فشمت اإلدارة المحمية ، أمكن تعميميا في دائرة الدولة المتسعة بعد التأكد من صالحية ال

 ىذه المحاوالت فمجال فشميا ال يتعدى نطاق ذلك اإلقميم الذي جربت فيو.

 و في نفس السياق نجد اإلدارة المحمية تيدف إلى تحقيق األىداف اآلتية:

" تفجير القوى، والخمق، واإلبداع لدى القواعد العريضة لجماىير ومواطني الدولة ومشاركتيا في إثراء،  -

 يد أساليب عمل النظام اإلداري في الدولة، و غنائو وتغذيتو باستمرار بالعناصر الواقعية والفاعمية، وتجد

 ". 1والتقدمية الالزمة لضمان سير جياز النظام اإلداري في الدولة باستمرار

                                                           
1
 .98،ص1009،، د.ط اإلدارة المحلٌة الجزائرٌة،دار العلوم للنشر و التوزٌع،عنابةمحمد صغٌر بعلً،قانون   
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اإلدارة  تبسيط اإلجراءات، والقضاء عمى الروتين وبذلك تحل المشاكل المحمية محميا، بدال من الرجوع إلى -

 المركزية في العاصمة. وفي ذلك ربح لمجيد والوقت والمال.

العدالة في توزيع األعباء المالية ، إذ أن تبني نظام اإلدارة المحمية يسعى إلى تحقيق نوع من العدالة في  -

إضافة إلى  توزيع األعباء المالية بالنسبة لدافعي الضرائب ، وتوزيعيا سيتم بمشيئة أىالي الوحدات اإلدارية.

أن ما يدفعو أىالي الوحدة اإلدارية سيتم صرفو عمييم و عمى مرافقيم ، وفي ذلك تحقيق لمبدأ العدالة 

 اإلجتماعية.

 األهداف اإلجتماعية: 1.1.1

 تتمحور األىداف اإلجتماعية لإلدارة المحمية في:

م و تحقيق رغباتيم. في مساعدة األفراد في الحصول عمى إحتياجاتيم المحمية ، و توسيع دائرة نشاطاتي -

حين نجد أن تطبيق األسموب المركزي فقط ىو كبح ليذه الحاجات خدمة لمصالح الدولة. فيزداد نشاط ىذه، 

ساءة إستعمال السمطة المركزية أمام المصالح  ويكتم أنفاس تمك حتى يخمص األمر إلى اإلستبداد ، وا 

ق إقامة حكم راشد سداده التعاون، ولحمتو الحرية المحمية. كل ىذا توفره اإلدارة المحمية بحزم عن طري

 واإلطمئنان.

تعمل اإلدارة المحمية عمى ربط البناء المركزي بالقاعدة الشعبية. فتحقيق التجاوب المطموب بين األجيزة  -

المركزية ، وبين باقي القطاعات الشعبية . يكون عن طريق إختيار نظام اإلدارة المحمية السميمة الذي 

 عمى إرساء البناء اإلداري المركزي عمى أساس متين مرتبط بالقاعدة الشعبية . يساعد

 تعزيز صالت الروحية بين السكان المحميين قصد تحقيق المصالح المشتركة ألفراد المجتمع المحمي. -

                                                                                                                                                                                                      
1  G.vedet et P.Debvolve:droit: administratif,Paris,P.U.F,1984, .850ص  
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بعد  تحاول اإلدارة المحمية التخفيف من أثار العزلة التي فرضتيا المدنية الحديثة عمى األفراد. خاصة -

التوسعات التي شيدتيا مختمف التنظيمات. وبذلك تحافظ اإلدارة المحمية عمى التجانس وال يضيع اإلحساس 

 بالشعور الجمعي .

العمل عمى تقوية البناء السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي حيث تيدف اإلدارة المحمية إلى تعزيز البناء  -

وىذا من خالل توزيع القوى والعناصر المتميزة لمقيادة، بدال من اإلجتماعي ، والسياسي، واإلقتصادي لمدولة. 

تمركزىا في العاصمة. إذ بينت التجارب أن الالمركزية اإلدارية أقدر عمى مواجية األزمات من النظام 

 .1المركزي

  

                                                           
1
 .990،ص1009،، د.ط ،ناصر لباد:القانون اإلداري)التنظٌم اإلداري(مطبعة قالمة،الجزائر  
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 مزايا وعيوب نظام اإلدارة المحمية :  .1

ي اإلقميمي لو جانب من اإليجابيات ، وجانب إن إعتماد الدول في تنظيميا اإلداري عمى األسموب الالمركز 

 آخر من السمبيات . يمكن تحديدىا كاآلتي :

 المزايا :   1.1

 من بين مزايا نظام اإلدارة المحمية نجد :

تساعد اإلدارة المحمية عمى " الخالص من التعقيدات الناجمة عن المركزية اإلدارية . فوجود الييئات  -

كثير من الشؤون اإلدارية في الوحدات اإلقميمية ، يساعد عمى تبسيط اإلجراءات العامة المحمية التي تتولى ال

والقضاء عمى الروتين اإلداري . إذ تقوم بحل المشكالت محميا دون إضاعة الوقت، وتبديد األموال العامة 

 .1بالرجوع إلى السمطة المركزية في عاصمة البالد "

لإلدارة المحمية دور إستراتيجي وفعال في تكوين رؤوس األموال من خالل إشرافيا عمى الموارد المحمية.  -

وتنميتيا لممشاريع ذات الطابع المحمي. إضافة إلى كونيا وسيمة ىامة من وسائل التوظيف األمثل لمموارد 

 البشرية.

ستيعابا لحاجات السكان الم - حميين من اإلدارة المركزية في العاصمة. فمجمس اإلدارة المحمية أآثر فيما وا 

كل والية ، أو بمدية مثال يدرك حاجتو إلى المرافق المحمية أو ما ينقصيا ، وما يؤدي إلى حسن سيرىا. 

 أكثر بكثير من إدراك السمطة المركزية في العاصمة البعيدة عن األقاليم .

                                                           
1
 . 19،ص13،ص9،9977لمحلً)دراسة مقارنة(،دار الفكر العربً،طمنٌر ابراهٌم شلبً:المرفق ا  



الثاني الفصل                                                                                       النظري اإلطار  

 

 
40 

 

ن العدالة في توزيع الضرائب العامة عمى سكان "إذا كانت الالمركزية اإلقميمية من جية أخرى تضم -

األقاليم . فإنيا تمنع طغيان مرافق العاصمة عمى المرافق المحمية، فال تستولي األولى عمى الضرائب التي 

 .1يدفعيا سكان المنطقة لتنفق في غير إقميميم " 

تخاذ القرار في  - اإلدارة المحمية مدرسة إلعداد قادة المستقبل ، فيذا الذي يتقن فنون التسيير والنقاش وا 

مجمس البمدية أو الوالية . بإمكانو اإلضطالع بواجباتو إذا ما دفعتو ثقة األمة نحو مقاعد البرلمان أو غير 

 ذلك.

األقاليم البعيدة عن العاصمة التي ال تنال من إن وجود اإلدارة المحمية ىو عالج ألزمة اإلدارة في  -

 اإلىتمام، والدعم إال الجزء اليسير.

يمكن تفسير األخذ بنظام اإلدارة المحمية إستنادا إلى مبدأ مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ . حيث  -

مكن تحقيقو عمى توضح الخطة العامة لمدولة عن طريق اإلدارة المركزية )ىيئات التخطيط الوطنية(. وال ي

 أرض الميدان إال من خالل أجيزة المركزية مستقرة عمى المستوى المحمي .

من بين أىم المزايا كذلك " تحقيق الديمقراطية في مجال اإلدارة. فيمتد المبدأ الديمقراطي من الديمقراطية  -

ة في البالد فإن من حقو أن السياسية ليحقق الديمقراطية اإلدارية. فكما يسيطر الشعب عمى السمطة السياسي

 .  2يسيطر عمى السمطة اإلدارية فييا " 

 اإلدارة المحمية تتيح الفرص لتجريب النظم اإلدارية ،وتمييز الناجحة منيا عن الفاشمة. -

تساعد اإلدارة المحمية عمى تحقيق السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات المحمية. وتغيير طرق اإلشراف  -

مرافق من إقميم إلى آخر تبعا لحاجات السكان المحميين المختمفة. وىذا ما يؤدي إلى فاعمية عمى إدارة ال

 األجيزة اإلدارية ورفع كفاءتيا.
                                                           

1
 .199،ص1000،، د.ط ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر9عمار عوابدي،القانون اإلداري،ج  

2
 .91،ص9،9995(،دار المطبوعات الجامعٌة،ط9مصطفى أبو زٌد فهمً:الوسٌط فً القانون اإلداري)تنظٌم اإلدارة العامةج  
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يؤدي تبني نظام اإلدارة المحمية إلى وجود نوع من الحركة والحيوية داخل المجتمع آكل. وال ينحصر  -

إلستقالل المحمي ال تستحوذ العاصمة عمى آل األمر عمى العاصمة فقط. ألنو بوجود الالمركزية وا

نما تشاركيا الوحدات المحمية.  الصالحيات والسمطات في اتخاذ القرارات، وا 

 تساىم اإلدارة المحمية في تنفيذ مشاريع التنمية ، ويترتب عمى مساىمتيا تحقيق النجاح ليذه المشاريع. -

زية اإلقميمية " نظام تدعو إليو الديمقراطية الحديثة. ألن اإلعتماد عمى نظام اإلدارة المحمية ، أو الالمرك -

الديمقراطية معناىا أن يتولى الشعب أموره بنفسو. فالشعب يتولى أمور التشريع بواسطة ممثميو النواب، وىو 

. وىذه الديمقراطية ال تتجسد إال 1يتولى إدارة شؤونو المحمية بواسطة الييئات الالمركزية التي ينتخبيا"

 راف الشعب ورقابتو عمى شؤونو المحمية.بإش

ثبت بالتجربة كذلك قدرة الالمركزية اإلدارية اإلقميمية عمى مواجية األزمات واإلضطرابات فاإلدارة المحمية  -

 توحي لكل إقميم بطرق مواجية الصعاب، و آليات التغمب عمييا.

يتالءم مع الظروف المحمية مع توفر  تساعد اإلدارة المحمية عمى وضع الخطط ، واتخاذ القرارات بما -

 السرعة في إتخاذ القرارات ، والدقة في حسم األمور .

 العيوب : 1.1

تتجمى عيوب ومساوئ اإلدارة المحمية وىي ضئيمة مقارنة بمزاياىا في المخاوف التي يبدييا البعض من 

 حيث ما قد يترتب عمييا. لذلك فيناك خصوما يأخذون عمييا بعض العيوب ومنيا:

الالمركزية اإلقميمية " تمس الوحدة اإلدارية. بما تمنح من إستقالل لمييئات المحمية، ومن توزيع لموظيفة  -

اإلدارية بين السمطة المركزية والييئات الالمركزية. فضال عن إزدياد روح الالمركزية قد تؤدي إلى تقديم 

                                                           
1
 .169زهدي ٌكن:كتاب القانون اإلداري،منشورات المكتبة العصرٌة،صدا،بٌروت،ص  
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اإلستقاللية التي تعرفيا اإلدارة المحمية . إذ يتولد عن 1األفراد مصالحيم الخاصة عمى الصالح العام " 

 تنافس حاد بينيا وبين اإلدارة المركزية جعميا تميل إلى المصالح المحمية عمى حساب المصالح العامة.

ىيئات اإلدارة المحمية أقل خبرة ودراية بالشؤون العامة. لذلك من الضروري تكممة النقص بتعيين أعضاء  -

 فنيين.

حمية من الناحية المالية " عمى أساس أنيا تحتاج إلى نفقات كبيرة تتحمميا خزينة الدولة تعاب اإلدارة الم -

"2. 

تمتع ىيئات اإلدارة المحمية بالحرية " ولد في أعضائيا روح الميل إلى خدمة مصالحيم الشخصية  -

ضة لسوء إستخدام والحزبية عمى حساب المصالح العامة. وعميو وجو إتيام لإلدارة المحمية مفاده أنيا معر 

 .3الصالحيات "

الذي ال يقوم بالضرورة عمى  لما كان تشكيل ىيئات اإلدارة المحمية غالبا ما يتم عن طريق اإلنتخاب -

الخبرة والكفاءة بفعل وتأثير الدعاية الحزبية، " فقد ينجم عن ذلك ىبوط مستوى كفاءة الجياز اإلداري نظرا 

لتولي إدارة الييئات المحمية أعضاء قد ال تكون ليم الدراية والمعرفة بأساليب العمل اإلداري وتقنياتو وقواعده 

 .4العممية "

قدم نالحظ أن اإلنتقادات التي وجيت لإلدارة المحمية مبالغا فييا إلى حد كبير ألن إقتصارىا من خالل ما ت

عمى المصالح المحمية ، أو عمى مرافق بعينيا ال يمس وحدة الدولة اإلدارية. إلى جانب ىذا فاإلدارة المحمية 

لحكومة المركزية التي تقدم ليا العون ال تكون وال تقوم إال بإستنادىا عمى المركزية اإلدارية ، و تحت رقابة ا

 الفني والمالي .
                                                           

1
 .18،ص9،9978محمود حلمً:موجز مبادئ القانون اإلداري،دار الفكر العربً،الجزائر،ط  

2
، د.ط  ة المعارف،اإلسكندرٌةعبد الغنً بسٌونً عبد هللا،التنظٌم اإلداري)دراسة مقانة للتنظٌم اإلداري الرسمً و التنظٌم غٌر الرسمً(،منشأ  

 .901،ص1009،
3
 .963،ص9،9989محمد مهنأ العلً:الوجٌز فً اإلدارة العامة،دار السعودٌة للنشر و التوزٌع،ط  

4
 .39،ص1009،، د.ط محمد صغٌر بعلً:قانون اإلدارة المحلٌة الجزائرٌة،دار العلوم للنشر و التوزٌع،عنابة  
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عمى ىذا األساس فإنو ال مبرر لوجود تمك المخاوف. مادامت تصرفات اإلدارات المحمية خاضعة لرقابة 

 السمطة التنفيذية.

 مستويات اإلدارة المحمية في الجزائر: .1

الالمركزية اإلدارية ، ونظرا ألىميتيا بالنسبة لكيان تعتبر الالمركزية اإلقميمية في الجزائر أىم تطبيق لنظرية 

من الدستور الجزائري عمى  21الدولة وقواميا فيي عادة ما تبنى عمى أساس دستوري ، حيث تنص المادة 

 أن : " الجماعات اإلقميمية لمدولة ىي البمدية والوالية ، البمدية ىي الجماعة القاعدية " .

ما يمي :" يمثل المجمس المنتخب قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة المواطنين منو عمى  21كما تنص المادة 

 ".1في تسيير الشؤون العمومية

 administration)بالجزائر، أو ما يعرف باإلدارة المحمية ) territoriale)فاإلدارة الالمركزية اإلقميمية)

locale ( أو الجماعات المحميةles collectivités locales تق ،) : وم عمى وحدتين إداريتين ىما

 (.la wilaya( ،و الوالية )la communeالبمدية)

 الوالية: 1.1

عرف القانون الوالية بأنيا " جماعة عمومية إقميمية تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي وتشكل  

 .2مقاطعة إدارية لمدولة ، تنشأ الوالية بقانون "

فالوالية إذن ىي وحدة إدارية من وحدات الدولة ، وىي في ذات الوقت شخص من أشخاص القانون اإلداري 

، يتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية. أي أن الوالية تشكل وحدة إدارية بالنسبة لمسمطة المركزية من جية، 

 ومن جية أخرى وحدة المركزية بالنسبة لمسمطة الالمركزية.
                                                           

1
 .95،96،المادتٌن 9996رنوفمب 08،المؤرخ فً 9996دستور  

2
 .09،المادة 9990أفرٌل  07المؤرخ فً  09-90قانون الوالٌة:رقم  
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شؤونيا ممثمو السمطة المركزية ، وممثمو سكان الوالية أنفسيم ، والذين يتم إختيارىم عن ويتولى تسيير 

طريق اإلنتخاب . فاألسموب المعمول بو في إدارة الوالية ىو أسموب من أساليب عدم التركيز اإلداري من 

 احية أخرىساليب الالمركزية من نناحية والذي يتجسد في رأس ىيئاتيا وىو الوالي . وأسموب من أ

 هيئات الوالية :  1.1.1

يتكون التنظيم اإلداري لموالية من األجيزة اآلتية: المجمس الشعبي الوالئي ، المجمس التنفيذي الوالئي  

 و ىياكل اإلدارة العامة لموالية والوالي . إلى جانب أجيزة

 المجمس الشعبي الوالئي :   1.1.1.1

 لجياز األكثر تعبيرا ومطالبةماىيتو: وىو ممثل الديمقراطية في الوالية. ويعد ا -

بمطالب السكان المحميين. وىذا من خالل إنتخاب أعضائو من بينيم ، كما يجعل من الوالية مؤسسة إدارية 

 حقيقية نظرا لدوره الكبير في مختمف الميادين اإلجتماعية ، واإلقتصادية ، والثقافية ، والعمرانية ...إلخ .

تكون بطمب من الوالي أو طمب من ثمثي  -دورات عادية وأخرى إستثنائية  يعقد المجمس الشعبي الوالئي

لممارسة ميامو المتعددة مع رئيس الوالية مع إمكانية إستعانتو بمجان متخصصة  -( أعضاء المجمس⅔)

لدراسة المسائل التي تيم الوالية سواء كانت مؤقتة أو دائمة. خاصة في المجاالت اإلقتصادية، والمالية، 

تييئة العمرانية، والتجييز والشؤون اإلجتماعية والثقافية. يتم إنتخاب المجمس الشعبي الوالئي لمدة خمس وال

 سنوات عن طريق اإلقتراع العام والمباشر. ويحدد عدد األعضاء بناء عمى عدد سكان الوالية.

شح لعضوية عضو، ويشترط المشرع في المر  11إلى  41لكن عادة ما يتراوح عدد األعضاء ما بين 

المجمس الشعبي الوالئي أن ال يكون ممارس ألحد الوظائف اآلتية: أعضاء سمك الوالية ،القضاء ، رؤساء 
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المصالح لإلدارات المدنية لمدولة ، القائمون بالوظيفة في الوالية ، رؤساء المصالح المكمفون بصفة دائمة 

 .1بمصمحة أو مؤسسة ذات قوانين أساسية تابعة لموالية

إختيار المجمس الشعبي الوالئي عن طريق اإلنتخاب لمفترة اإلنتخابية ، من طرف جميع أعضاء المجمس  يتم

 باإلقتراع السري المباشر،و باألغمبية المطمقة في الدورة األولى.

 إختصاصات المجمس الشعبي الوالئي :

 يضطمع المجمس الشعبي الوالئي بعدة إختصاصات أىميا:

اإلداري: من أىم اإلختصاصات اإلدارية التي يمارسيا المجمس " تمك المتعمقة إختصاصات ذات الطابع 

بشروط تعيين موظفيو ، وذلك في إطار القانون األساسي لموظيف العمومي ، وغيره من القوانين األساسية 

المعمول بيا في ىذا الشأن . كما يقوم بتحديد شروط تنظيم وسير المؤسسات ويجوز لممجمس أن يحدد 

مصالح ، أو المؤسسات العمومية التي تقوم بتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة في نطاق الوالية ، كذلك فمن ال

حق المجمس أن يصادق عمى األنظمة األساسية الخاصة بالمصالح ، والمؤسسات العمومية لموالية في 

 نطاق القوانين واألحكام المعمول بيا " .

عاش اإلقتصادي: تتجسد في وضع خطط وبرامج التنمية إختصاصات في مجال التخطيط واإلن -ب 

نجازىا عمى المستوى الوالئي.  اإلقتصادية وا 

إختصاصات في ميدان التمويل واإلدارة المالية: ىذا من خالل التصويت عمى ميزانية الوالية بعد  -ج 

 . 2تحضيرىا من طرف المجمس التنفيذي الوالئي

                                                           
1
حسن السٌد إسماعٌل:اإلدارة العامة و التنظٌم اإلداري فً الجمهورٌة الجزائرٌة)دراسة نظرٌة و تطبٌقه(،جامعة الجزائر،جامعة   

 .191،ص9،9975الجزائر،ط
2
 .976،ص3،9989إلداري،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،طعمار عوابدي:دروس فً القانون ا  
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في مجال التنمية الصناعية: أصبح لممجالس الشعبية حق إنشاء المناطق الصناعية،  إختصاصات -د 

 وحق إستغالل أي مؤسسة صناعية .

إختصاصات في ميدان التنمية اإلجتماعية والثقافية: من حق المجالس الشعبية الوالئية متابعة حسن  -ه 

دات لتطوير مراكز التكوين الميني الخاصة سير المرافق الصحية، والتربوية واإلجتماعية ، مع بذل المجيو 

 بالشباب .

إختصاصات في مجال التنمية الفالحية : يقوم المجمس الشعبي لموالية في إطار إختصاصاتو المقررة  -و 

 بالقوانين والموائح بممارسة كل النشاطات الفالحية التي تستيدف إحداث تنمية في ىذا القطاع.

ة السياحية: وىذا من خالل توجيو ، وتنسيق مبادرات وأنشطة بمديات إختصاصات في مجال التنمي -ز 

 ت، والمرافق ذات الطابع السياحي ودوائر الوالية . مع حقيا في إستغالل أو تسيير أومراقبة كل المؤسسا

إختصاصات في مجال المواصالت و اإلسكان: من صالحيات المجمس الشعبي الوالئي بناء وتشييد  -ح 

دارة العقارات السكنية الممموكة لمدولة في الوالية. أما في ميدان المساكن الم الئمة لممواطنين. مع تسيير وا 

النقل والمواصالت فمن إختصاصو اإلشراف عمى إستغالل المرافق العامة والخاصة بنقل المواطنين داخل 

 نطاق الوالية.

ت والصالحيات العامة لممجمس اإلختصاصات العامة لممجمس الشعبي لموالية: " من اإلختصاصا -ط 

الشعبي لموالية دراسة وضبط الشؤون العامة لموالية. فيو من أجل ذلك لو الصالحيات واإلمكانيات القانونية 

 1نظام والحياة العامة لموالية"التي تسمح لو بالتداول في كل أمر من األمور المتصمة بال

 : المجمس التنفيذي الوالئي  1.1.1.1

 المجمس التنفيذي لموالية جياز اإلدارة التنفيذي عمى مستوى الواليةماىيتو:" يعتبر  -2
                                                           

1
 .999ص ،، د.ط  محمد صغٌر بعلً:القانون اإلداري)التنظٌم و النشاط اإلداري(،دار العلوم للنشر و التوزٌع،عنابة  



الثاني الفصل                                                                                       النظري اإلطار  

 

 
47 

 

فيو المسؤول عن تنفيذ قرارات الحكومة ، والمجمس الشعبي بالوالية ، ويمارس الكثير من اإلختصاصات 

. ويتشكل ىذا المجمس من رؤساء 1التنفيذية ، كما يختص بمباشرة بعض ميام الرقابة والوصاية اإلدارية "

شرافو. كما ومدير  ي المصالح التابعة لمختمف وزارات الدولة ، ويوضع ىذا المجمس تحت سمطة الوالي وا 

تكون لو إدارة خاصة تتكون من أمانة عامة ، ومن عدد معموم من المصالح واألجيزة واألقسام الفنية 

 المتخصصة. يجتمع المجمس بصفة منتظمة مرتين عمى األقل في الشير.

 س التنفيذي لموالية : يمكن تصنيف إختصاصاتو إلى صنفين رئيسيين ىما :إختصاصات المجم -1

إختصاصات في مجال اإلدارة التنفيذية: يعمل المجمس التنفيذي الوالئي عمى تنفيذ قرارات الحكومة  -أ 

والمجمس الشعبي الوالئي. وتتمثل ىذه الصالحيات في تنفيذ المخططات والسياسات العامة ، والبث في 

  ضيع اإلداريةالموا

إختصاصات في مجال الرقابة والوصاية اإلدارية: وفق الموائح والقوانين واألنظمة المعمول بيا ، يقوم  -ب 

المجمس التنفيذي الوالئي ، وتحت سمطة الوالي بأعمال وسمطات الرقابة الوصائية عمى األجيزة والوحدات 

ي حدود الوالية ، كما يعمل عمى تحقيق النتسيق بين والجماعات اإلدارية الالمركزية إقميميا و مصمحيا، ف

اإلدارة المركزية والوحدات واألجيزة اإلدارية الالمركزية ، وتحقيق اإلنسجام بين المصالح المحمية ، ومصالح 

 ووظائف اإلدارة المركزية لمدولة.

 ىما :إختصاصات المجمس التنفيذي لموالية : يمكن تصنيف إختصاصاتو إلى صنفين رئيسيين 

                                                           
1
 .995محمد صغٌر بعلً،القانون اإلداري)التنظٌم و النشاط اإلداري(،مرجع سبق ذكره،ص  
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إختصاصات في مجال اإلدارة التنفيذية: يعمل المجمس التنفيذي الوالئي عمى تنفيذ قرارات الحكومة  -أ 

والبث في  والمجمس الشعبي الوالئي. وتتمثل ىذه الصالحيات في تنفيذ المخططات والسياسات العامة ،

 .1المواضيع اإلدارية

وفق الموائح والقوانين واألنظمة المعمول بيا ، يقوم ة: إختصاصات في مجال الرقابة والوصاية اإلداري -ب 

المجمس التنفيذي الوالئي ، وتحت سمطة الوالي بأعمال وسمطات الرقابة الوصائية عمى األجيزة والوحدات 

والجماعات اإلدارية الالمركزية إقميميا و مصمحيا، في حدود الوالية ، آما يعمل عمى تحقيق النتسيق بين 

ركزية والوحدات واألجيزة اإلدارية الالمركزية ، وتحقيق اإلنسجام بين المصالح المحمية ، ومصالح اإلدارة الم

 .2ووظائف اإلدارة المركزية لمدولة

 الوالي  1.1.1.1

 يعتبر الوالي القائد اإلداري في الوالية ، وسمطة إدارية من السمطاتماهيته :  -1

فيو ممثل السمطات اإلدارية والسياسية المركزية في الوالية ، حيث أنو ممثل لمدولة ،  اإلدارية المركزية .

 ومندوب الحكومة ، والممثل المباشر والوحيد لكل من الوزراء في نطاق الحدود اإلدارية التي يتوالىا.

س الجميورية بناء ونظرا ألىمية الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس ، كان تعيين الوالة من صالحيات رئي

 منو. 87، وطبقا لممادة  2991عمى نص في الدستور المعدل سنة 

 من إختصاصات الوالي نجد :إختصاصات الوالي :  -1

 تنفيذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي: ويكون ذلك بإصدار قرارات والئية لتنفيذ ما صادق عميو -أ 

 المجمس الشعبي الوالئي.

                                                           
1
إلقتصاد و محمد الهادي لعروق:التهٌئة و التعمٌر فً صالحٌات الجماعات المحلٌة،محاضرات ملتقى حول تسٌٌر الجماعات المحلٌة،مخبر المغرب الكبٌر ا  

 .39،ص1008،، د،ط  المجتمع
2
 .311،ص1001، 9، ط مورٌس نخلة،و آخرون:القاموس القانونً الثالثً،منشورات الحلبً الحقوقٌة  
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عالم المجمس الشعبي الوالئي بكافة نشاطات الوالية و أوضاعيا.اإلعالم: يقوم الو  -ب   الي بإطالع وا 

 يقوم الوالي بتمثيل الوالية في جميع الميادين المدنية و اإلدارية. وىذا مثل البمدية التي يكون الممثل -ج 

 فييا رئيس المجمس الشعبي البمدي.

  من قانون الوالية. 201ممارسة السمطة الرئاسية عمى كل موظفي الوالية بناًء عمى المادة :  -د 

 من صالحيات الوالي التوقيع عمى اإلتفاقات والعقود والصفقات المبرمة باسم الوالية. و عمى اإليجارات -ه 

 ل والتنسيق اإلداري بين نشاطاتالمتعمقة بأمالك الدولة. ىذا باإلضافة إلى دوره الميم في تحقيق اإلتصا

 مصالح الدولة في نطاق الوالية ، مع اإلشراف عمى اإلدارة العامة بيا.

 لموالي إختصاصات مالية تتمخص في مسؤوليتو عن األمر بالصرف في الوالية  باإلضافة إلى سمطة -و 

 نقل اإلعتمادات المالية من مادة إلى أخرى . ومن باب فرعي إلى آخر.

 وم الوالي بميمة الرقابة اإلدارية عمى مصالح الدولة بالوالية ، من خالل اإلشراف عمى المصالحيق -ز 

 العمومية.

يعد الوالي من رجال الضبط اإلداري ، فالوالي مسؤول عمى المحافظة عمى النظام واألمن والسالمة  -ح 

 .من قانون الوالية( 91والسكينة العامة.) المادة 

يشرف عمى الضبط القضائي : إذ يحق لمواللي في حالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بأمن الدولة  –ط 

من قانون اإلجراءات  17وعند اإلستعجال فقط التدخل بنفسو إلتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية ] المادة 

 ون الجزائي.الجزائية[. لكن ىذا اإلختصاص أحيط بمجموعة شروط يمكن الرجوع إلييا في القان

 وظائف الوالية : 1.1.1

 تقوم الوالية بوظائف مختمفة أىميا : 

 الوظائف السياسية : -أ
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تتمثل ىذه الوظائف في إيصال كل التحركات والنشاطات السياسية بالوالية إلى الجيات العميا في الوزارة ، 

 .1ت السياسية بالواليةكما يمكن لموالي تقديم طمبات إلى سمطات عميا بالتفتيش و التحقيق في النشاطا

 الوظائف اإلقتصادية : -ب

تتمثل الوظائف اإلقتصادية لموالية في تدعيم كل المشاريع ذات الطابع التنموي لموالية ، من أجل تحقيق 

اإلنعاش اإلقتصادي . مع العمل عمى تشجيع اإلستثمار الوطني في نطاق الوالية في آل المجاالت 

حية،...الخ . كما توافق الوالية عمى البرامج التنموية المقدمة من طرف البمديات الصناعية ، الفالحية ، السيا

 التابعة ليا، وذلك بعد مراجعتيا و تصحيحيا، والمصادقة عمييا.

 الوظائف اإلجتماعية : -ج

تتجسد الوظائف اإلجتماعية لموالية في تدعيم مختمف ميادين الحياة اإلجتماعية من خالل العمل عمى 

األجيزة الصحية واإلجتماعية لتأمين حماية الطفولة ومساعدة األشخاص المسنين ، والعمل عمى تطوير 

نجاز  إنشاء وحدات جديدة لمعالج . مع العمل عمى تطوير األجيزة اإلجتماعية والتربوية الخاصة بالشباب وا 

 .2المؤسسات التعميمية ، ومراكز التكوين الميني

 الوظائف الثقافية : -د

ستمرارىا ، عمى إنشاء المراكز والمعاىد الثقافية  تعمل كل والية من أجل الحفاظ عمى ثقافة المنطقة ونشرىا وا 

والرياضية ، وتشجيع اإلستثمار في ىذا المجال ،وتدعيم ذوي المواىب عمى إختالف فئاتيم وأجناسيم . ىذا 

تمف الطبوع الثقافية لضمان إستمرارىا وتوارثيا باإلضافة إلى إحياء التظاىرات واألعياد الثقافية ، وتدعيم مخ

 .3عبر األجيال الالحقة

                                                           
1
 .76،ص1009،، د.ط  مزٌانً فرٌدة،مبادئ القانون اإلداري الجزائري،مطبعة عمار قرفً،باتنةقصٌر   

2
 .65،ص1،9981حسٌن مصطفى حسٌن:اإلدارة المحلٌة المقارنة،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،ط  

3
 66نفس المرجع ص   
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 الوظائف اإلدارية : -ه

تتمثل الوظائف اإلدارية لموالية في: التصويت عمى ميزانية الوالية، تقرير الضرائب والرسوم القانونية ، ترتيب 

عادة تنظيم الوالية أو تغييرىا ، منح العقود بالنسبة لبعض فق ، إنشاء المرافق اإلدارية المحمية خاصة المرا وا 

 .1ما تعمق منيا بالطرق والمعاونات والصحة

 الرقابة عمى الوالية : 1.1.1

باعتبارىا ىيئة إدارية إلى مختمف صور وأنواع الرقابة المتشابكة إلى حد كبير. وبغض النظر تخضع الوالية 

توصف بأنيا رقابة تصل إلى السمطة الرئاسية.  عن الرقابة الممارسة عمى الوالي والمجمس التنفيذي ، والتي

المجمس ذاتو ثم أعضائو ،  فإن ىناك رقابة تمارس عمى المجمس الشعبي لموالية ، وىي رقابة تمتد إلى

 وأخيرا أعمالو.

 الرقابة عمى المجمس الشعبي الوالئي: -أ

من قانون الوالية يكون حل المجمس  33يمنح القانون السمطة المركزية حق حل المجمس وذلك وفقا لممادة 

  الشعبي الوالئي في الحاالت اآلتية :

  إنخفاض عدد األعضاء ألقل من النصف ، حتى بعد القيام بعممية اإلستخالف. •

  اإلستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجمس الممارسين. •

  اإلختالف الخطير بين األعضاء الذي من شأنو عرقمة السير العادي لممجمس. •

 اإللغاء النيائي إلنتخاب جميع أعضاء المجمس. •

                                                           
1
 . 30ٌة، المادة رقم المتضمن قانون الوال 1091فٌفري  19المؤرخ فً  19-91القانون رقم   
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ويتم اإلعالن عن حل المجمس الشعبي الوالئي ، وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجمس الوزراء 

الوالية[ والسمطة اإلدارية المختصة. بذلك ىي رئيس  من قانون 31بناء عمى تقرير من وزير الداخمية ]المادة 

 الجميورية أو رئيس الحكومة  وينتج عن حل المجمس الشعبي الوالئي األثار اآلتية :

سحب صفة العضوية بالمجمس عن جميع األشخاص المكونين لو سابقا ، ىذا دون مساس اإلعتراف  •

  بالشخصية المعنوية لموالية.

م المتضمن لحل المجمس تاريخ لمقيام بتجديد المجمس عن طريق إجراء إنتخابات إليجاد يعتبر ذات المرسو  •

 .1مجمس جديد منتخب

"تمارس جية الوصاية )اإلدراة المركزية( رقابتيا عمى أعضاء المجمس الشعبي الوالئي ، من حيث إمكانية 

 :2ئي"توقيفيم أو إقالتيم أو إقصائيم بموجب مداولة من المجمس الشعبي الوال

منتخب لمتابعة جزائية عمى ما يأتي:" إذا تعرض عضو  32ينص قانون الوالية في مادتو :  التوقيف -2 

ال تسمح لو بمتابعة ممارسة ميامو قانونا، يمكن توقيفو. ويتم اإلعالن عن التوقيف بقرار معمل صادر عن 

 وزير الداخمية حتى صدور قرار الجية القضائية المختصة".

من قانون  30اإلقالة )اإلستقالة الحكمية( : تمتد الرقابة لتشمل إمكانية إقالة العضو، إذ تنص المادة  - 1

الوالية عمى ما يأتي: "يعد كل عضو في مجمس شعبي والئي يجد نفسو تحت طائمة عدم قابمية إنتخاب أو 

جمس الشعبي الوالئي. ويقوم في حالة تناف منصوصا عمييا قانونيا ، مستقيال فورا بموجب مداولة من الم

رئيس المجمس الشعبي الوالئي عمى الفور بإعالم الوالي بذلك. وفي حالة تقصيره وبعد إعذاره من الوالي 

 يعمن وزير الداخمية بحكم القانون عن طريق اإلستقالة بقرار".

 العزل أو اإلقصاء : في حالة وفاة عضو من أعضاء المجمس الشعبي الوالئي  - 4
                                                           

1
 .69حسٌن مصطفى حسٌن:اإلدارة المحلٌة المقارنة،مرجع سبق ذكره،ص  

2
 .901محمد صغٌر بعلً،القانون اإلداري)التنظٌم و النشاط اإلداري(،مرجع سبق ذكره،ص  
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 تقالتو أو إقصائو يستخمف بالمرشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخبأو إس

 ،و يثبت المجمس الشعبي الوالئي ىذا اإلستخالف بمداولة ، ويطمع الوالي عمى ذلك.1األخير منيا 

 القانون 31عمى كل منتخب تعرض إلدانة جزائية تسمبو أىمية اإلنتخاب المادة ) 47و تطبق أحكام المادة 

 .2الوالية(

يترتب عن إقصاء العضو فقدان وزوال المركز القانوني المترتب عن عضوية المجمس الشعبي الوالئي ، كما 

ينتج عنو كذلك إستخالف العضو المقصى بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب األخير 

 منيا.

 الرقابة عمى أعمال المجمس الشعبي الوالئي : -ج

دة أشكال من الرقابة عمى أعمال ومداوالت المجمس الشعبي الوالئي من طرف الجية المركزية تمارس ع

الوصية بذلك المتمثمة أساسا في وزارة الداخمية . أما قرارات الوالي بصفتو ممثل لمدولة، فيي خاضعة ال 

نتائج .عمى العموم فإن  محالة لمراقبة الجية الوصية )الوزارة( باعتباره مرؤوسا، بكل ما يتولد عن ذلك من

 .3أىم صور الرقابة عمى أعمال المجمس تتمثل في التصديق واإللغاء

التصديق: ويقصد بو إقرار السمطة الوصية بمطابقة مداولة المجمس الشعبي الوالئي لمقانون المعمول بو  -2

 ، ويمكن تقسيم مداوالت المجمس من ىذه الناحية إلى نوعين:

أي أنيا ال تحتاج إلى تصديق ، ويمكن تنفيذىا في حالة عدم تقديم  التصديق الضمني:المداوالت النافدة  -

يوما من تاريخ إنتياء الدورة. فإذا طمب ذلك من وزير الداخمية عميو  21طمب من الوالي بإلغائيا خالل 

                                                           
1
 .38المتضمن قانون الوالٌة،المادة  1091فٌفري  19المؤرخ فً  19-91القانون رقم   

2
 المرجع نفسه  

3
 .98المحدد ألجهزة و هٌاكل اإلدارة العامة للوالٌة،المادة  9999أكتوبر  13المؤرخ فً  195-99المرسوم التنفٌذي رقم   
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داع طمب إبالغ المجمس في نفس الوقت بذلك ، فإذا لم يصدر قرار اإللغاء في غضون شيرين من تاريخ إي

 اإللغاء تعتبر المداوالت نافدة.

يكون التصديق عمييا من طرف وزير الداخمية في  المداوالت الخاضعة لمتصديق )التصديق الصريح( : •

المواضيع الخاصة بالميزانيات والحسابات والقروض. وكذا شراء العقارات ومبادالتيا. أو يتم التصديق من 

ص في المداوالت الخاصة بالضرائب والرسوم أو أجور موظفي الوالية. أو طرف وزير الداخمية والوزير المخت

إنشاء مصالح ومرافق عمومية والئية كما ورد في قانون الوالية ، أو بأي موضوع آخر تتطرق أحكام التشريع 

 .1المعمول بيا عمى ضرورة وجود التصديق الصريح

 : ومن ىذا الجانب تصنف مداوالت المجمس الشعبي الوالئي إلى صنفي:اإللغاء -1

من قانون الوالية ، تكون مداوالت المجمس باطمة  12+مداوالت باطمة بطالنا مطمقا: بناء عمى المادة 

 :2بطالنا مطمقا ألحد األسباب اآلتية

ث نطاقيا اإلقميمي أو أن تتناول مداوالت المجمس موضوعا خارجا عن إختصاصو وصالحياتو من حي •

 الموضوعي.

 أن تكون المداوالت مخالفة لمتشريع )الدستور، القانون، والتنظيم(. •

جراءات تسيير المجمس الشعبي الوالئي من حيث دوراتو ومداوالتو ، وغيرىا من  • مخالفة المداوالت لشكل وا 

 اإلجراءات والكيفيات المنصوص عنيا قانونيا.

ا نسبيا: أي قابمة لإلبطال ، تكون قابمة لإللغاء المداوالت التي يشارك فييا أعضاء مداوالت باطمة بطالن +

من المجمس الشعبي الوالئي المعنيون بقضية موضوع المداولة ، إما باسميم الشخصي أو كوكالء )المادة 

لوالية مع من قانون الوالية(. و يمكن أن يطمب اإللغاء الوالي أو أي ناخب ، أو أي دافع ضريبة با 11
                                                           

1
 .1006، د.ط ،عالء الدٌن عشً:والً والٌة التنظٌم اإلداري الجزائري،دار الهدى،الجزائر  

2
 ،.59ن حل المجالس الشعبٌة.المادة،المتضم 9999أكتوبر  5المؤرخ فً  906-93المرسوم التنفٌذي رقم  
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يوما بعد إغالق دورة المجمس التي إتخذت فييا المداولة. و يكون ذلك بتوجيو  21وقف التنفيذ. وذلك خالل 

ال أعتبرت المداولة  رسالة مسجمة إلى وزير الداخمية الذي يجب عميو الفصل في الطمب خالل شير وا 

 .1نافذة

 البمدية: 1.1

عرف القاموس القانوني البمدية بأنيا:" إدارة محمية تقوم ضمن نطاقيا بممارسة الصالحيات التي يخوليا 

. وقد عرفيا قانون البمدية عمى أنيا 2إياىا القانون ، وتتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي واإلداري "

 ، واإلستقالل المالي وتحدث بموجب القانون. " الجماعة اإلقميمية األساسية ، وتتمتع بالشخصية المعنوية 

. وبحكم تعامميا المباشر مع 3"لذلك تعتبر البمدية ىي الخمية القاعدية لمدولة في نظام التسيير الالمركزي "

المواطنين ، وعمميا عمى تحقيق سياسة الدولة ، تكتسي البمدية أىمية خاصة لكونيا الييئة القاعدية األولى 

 ا المواطن. سواء لطمب مصمحة أو حماية ، أو لمتعبير عن ضرر.التي يمجأ إليي

 أجهزة البمدية : 1.1.1

 يتكون التنظيم اإلداري لمبمدية من األجيزة اآلتية:

 المجمس الشعبي البمدي:  1.1.1.1

 +ماىيتو: " يعد المجمس الشعبي البمدي ىو المجمس الوحيد المنتخب عن طريق 

                                                           
1
 51المرجع نفسه المادة   

2
 .396،ص9،ط1001مورٌس نخلة،و آخرون،القاموس القانونً الثالثً،منشورات الحلبً القانونٌة،  

3
  Sid Ali :compétences des organes délibérants et des organes exécutifs au niveau de la commune, la revue du 

CENEAP,N2,Mitidja impression,2002,p07. 
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جعمت منو أحكام الدستور اإلطار الذي يعبر فيو الشعب عن إرادتو  . ولذلك1اإلقتراع العام لسكان البمدية "

ويراقب عمل السمطات العمومية. كما إتخذتو " قاعدة الالمركزية ، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير 

 من الدستور. 21الشؤون العمومية " المادة 

أو في دورات إستثنائية كمما  -أشير  04تكون كل  -ولتسيير أعمالو يجتمع المجمس في دورات عادية 

إقتضت الضرورة ، سواء بطمب من رئيس المجمس ، أو ثمث أعضائو ، أو بطمب من الوالي. يعقد المجمس 

 الشعبي البمدي العديد من المداوالت تضبطيا الضوابط اآلتية:

سة المواضيع أن تكون المداوالت عمنية إال في حالة فحص الحاالت اإلنضباطية لممنتخبين ، وعند درا -

المرتبطة باألمن و المحافظة عمى النظام العمومي . فإنيا تكون مداوالت مغمقة ، مع اإلحتفاظ بحق 

 المواطنين في اإلطالع عمييا.

 أن يتم إجراء و تحرير المداوالت بالمغة العربية. •

ع ترجيح صوت المصادقة عمى المداوالت تكون باألغمبية المطمقة لألعضاء الممارسين الحاضرين م •

مؤقتة لدراسة  الرئيس في حالة تعادل األصوات يستطيع المجمس تشكيل من بين أعضائو لجان دائمة أو

القضايا الحساسة عمى مستوى البمدية. خاصة في ميدان اإلقتصاد ، أو الشؤون اإلجتماعية ، أو التعمير، 

 .2أو المالية ، أو التييئة العمرانية

 عبية البمدية عدة إختصاصات متصمة بميمة اإلدارة لممجالس الش +إختصاصاتو:

 الرئيسية في البمدية. ومن ىذه اإلختصاصات ما يأتي:

                                                           
1
  Hafid Lakhdar,L’organisation administrative des collectives locales.office des publication universitaire,Alger,p06. 

2
 .38المتضمن قانون البلدٌة،المادة  1099المؤرخ فً جوان  90-99القانون رقم   
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اإلختصاصات ذات الطابع اإلداري والمالي: تجسد اإلختصاصات المالية من خالل التصويت عمى  –أ 

باب إلى آخر داخل نفس كما يحق لو القيام بتحويالت من  -إقتراحيا من طرف الرئيس  -ميزانية البمدية 

 القسم من الميزانية.

  إختصاصات مرتبطة بالمجاالت التنموية : تتمثل في: -ب 

في ميدان التنمية اإلقتصادية ، واإلجتماعية والصناعية ، و الفالحية : لممجمس صالحيات في وضع  -

إتخاذ المبادرات اليادفة إلى  خطط وبرامج التخطيط المحمي ، بناء عمى الموارد المتاحة ووسائل التنفيذ ، مع

 تطوير التنمية المحمية.

تخاذ كل  - يساىم المجمس الشعبي البمدي في التنمية السياحية من خالل إيجاد مرافق محمية سياحية وا 

 اإلجراءات الكفيمة بالمحافظة عمى المعالم السياحية والمناطق األثرية.

ان ، من خالل وضع المخططات العمرانية البمدية ، لممجمس الشعبي البمدي دور كبير في جانب اإلسك -

 وتشجيع بناء العقارات والوحدات السكنية.

في مجال النقل يسير المجمس عمى اإلستغالل المباشر لمرافق النقل أو المشاركة في مشاريع النقل  -

 الخاصة بالبمدية.

لشؤون الصحية بالبمدية من خالل يسعى المجمس الشعبي البمدي إلى إحراز التقدم الثقافي ، ورعاية ا -

 إيجاد المرافق الثقافية و الصحية والرياضية.

إختصاصات في مجال الرقابة اإلدارية : ىناك دور فعال لممجمس الشعبي البمدي في الرقابة اإلدارية  -ج 

ا. وفي عمى أنشطة المؤسسات اإلقتصادية المساىمة في تنفيذ الوظائف اإلدارية واإلقتصادية السابق ذكرى

 .1حالة وجود أي خمل أو تقصير من صالحيات المجمس إيصال ذلك إلى السمطات اإلدارية العميا

                                                           
1
 .69المتضمن حل المجالس الشعبٌة،المادة  9993أكتوبر  5المؤرخ فً  906-93المرسوم التنفٌذي رقم   
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 المجمس التنفيذي البمدي: 1.1.1.1

من طرف المجمس الشعبي البمدي ، إذ ينتخب من بين أعضائو  ىو عبارة عن جياز جماعي يتم إنتخابو

رئيسا، ونائبين لمرئيس أو أكثر. بحيث يشكمون الييئة التنفيذية لمبمدية، ويكون اإلقتراع سريا وباألغمبية 

المطمقة. يجتمع المجمس في إجتماعات عادية مرتين عمى األقل  في الشير ، وفي إجتماعات طارئة كمما 

 ورة ذلك بطمب من الرئيس أو ثمثي أعضاء المجمس.إقتضت الضر 

يضطمع المجمس بعدة إختصاصات يمارسيا باسم البمدية من خالل تنفيذ مداوالت المجمس الشعبي البمدي ، 

لسمطة الوالي  وبعضيا اآلخر تكون باسم الدولة من خالل تنفيذ القوانين والتنظيمات المركزية ، مع خضوعو

سيتم التطرق ليا في العنصر الالحق مع إختصاصات رئيس المجمس الشعبي  . وشرح ىذه اإلختصاصات

 .1البمدي  الذي ىو في ذات الوقت رئيس المجمس التنفيذي البمدي

 رئيس المجمس الشعبي البمدي :  1.1.1.1

يقوم رئيس المجمس الشعبي البمدي بتمثيل الدولة في البمدية من خالل إختصاصو مع المجمس الشعبي ، 

سنوات من طرف أعضاء القائمة التي أحرزت 1فيذي البمدي. يتم تعيينو لمدة إنتخابية قدرىا والمجمس التن

غالبية المقاعد. عقب تنصيبو يقوم الرئيس بتشكيل ىيئة تنفيذية تضم عدد من النواب يتراوح عددىم من 

 . 2(. بناًء عمى عدد أعضاء المجمس الشعبي البمدي  01إلى ) ( 01)

صاصات رئيس المجمس الشعبي البمدي باإلزدواجية ، فيي من جية تجسد ز إختتتمي+اإلختصاصات : 

 تمثيل البمدية . ومن ناحية أخرى تكون لحساب الدولة.

                                                           
1
 .997،ص9،ط9995(،دار المطبوعات الجامعٌة،9مصطفى أبو زٌد فهمً،الوسٌط فً القانون اإلداري)تنظٌم اإلدارة العامة ج  

2
 .50البلدٌة،المادة المتضمن قانون  1099المؤرخ فً جوان  90-99القانون رقم   
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في مجال تمثيل البمدية: أعطى القانون صالحية تمثيل البمدية إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي ، إذ  -أ 

 يقوم باإلختصاصات اآلتية:

كل النشاطات اإلدارية والمدنية ، وكل التظاىرات الرسمية واإلحتفاالت. إضافة إلى  تمثيل البمدية في -

 تمثيميا أمام المصالح القضائية.

دارة إجتماعاتو والتحضير لمدورات ، ودعوة  - يتولى رئيس المجمس الشعبي البمدي رئاسة المجمس ، وا 

 األعضاء لعقدىا ، مع اإلشراف عمى ضبط وتسيير الجمسات.

 -يير أموال البمدية وأشغاليا ، والمحافظة عمى ممتمكاتيا. حيث يقوم رئيس المجمس الشعبي البمدي تس -

بتسيير إيرادات البمدية ، واألمر بالصرف واإلنفاق ، مع اإلشراف عمى آل األعمال  -تحت مراقبة المجمس 

س ستعماليا، وا  تغالليا. و العمل عمى إبرام صفقات القانونية الخاصة بممتمكات البمدية من ناحية إكتسابيا ، وا 

البمدية ومراقبة تنفيذىا. إضافة إلى ذلك يسير الرئيس عمى توظيف مستخدمي البمدية ، وممارسة السمطة 

قتراح ميزانية البمدية عمى المجمس، ثم القيام بمتابعة تنفيذىا.  الرئاسية عمييم. ىذا مع العمل عمى إعداد وا 

" يمارس رئيس المجمس الشعبي البمدي بصفتو ممثال لمدولة صالحيات ىامة في مجال تمثيل الدولة :  –ب 

 منيا: 1ومتعددة"

لرئيس المجمس الشعبي البمدي صفة ضابط الحالة المدنية . ىذه األخيرة التي تخول قيامو بذاتو ، أو  -

تصريحات الوالدات والزواج والوفيات. إضافة إلى  نوابو، أو أحد موظفي البمدية إستالم بالتفويض ألحد

  تدوين جميع الوثائق واألحكام القضائية في سجال ت الحالة المدنية.

                                                           
1
 .97ص د.ط ، لخضر عبٌد،التنظٌم اإلداري للجماعات المحلٌة،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،  
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من قانون  21يتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدي بصفة ضابط الشرطة القضائية بناًء عمى المادة  -

ء المجالس الشعبية البمدية ، ضباط الدرك اإلجراءات الجزائية التي تنص " ضباط الشرطة القضائية : رؤسا

 من قانون البمدية كذلك. 17. وبموجب المادة 1الوطني ، محافظو الشرطة ، ضباط الشرطة ....."

يعد رئيس المجمس الشعبي البمدي أحد رجاالت الضبط اإلداري. إذ يتولى المحافظة عمى النظام العام  -

 عمى األمن العام.بإتخاذه كافة القرارات الكفيمة بالحفاظ 

 الهيئات اإلستشارية :  1.1.1.1

الشعبي البمدي من بين أعضائو ، تكون ليا صالحيات ذات طبيعة إستشارية ، يعمل عمى تشكيميا المجمس 

حيث تتكفل بدراسة المشاكل المرتبطة باإلدارة ، والشؤون المالية ، والتخطيط والتجييز، واألشغال العمومية ، 

 قافية.والشؤون اإلجتماعية والث

ويمكن لعضو المجمس الشعبي البمدي تولي عضوية عدة لجان في نفس الوقت آما ىو الحال بالنسبة 

لممجالس الشعبية الوالئية كذلك. أو القيام بدعوة الموظفون ، وأعوان الدولة، والعاممون بالمؤسسات العمومية 

جان التي قد تشمل حتى سكان البمدية الذين يمارسون نشاطاتيم في دائرة البمدية ، لممشاركة في ىذه الم

 ساىمتيم بالمعمومات المفيدة. نظرا لتخصصاتيم في المجاالت اإلقتصادية والفنية.بم

 وظائف البمدية : 1.1.1

"تعتبر البمدية النواة الرئيسية لمتنمية المحمية باعتبارىا قريبة من المواطن. وقد وضعت أساسا بيدف تسيير 

. و ليذا فإن وظائفيا عامة وواسعة ، 2اإلجتماعية واإلقتصادية..الخ" شؤون األشخاص وتحسين وضعيتيم 

                                                           
1
 .95قانون اإلجراءات الجزائٌة،المادة   

2
  publication KSU,EDU.SA/conférences Bahraine,24 /03/2014,h09   
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والخارجي(. حتى يكون مساعدا ليا لتحقيق  ميو لن تؤدى خارج عممية إتصالية بينيا وبين جميورىا )الداخ

 البمدية نجد : تمك األعباء والمسؤوليات. ومن بين وظائف

ير في تنمية المجتمع في المجال اإلقتصادي من خالل البمدية دور كبتمعب  الوظائف اإلقتصادية : -أ

مبادرتيا بإنشاء المشاريع والبحث عنيا في المدن واألرياف. مع العمل عمى تنشيطيا ومراقبتيا. وعميو 

المبادرة اإلقتصادية بإنشاء المشاريع. سواء في الميدان الزراعي ، الصناعي ، الخدماتي ، مع  فممبمدية حرية

 قطاب المستثمرين الخواص لمبمدية لتحقيق اإلنعاش اإلقتصادي.العمل عمى إست

ادرة البمدية وتنشيطيا لمقطاع اإلقتصادي تتمثل أيضا في تطوير السياحة من خالل المحافظة عمى مب

المواقع الطبيعية واألثار. نظرا لقيمتيا التاريخية ، والجمالية مع ضرورة التعريف بثروتيا السياحية ومناطقيا 

ية من خالل مختمف األنشطة اإلتصالية ، آنشر مطبوعات، إيجاد مواقع إلكترونية خاصة بيا، األثر 

 .1المعارض...إلخ

الوظائف اإلجتماعية : " لعل المواطن يدرك قيمة الييئات البمدية ، حين تواجيو صعوبات متعمقة  -ب

أمر طارئ أو البحث عن بوضعيتو اإلجتماعية ، سواء تعمق األمر بطمب السكن ، أو مأوى في حالة 

منصب شغل ، أو مساعدة لمبناء ، أو حق الطمب لمعونة غذائية، أو التكفل بمعوق ، أو غيرىا من 

. وقد إزداد طمب المواطنين عمى مساعدة الدولة ليم 2النشاطات التي تعبر عن مساعدة الدولة لمواطنييا " 

مسرحين ، ومؤسسات تمت تصفيتيا، وبطالين ، خاصة في ظل اإلصالحات الييكمية وما أفرزتو من عمال 

من ذوي الشيادات العميا وغالء لممعيشة. وبذلك أصبحت البمدية قبمة المواطن المتوسط الدخل ، ناىيك عن 

 عديمي الدخل.

                                                           
1
 .1،1007سور للنشر و التوزٌع،الجزائر،طعمار بوضٌاف،الوجٌز فً القانون اإلداري،ج  
2
 .18،ص1005د.ط ،  العمري بوحٌط:البلدٌة)صالحٌات،مهام،و أسالٌب(شركة زعاٌش للطباعة و النشر،الجزائر،  
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وعميو فمن وظائف البمدية العمل بكل جيد عمى وضع سياسة إجتماعية واقعية ، حيث تستفيد من كل  

السمطات العميا المركزية. كنظام الشبكة اإلجتماعية ، والتضامن الوطني ، وتشغيل  اإلجراءات التي وضعتيا

الشباب ، ومساعدة العائالت الفقيرة. وغيرىا من اإلجراءات التي تزيد من ثقة المواطن في بمديتو ، وترسيخ 

حترام قواعد ال بناء وتطوير صورة ذىنية جيدة ليا . ىذا باإلضافة إلى المساىمة في نظافة المحيط وا 

األشكال المعمارية األصيمة ، ومساعدة األفراد عمى تخطي أزمة السكن ، و إنجاز المراكز الصحية و 

قاعات العالج ليم. و ىذه الميام معبرة عن مصداقية البمدية وصدق المسؤولين و نيتيم في العمل وتغيير 

 األمور. فيي رمز الجد وعربون النجاح.

ثقيمة تتطمب من البمدية ضرورة التحكم في ميزانياتيا، حتى يكون ىناك توازن بين "إن مثل ىذه الوظائف ال

 .1اإليرادات والنفقات"

تعمل البمدية بكل أجيزتيا عمى الحفاظ عمى ثقافة المجتمع المحمي لمبمدية. وذلك  الوظائف الثقافية : -ج

من خالل التكفل بإنجاز، وصيانة المراكز الثقافية المتواجدة عبر ترابيا، كإنشاء مراكز الشباب وتجييزىا 

يجاد مكتبات ، وقاعات المطالعة بيا ، وتوفير الوسائل الثقافية  والترفييية لمشباب بالمالعب الرياضية ، وا 

لشغل فراغو باألمور النافعة. وبتمك المراكز والمساحات تنجح البمدية في أداء أدوارىا مع شباب المنطقة. 

تقوم البمدية كذلك بدور ىام جدا في المجال الفني . إذ أن المشاىد الفنية ، والسينما ، تعتبر من األدوات 

و فالبمديات مطالبة بتسيير شؤونيا والقيام بالميمة الثقافية ذات الممتازة لتنوير الفكر وتكوين الفرد. وعمي

 المصمحة العامة.

البمدية إلى جانب ىذه الوظائف ليا وظائف أخرى منيا الوظائف اإلدارية ، والوظائف السياسية ، حيث  

داريا معا.  تسعى البمدية إلى تنمية المجتمع سياسيا وا 

                                                           
1
  Bernard Gournay et des autres: Administration publique, Presse universitaire de France,1976,Paris, p120. 
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 الرقابة عمى البمدية : 1.1.1

المبسوطة عمى اإلدارة العامة دورا ميما في إحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ذلك أن  تمعب الرقابة

النظام الرقابي يشبو الجياز العصبي الذي يعمل عمى تحسس مواطن الخطأ. ومن ثم تجنبيا وتفادييا، إال 

 .1أنو إذا ما تجاوزت الرقابة اإلستثناء ضاع مفيوم الالمركزية اإلقميمية" 

[.إذ تنص  280إلى  219الرقابة في فصمو األول من الباب الثالث ] المواد  2991خص دستور وقد 

منو عمى أن " المؤسسات الدستورية وأجيزة الرقابة مكمفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي  211المادة 

 يرىا".والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف إستخدام الوسائل المادية واألموال العمومية وتسي

 تتجسد أىم أشكال الرقابة عمى البمدية فيما يأتي :

نظام الحزب  في ظلكانت ىذه الرقابة تتم بشكل مباشر  : Contrôle politique الرقابة السياسية -أ 

الواحد، أما في ظل التعددية السياسية نجدىا تقمصت وأصبحت غير مباشرة من خالل توجيو األعضاء ، 

 برنامج الحزب الفائز.وتكييف األنشطة مع 

 : الرقابة التشريعية)البرلمانية( -ب

الدستور يمكن لمبرلمان بغرفتيو: المجمس الشعبي الوطني ، مجمس األمة ، كل  من 212بناء عمى المادة 

 في إطار صالحياتو ، إنشاء لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصمحة عامة في أي وقت.

ل رفع دعاوى اإللغاء، أو التعويض، أمام الجيات القضائية تتجسد من خالالرقابة القضائية :  -ج

المختصة والمتمثمة في الغرفة اإلدارية بالمجالس القضائية ، ومجمس الدولة ، ومجمس المحاسبة. وذلك بناء 

جراءات خاصة مشار إلييا في قانون اإلجراءات المدنية. -97طبقا لمقانون العضوي  عمى معايير محددة وا 

02 

                                                           
1
 .966محمد صغٌر بعلً:القانون اإلداري،مرجع سبق ذكره،ص  
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 Contrôle administratif (la tutelle): رقابة اإلدارية)الوصاية(ال -د  

ىي عبارة عن رقابة داخمية مقارنة باألنواع السابقة التي ىي خارجية بالنسبة لإلدارة ، كما أنيا ذاتية تمارس 

وعمى أعضاء المجمس،  من طرف أجيزة إدارية. تنصب ىذه الرقابة عمى المجمس الشعبي البمدي ذاتو ،

 وأخيرا عمى أعمالو.

إقتصر القانون البمدي الحالي عمى السماح بحل  + الرقابة عمى المجمس الشعبي البمدي )كهيئة( :

نياء مياميا بإزالتيا قانونيا مع بقاء الشخصية المعنوية لمبمدية ، وعدم السماح  المجالس الشعبية البمدية وا 

( و قد عمد قانون 18-13من األمر 221شير كما كان في السابق )المادة  بإمكانية إيقاف المجمس لفترة

 منو وىي : 43البمدية إلى حصر الحاالت التي يحل بسبيا المجمس في المادة 

  إنخفاض األعضاء األقل من النصف حتى بعد القيام بعممية اإلستخالف. •

  اإلستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجمس الممارسين. •

حالة وجود إختالف خطير بين أعضاء المجمس الشعبي البمدي يحول دون السير العادي لييئات  في •

 .1البمدية

في حالة ضم بمديات لبعضيا، أو تجزئتيا ينجر عنيا تحويل إداري لمسكان. وحل المجمس ال يكون إال  •

من قانون  41ممادة بموجب مرسوم يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى تقرير من وزير الداخمية وفقا ل

 .2البمدية

ينتج عن حل المجمس الشعبي البمدي سحب صفة العضوية بالمجمس عن جميع األفراد المكونين لو سابقا، 

 مع تعيين الوالي لمجمس مؤقت تنحصر وظائفو عمى إدارة األعمال الجارية ، وعمى إتخاذ القرارات

 جمس الشعبي البمدي خالل الستة أشير الموالية لمحل.المستعجمة. ىذا مع ضرورة إجراء إنتخابات لتجديد الم
                                                           

1
 ،.31العمري بوحٌط:البلدٌة)صالحٌات،مهام،وأسالٌب(،مرجع سبق ذكره،ص  

2
  33المرجع نفسه ص   
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يخضع أعضاء المجمس الشعبي البمدي إلى رقابة الجية الوصية، والتي +الرقابة عمى أعضاء المجمس : 

  تأخذ عدة أشكال منيا: التوقيف ، اإلقالة ، واإلقصاء.

من قانون البمدية عمى ما يأتي: "عندما يتعرض المنتخب إلى متابعة جزائية  41تنص المادة  التوقيف : -أ

تحول دون مواصمة ميامو يمكن توقيفو. يصدر قرار التوقيف المعمل من الوالي بعد إستطالع رأي المجمس 

 ".1الشعبي البمدي ، وذلك إلى غاية صدور قرار نيائي من الجية القضائية

الوحيد لتوقيف العضو ىو خضوعو لممتابعة الجزائية ، ويتولى قرار ذلك الوالي بصفتو الجية  وعميو فالسبب

الوصية ، ويترتب عمى ذلك عدم ممارسة العضو لميامو لفترة محددة بدء من تاريخ إصدار قرار الوالي إلى 

 غاية صدور قرار نيائي من الجية القضائية المختصة.

 من قانون البمدية ،  42إلشارة إلييا في المادة تمت ااإلستقالة الحكمية :  -ب

حيث يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجمس الشعبي البمدي تبين بعد إنتخابو أنو غير قابل 

 لإلنتخاب قانونا أو تعتريو حالة من حاالت التنافي.

لإلنتخاب المتطرق إلييا في إذن فسبب اإلقالة يعود إلى وجود العضو إما في حالة من حاالت عدم القابمية 

ما في حالة من حاالت التنافي أو التعارض ، بموجب القانون األساسي  97المادة  من قانون اإلنتخابات. وا 

 .2الذي يحكم العضو في وظيفتو، ويتم إستخالفو بعد ذلك بعضو إحتياطي

من  44شرحو في المادة وىو عبارة عن إجراء تأديبي وعقابي مرتبط بعقوبة جزائية. تم  اإلقصاء : -ج

قانون البمدية التي تنص عمى: " يقصى نيائيا من المجمس الشعبي البمدي المنتخب البمدي الذي تعرض 

السابقة. ويعمن المجمس الشعبي البمدي قانونا ىذا اإلقصاء، يصدر  41إلدانة جزائية في إطار أحكام المادة 

اء العضو ىو إدانتو الجزائية ، ويترتب عنو فقدان الوالي قرار اإلقصاء " . بناء عمى ذلك فسبب إقص
                                                           

1
 .31المتضمن قانون البلدٌة،المادة  1099المؤرخ فً جوان  90-99القانون رقم   

2
 .90ه،صعمار عوابدي:دروس فً القانون،مرجع سبق ذكر  
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العضوية بصورة دائمة ونيائية. كما يتم إستخالفو بمرشح آخر وارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب 

 األخير منيا .

يمارس الوالي أو السمطة المركزية رقابة إدارية عمى أعمال ومداوالت المجمس + الرقابة عمى األعمال : 

 ي البمدي، وأعمال الييئة التنفيذية البمدية. وتتمحور ىذه الرقابة في التصديق، اإللغاء، الحمول.الشعب

 و لو شكمين ىما :التصديق:  -أ

  يوم من إيداعيا 21ويكون خاص بمداوالت مرت عمييا  التصديق الضمني : -

 .1دية(من قانون البم 32لدى الوالية . لذلك فيي تحتاج إلى تصديق صريح )المادة 

نشاء التصديق الصريح : - المصالح والمؤسسات  يكون خاص بمداوالت الميزانيات والحسابات ، وا 

من قانون البمدية مصادقة لوالية كتابيا عمييا. وعندما  31العمومية البمدية. فنظرا ألىميتيا تشترط المادة 

يوما من  40ر إقراره فييا خالل إلى الوالي دون أن يصد 31ترفع المداوالت المنصوص عمييا في المادة 

 .2تاريخ إيداعيا لدى الوالية، تعتبر مصادقا عمييا

 و يأخذ صورتين ىما :اإللغاء )البطالن( :  -ب

 مطمقا في الحاالت اآلتية: تعتبر قرارات ومداوالت المجمس الشعبي البمدي باطمة بطالنا البطالن المطمق : •

 مداوالت المجمس الشعبي البمدي التي تتناول موضوعا خارجا عن إختصاصو •

 في حالة مخالفة القانون - و يقصد بالقانون ىنا الدستور، القانون ، التنظيم. وىذا من

 .أجل الحفاظ عمى تدرج القواعد القانونية في الدولة.

 خارج في حالة مخالفة الشكل واإلجراءات ، أي المداوالت التي تجري  •

 اإلجتماعات العادية واإلستثنائية.
                                                           

1
 .99المتضمن قانون البلدٌة،المادتٌن  1099المؤرخ فً جوان  90-99القانون رقم   

2
 91المرجع نفسه المادة   
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من القانون البمدي عمى القابمية لإلبطال بالنسبة لممداوالت التي قد  31تنص المادة البطالن النسبي :  •

يشارك في إتخاذىا أعضاء من المجمس الشعبي البمدي، ليم مصمحة شخصية في القضية المطروحة أو 

صاص إلغاء ىذه المداوالت بإصدار قرار مسبب. وذلك خالل شير واحد كانوا وآالء عنيا. يرجع لموالي إخت

من تاريخ إيداعيا لموالية. ونصت المادة ذاتيا في الفقرة األخيرة عمى:) يمكن ألي شخص لو مصمحة أن 

يطمب من الجية القضائية المختصة اإللغاء خالل شير من تعميق المداوالت( ، ويمكن لممجمس الشعبي 

 في قرارات الوالي المتعمقة بإلغاء مداوالتو طبقا لقانون اإلجراءات المدنية. البمدي الطعن

يتمثل ذلك في إمكانية السمطة الوصية )الوالي( الحمول محل البمدية في التقادم بعمميا، الحمول :  -ج

ويتجمى ذلك عمى وجو الخصوص في ضبط الميزانية وتوازناتيا. فعندما يرفض رئيس المجمس الشعبي 

بمدي أو ييمل إتخاذ القرارات المفروضة عميو بمقتضى القوانين والتنظيمات. يجوز لموالي بعد أن يطمب ال

  .1من قانون البمدية( 47منو أن يقوم بذلك و تولييا تمقائيا بعد إنتياء األجل المحدد في اإلنذار )المادة 

، ألنيا عبارة عن حمقة إدارية وسط بين : " ال تعتبر الدائرة من الجماعات اإلقميمية الالمركزية مالحظة

ىيئة من ىيئات عدم التركيز  -لعدم تمتعيا بالشخصية القانونية  -لذلك تعتبر الدائرة  2الوالية و البمدية " 

اإلداري ، فيي مجرد قسم إداري يرأسو أحد مساعدي الوالي ، وىو رئيس الدائرة الذي يكون تحت سمطة 

 الوالي.

عمى حقوق الدولة والمواطنين ،مع تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المجمس التنفيذي  يحافظ رئيس الدائرة

حاطتو بكل القضايا العامة سواء ذات طابع سياسي، أو إداري ، أو إقتصادي أو إجتماعي. كما  لموالية ،وا 

                                                           
1
 .15لخضر عبٌد:التنظٌم اإلداري للجماعات المحلٌة،مرجع سبق ذكره،ص  

2
  Missoum Sbih:Les institutions administratives du Maghreb(Le gouvernement de l’Algerie du Maroc et de la 

Tunisie),hachette ,1977,p118. 
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إجتماعات كل  يرفع تقرير أعمالو إلى الوالية ،وذلك حسب األشكال المحددة بالتعميمات الوزارية. مع عقد

 شيرين عمى األقل مع أعضاء المجمس التنفيذي لموالية ، من أجل دراسة الوضع العام في

الوالية خاصة ما تعمق بأمور التجييز والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية. ولرئيس الدائرة إختصاصات أخرى 

 متعددة يمكن ذكر عينة منيا : 

  لبمديات داخل الدائرة.العمل عمى إنعاش وتوجيو وتنسيق نشاط ا •

 المصادقة عمى ميزانية البمديات ،ومختمف الرسوم المخصصة لمبمدية. •

 نيابة الوالي في حالة معاقبة أحد نواب البمديات عند وجود السبب الموصل إلى ذلك. •

 اإلشراف عمى تسيير المصالح اإلدارية في الدائرة. •

اإلداري ، وىي جياز رقابي عمييا. من أجل السير عمى حسن إذن فالدائرة أوسع من البمدية في إطارىا 

سير البمدية ، والحفاظ عمى مصالح المواطنين. لذلك فالدائرة تتمتع بصالحيات أوسع من البمدية رغم أنيا ال 

 تمثل وحدة إدارية محمية قائمة بذاتيا.
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 خالصة :

اإلدارية ىي النظام اإلداري الذي يقوم عمى توزيع السمطات و المراكز بين اإلدارة و ىيئات إن الالمركزية 

وحدات أخرى إقميمية أو مصمحية مستقمة قانونا عن اإلدارة المركزية بمقتضى اكتسابيا لمشخصية المعنوية 

رية في الالمركزية ىي مع إبقائيا خاضعة لقدر معين من رقابة تمك اإلدارة، كما أن توزيع الوظيفة اإلدا

طريقة من طرق التنظيم اإلداري داخل الدولة الموحدة،حيث تضمن توزيع السمطة اإلدارية بين السمطة 

المركزية و ىيئات محمية منتخبة تباشر اختصاصاتيا في ىذا المجال لتأمين الحاجيات المحمية تحت رقابة 

يا ضرورة من ضروريات العصر الحديث حيث أن السمطة المركزية.و من مزايا الالمركزية اإلدارية أن

المواطن في الوقت المعاصر يسعى لممشاركة في إدارة شؤونو المحمية و تقرب إشراف المواطن و رقابتو 

عمى الشؤون المحمية ، كما أنيا تعتبر من جية مدرسة لتعمم الديمقراطية و تحمل المسؤوليات بالنسبة 

ؤون ى فإنيا تعتبر مدرسة تمكن المواطن من التدريب عمى تسيير الشلممنتخبين المحميين،و من جية أخر 

 . ةدالعمومية و اكتساب تجارب مفي
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 تمهيد:

 تكممة لخطوات الدراسة وتنسيقيا وعمى ضوء ما طرح ونوقش في الفصول النظرية السابقة، 

 سنحاول في ىذا الفصل عرض مجاالت الدراسة )المكاني، الزمن والبشري(، وكذلك استنطاق 

 المعطيات اإلحصائية لمبيانات الممثمة لمجتمع الدراسة، والتي تم جمعيا وترتيبيا ثم تصنيفيا 

 اعتمادا عمى طريقة التوزيع التكراري وىي أسيل الطرائق لعرض البيانات، وتعد التوزيعات

التكرارية تطبيقا كميا لممعمومات، فيي تقسم المفردات إلى مجموعات متجانسة، بحيث تشمل كل  

مجموعة عمى عدد معين من القيم المتجانسة فيما بينيا، وعميو تم تبويب وتحميل االستمارة، وأسئمة 

المقابالت الموجية لممبحوثين ، وذلك بيدف قياس مدى الفعالية االتصالية في مديرية التنظيم 

عد ذلك والشؤون العامة، ثم ترجمت اإلحصاءات في جداول تكرارية بسيطة ومركبة ليتم تحميميا ب

 بشيء من التفصيل.
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 التعريف و النشاة : -1

مديرية التنظيم والشؤون العامة تعد من المديريات الرئيسية في تنظيم الوالية ، يرأسيا مدير يعين 

بموجب مرسوم رئاسي ، وتتكون من مجموعة من المصالح والمكاتب ، أحدثيا المرسوم التنفيذي 

، ليحدد قواعد مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة  49.17.9112المؤرخ في  49712رقم 

 المحمية  .

 المهام : -2

الذي يحدد مياميا  4194فيفري  49تحدد ميام مديرية التنظيم والشؤون العامة وفق قانون 

ك وواجباتيا وصالحياتيا والتي تتمثل في تطبيق التنظيم العام وتقديم الدعم لمصالح الوالية ، وذل

من أجل السير الحسن ليذه المصالح ،و كذلك ضمان كل عمل من شأنو أن يقدم دعما إسناديا 

 يمكن من السير المنتظم لممصالح المشتركة في الوالية .

   : الهيكل التنظيمي ومهام المصالح -3

 مصمحة تنقل األشخاص: -(1

ألشخاص سواء كانوا مواطنين أو جمع الوثائق المتعمقة بيوية ا تتولى ىذه المصمحة اإلشراف عمى 

أجانب، و دراسة طبعات جواز السفر، و السير عمى حسن تسيير مصالح البمدية، كما تتولى 

مراقبة و متابعة العمميات الخاصة بتسجيالت الحالة المدنية)الميالد،الزواج( و الخدمة الوطنية و 

اتب بحيث كل مكتب لديو ميام يختص تطبيق التنظيم المتعمق بالدفن و تنقسم بدورىا إلى ثالثة مك

 بيا تميزه عن اآلخر و ىي:
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 مكتب الحالة المدنية و الخدمة الوطنية: نجد في ىذا المكتب جانبين: -أ

ستغناء عن الذاكرة العائمية و العادات الممفوظة،إذ تعتبر ىمزة الحالة المدنية: أدى ظيورىا إلى اإل

 التي يقوم بيا ىذا المكتب و ىي كالتالي: وصل بين اإلدارة و المواطن و أىم الميام

سجالت الحالة المدنية و توزيعيا عمى بمديات مستغانم ألن ىذه األخيرة ممزمة باستعماليا  توفير -

 من أجل تسجيل العقود التالية:

عقود الميالد: يصرح بالمواليد لدى ضابط الحالة المدنية خالل خمسة أيام من الوالدة، و عند  •

 يقيد بحكم قضائي سواء كانوا مولودين في المستشفيات أو في البيوت.ه المدة تجاوز ىذ

 المتعمق باألسرة. 9142جوان  11المؤرخ في  42عقود الزواج: يتم وفقا ألمر  •

الوفاة: يسجل بناءا عمى التسريحات مرفقة بشيادة طبية تثبت الوفاة و ذلك أمام ضابط  عقود •

و ىذه السجالت تكون مرقمة من طرف رئيس  ساعة و إال بحكم قضائي، 42الحالة المدنية خالل 

 المحكمة و تختتم عند نياية السنة من طرف ضابط الحالة المدنية.

 ذا المكتب فيما يمي:الخدمة الوطنية: يمكن حصر ميام ى -

سنة كاممة المسجمين عمى مستوى البمديات ، كما  94القيام بإحصاء الشباب البالغين من العمر  -

يتكفل بسحب مطبوعات الخدمة الوطنية إلى مراكز لكل صف و نوزيعيا عمى البمديات لمعمل بيا 

مة، و عند استالم جداول و بعد مأل اإلستمارات تقدم الممفات إلى مديرية التنظيم الشؤون العا

راقبتيا من حيث التأكد من مطابقة اإلستمارات مع اإلحصاء و الممفات يقوم المكتب بدراستيا و م
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الجداول اإلحصائية و معالجة الحاالت المشكوك فييا،و دراسة ممفات اإلعفاء و التحقق من أن 

قبة البمديات التابعة لوالية مرا ليذا المكتب ىوالعمل قد أنجز طبقا لمقوانين ألن العمل األساسي 

الوطنية الجيوي بوىران مع  الخدمةانم، و بعد ىذه الدراسة يرسل المكتب الممفات إلى مركز مستغ

 المحمية. الجماعاتو  الداخميةإرسال إحصائيات شباب الخدمة الوطنية و كذا اإلعفاءات إلى وزارة 

 حركة المواطنين من خالل الميام التالية: مكتب تنقل الوطنين: يتكفل ىذا المكتب بتسيير  -ب

تزويد الدوائر العشر المتواجدة عمى مستوى والية مستغانم بجوازات السفر و بطاقات التعريف  -

 الوطنية.

جمع اإلحصائيات الخاصة بجوازات السفر و بطاقة التعريف الوطنية عمى مستوى الوالية و  -

 المحمية.ارساليا إلى وزارة الداخمية و الجماعات 

ظيم عمميات الحج: يقوم ىذه المكتب بتنظيم عمميات الحج و التكفل بالمواطنين الراغبين في تن -

 آداء فريضة الحج.

مكتب تنقل األجانب: يتكفل ىذه المكتب بحوصمة تنقل و حركة األجانب في إقميم والية  -ج

 مستغانم و من ميامو:

بطاقة المقيم األجنبي سواء كانوا أجانب عابرين و الحائزين عمى تأشيرة البمد المتوجو لو  إصدار -

 أو أجانب مقيمين بصفة دائمة أو اعتيادية في الجزائر.
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إصدار بطاقة التاجر األجنبي،حيث ىناك بطاقتين سواءا لمتاجر األجنبي المقيم أو لمغير المقيم  -

 نيما يكمن في تكوين الممف المتعمق بياتين البطاقتين.في الجزائر يعني ىناك اختالف بي

 إصدار بطاقة الزواج المختمط. -

  مصمحة الشؤون القانونية و المنازعات: -(2

تعتبر ىذه المصمحة ىي القمب النابض في المديرية ألنيا تيتم بالشؤون القانونية خاصة 

المنازعات، و تتكفل ىذه المصمحة بعممية نزع الممكية من أجل المنفعة العمومية بمختمف مراحميا، 

كما أنيا تتبع جميع المنازعات التي قد تنشأ عن ىذه العممية و مختمف المنازعات التي تكون 

لوالية طرفا فييا، حيث تمعب دور الوصاية عمى بمديات و دوائر الوالية و ذلك بمراقبة القرارات ا

ذات الطابع اإلداري الصادرة من مختمف الييئات و المصالح سواء كانت داخمية أو خارجية و 

إصدارىا في شكل نشرات و سشرف عمى ىذه المصمحة رئيس يساعده رؤساء مكاتب و أعوان 

 و أعوان حجز تتكون من ثالثة مكاتب كالتالي:مساعدين 

 مكتب المنازعات و نزع الممكية من أجل المنفعة العمومية: و ىو قسمان: -أ

نزع الممكية من أجل المنفعة العمومية: يتم المجوء إلى ىذا اإلجراء في حالة عدم نجاح عممية * 

محضر يتضمن قبول الشخص التراضي باعتبارىا اإلجراء األصمي الذي يتم عن طريق تحرير 

التنازل عن األرض لفائدة صاحب المشروع ، بعدىا يؤخذ قرار نزع الممكية مباشرة و في الحاالت 

 اإلستثنائية يتم اتباع اإلجراءات التالية:
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التحقيق المسبق: بعد فشل المساعي الودية لمحصول عمى الممكية التي تكون المصمحة  -

ىذه األخيرة بتقديم ممف لدى ىذا المكتب و بعد دراسة الممف من المستفيدة قد قامت بيا، تقوم 

طرف األجيزة التقنية يصدر الوالي قرار فتح التحقيق المسبق بيدف إثبات المنفعة العمومية و تدوم 

 يوما، ثم ترسل النتائج إلى الوالي. 03مدتو 

مكتب نزع الممكية قرار التصريح بالمنفعة العمومية: إذا كانت نتائج التحقيق إجابية يحرر  -

 تصريح بالمنفعة العمومية مع إبالغ المعنيين بالقرار.

نزع الممكية: يتم إسقاط حق تصرف في الممكية و انتقالو لممصمحة المستفيدة لتمكينيا من البدء  -

 في المشروع .

طرفا فييا، مكتب المنازعات: ييتم ىذا المكتب بالمنازعات التي تكون الوالية أو إحدى مديرياتيا *

 سواء كمدعي أو مدعى عميو.

مكتب القرارات اإلدارية و مداوالت الوالية: ميمتو القبمية و البعدية و التي تتجمى في وضع  -ب

بطاقة تقديم مشروع قرار لإلمضاء تتضمن موضوع القرار و ذلك بعد دراستو و مراقبة مشروعيتو، 

 القرار من طرف المصمحة مصدرة القرار. كما يمكن استكمال النقائص التي وجدىا المكتب في

مكتب القرارات اإلدارية و مداوالت البمدية: يتكفل ىذا المكتب بمراقبة مدى شرعية القرارات و  -ج

 العقود اإلدارية المتعمقة بالبمديات و مطابقتيا لقوانين.

يقوم بجمعيا و مراقبتيا من حيث الشكل  أما مداوالت المجمس الشعبي البمدي التابع لموالية،فالمكتب

 و المضمون.



 األول الفصل                                                                                            التطبيقي الجانب

 

 
76 

 

 

 مصمحة التنظيم العام: -(3

تعتبر مصمحة التنظيم العام من أىم المصالح عمى مستوى مديرية التنظيم و الشؤون العامة،بحيث 

ال يكاد نشاطيا يخمو أو يخرج عن مجال القانون و إصدار وثائق السيارات و تطبيق التنظيم 

ؤسسات المصنفة و كذلك الشأن بالنسبة لحيازة بيع و شراء الذخيرة و األسمحة ، المتعمق بالم

باإلضافة إلى كل ما يتعمق باإلنتخابات و المظاىرات و اإلجتماعات...إلخ، فمن حيث تشكيل ىذه 

المصمحة نجدىا في عالقة مباشرة مع الحياة اليومية لممواطن، و تنقسم بدورىا إلى ثالث مكاتب 

 :تتمثل في 

 مكتب الجمعيات و اإلنتخابات: -أ(

بخصوص الجمعيات: يتكفل ىذا المكتب بالحركة الجمعوية المحمية من حيث النشاطات و طرق  *

التسيير و متابعة التطور، فمن ميامو استقبال ممفات الراغبين في تأسيس الجمعية المحمية            

 و دراستيا .

 ي حالة تغيير المقر ، األىداف...تعديل القانون األساسي لمجمعيات ف -

 التكفل بعممية جمع التبرعات لمجمعيات الدينية المجددة ليياكميا. -

 مراقبة و متابعة عمل الجمعيات. -

 بخصوص اإلنتخابات: يتكفل ىذا المكتب بما يمي: *
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لشعبي تسيير ممفات المنتخبين سواء تعمق األمر بأعضاء المجالس الشعبية البمدية أو المجمس ا -

 الوالئي.

 المراجعة العادية السنوية لمقوائم اإلنتخابية. -

 التكفل بعممية التحضير لإلنتخابات. -

 المين المنظمة:مكتب المؤسات المصنفة و  -ب(

المؤسسات المصنفة: ىي تمك المؤسسات التي ليا نشاط خطير و ىي تحتاج لترخيص لفتحيا  *

بدراسة  بحسب قدرة و طاقة النشاط ، و يتم منح الترخيص بناءا عمى دراستين: األولى تتعمق

 المخاطر و الثانية بدراسة التأثير عمى البيئة.

المشترك المحدد لنماذج رخص اقتناء و فرع األسمحة و المتفجرات: ينظميا القرار الوزاري  *

استيراد و حيازة و حمل السالح و يتعين عمى طالب الرخصة تكوين ممف لدى ىذا المكتب ،         

 و يجب أن يتوفر عمى شيادة السوابق العدلية.

مكتب تنقل السيارات: ينبغي أن يكون ألي مركبة رقم تسجيل و ىذا المكتب ىو المتكفل  -ج(

وثائق اقات التسجيل عند اقتناء مركبة ما من خالل تقديم ممف إداري يحتوي عمى بانجاز بط

تختمف حسب عدة حاالت ، و كذلك يتابع حركة السيارات داخل والية مستغانم و يقوم بدراسة 

  المخالفات.
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 تحميل المقابالت

 السمات العامة

 جدول يمثل السمات العامة لمموظفين

 الرقم اإلسم والمقب الجنس العمر الرتبة المستوى التعميمي
 

ليسانس في 
 الحقوق

 
 متصرف إداري

 
24 

 
 ذكر

 
 عبادي بغداد

10 

متخرج من 
المدرسة الوطنية 

 لإلدارة

  رئيس مصمحة
24 

 
 ذكر

 
 حيمن كريم

14 

ليسانس في 
 الحقوق

 12 بوبريمة كريمة أنثى 24 رئيسة مكتب

ليسانس في العموم 
 التجارية

 12 بوعتو أمينة أنثى 42 رئيسة مكتب

ماستر في اإلعالم 
 اآللي

ميندس في 
 اإلعالم اآللي

 12 روخ أمين ذكر 42

متخرج من مركز 
 التكوين اإلداري

 
 عون إدارة رئيسي

 
24 

 
 ذكر

 
 فارس بن عيسى

10 

متخرج من مركز 
 التكوين اإلداري

 
 عون إداري

 
21 

 
 ذكر

 
 سعودي محمد

10 

متخرج من مركز 
 التكوين اإلداري

 
مساعد إداري 

 رئيسي

 
20 

 
 ذكر

 
بمحمر مجاىد 

 المجيد

10 

شيادة الدراسات 
 الجامعية التطبيقية

ممحق إداري 
 رئيسي

 
20 

 
 ذكر

 
 سمطان احمد

12 

شيادة الدراسات 
 التطبيقيةالجامعية 

 
 ممحق إداري

 
24 

 
 ذكر

 01 ولد ابراىيم محفوظ
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 من خالل الجدول تبين لنا :

مبحوثين  01من أصل  4وأن عدد اإلناث ىو   0أن أغمبية المبحوثين ذكور حيث أن عددىم  -
سنة ن تتنوع  وظائفيم مابين : متصرف إداري ورئيس  20سنة و 42ويتراوح أعمارىم مابين 

مكتب ورئيس مصمحة وعون إدارة  وعون إدارة رئيسي وممحق إداري وممحق إداري رئيسي  ويظير 
 الجدول أن جميع المبحوثين ىم أصحاب شيادات عميا في المستوى التعميمي  .

ول واقع اإلتصاالت داخل تضمن المحور األول ستة أسئمة والتي تتمحور ح المحور األول :
 المؤسسة 

كل المبحوثين أجمعوا عمى رضاىم بموقعيم داخل المديرية بحيث الموقع داخل المديرية : -(1
"أنا شخصيا أرى مكاني داخل المديرية مناسب لي وىو األفضل لي فكما  10يقول المبحوث رقم 

 تعممان فشيادتي في الحقوق وال أرى مشكمة في إعطائي ىذا الموقع " 

وال أرى مشكمة أو إنتقاصا ه المديرية بقولو : " أن موقعي جيد في ىذ 10كما عبر المبحوث رقم  -
اما والحمد هلل حيث أنني متخرج من مركز التكوين من مكانتي في أنني عون إداري بل بالعكس تم

مع موقعي ىنا " .اإلداري وىذا يتالءم   

من خالل إجابات المبحوثين يمكن القول أنو التوجد إشكاالت حول الموقع داخل المديرية الكل 
إلدارة واألعمال .اراض عن نفسو وعن تقسيم   

تقييم العالقة مع الموظفين في المديرية : -(2  

"  10ب المبحوثين يرون أن العالقة مع الموظفين في المديرية جيدة حيث صرح المبحوث رقم أغم
العالقة بيني وبين زمالئي في العمل عمى أحسن ما يرام وبصفتي موظف ىنا منذ وقت طويل  أن

وصاحب خبرة في ىذا المجال فإنني ممزم أن أنقل ىذه الخبرة إلى الزمالء الجدد وىذا ما يجعمني 
عالقات مع زمالئي والحفاظ عمييا " . يأعرف كيف أرب  
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محمد بصفتي موظفة قميمة الخبرة وجديدة فأنا أحاول : " كما يقول زميمي  12رقم أما المبحوث 
دائما اإلستفادة واإلعتبار منو وىو يساعدني كثيرا حقيقة ولذلك فإنني أقول ان العالقة  ىنا بين 

. الموظفين جيدة "   

يصرح بقولو : " أنا أجد بعض الصعوبة أحيانا في عالقاتي مع الزمالء  12لكن المبحوث رقم 
مور خارج العمل وارتباطاتي كثيرة فمن المنزل إلى العمل والوقت ال يسمح لي بسبب إنشغالي بأ

بأن أصرف وقتي خالل العمل أو  إجراء إتصاالت  مثال  بالمنزل وىذا يجعمني متوترة ، وبعض 
 الزمالء يفسرون ذلك غمى أنو إشمئزاز منيم فيتجنبونني " .

ديرية ىي جيدة  وحسنة رغم وجود بعض وبذلك يمكن القول أن العالقات بين الموظفين بالم
 المشاكل المؤثرة  عمييم في العمل أو خارجو .

مال والواجبات المطموبة من الموظفين :عالمطالب واأل -(3  

إليو  تعددت إجابات المبحوثين عن ىذا السؤال بحيث أن ىناك من يجد صعوبة في فيم المطموب
: " أن األعمال المطموبة 14مل في المديرية حيث يقول المبحوث رقم عومن يرى بأنيا عادية في ال

منا ىي أعمال عادية في جميع المديريات وال أجد صعوبة  في فيم وأداء المطموب مني فقد 
 اكتسبت خبرة من خالل وجودي ىنا مع مرور الوقت . " 

مني فيذا عممي وقد فيقول : " أنا ال أجد أي صعوبة في فيم ما يطمب  01رقم أما المبحوث 
 تعودت عميو " .

:  " أجد الصعوبة في عممي بصفة أغمب دراستي في  12العكس يقول المبحوث رقم  ىوعم
" كما أنني لست من سكان ىذه المنطقة وانا أجد صعوبة في فيم طريقتيم في العمل عالم اآللي اإل  

حوثين لكن بالنسبة لمبعض وبيذا فإن الصعوبة موجودة في العمل وىذا ما يصرح بو بعض المب
 اآلخر فالواجبات المطموبة منيم ليست أمورا صعبة أغمبيم اكتسبيا مع مرور الوقت .
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كفاءة الوسائل اإلتصالية الموجودة بالمديرية :  -(4  

الموجودة بالمديرية مقبولة  ىي تساىم في تسييل  أدلى المبحوثون بأن كفاءة الوسائل اإلتصالية 
العمل وتسييره لكن تحتاج إلى بعض التطورات بالمقارنة مع عدة مديريات أخرى ، حيث يقول  

نا ساىمت في عممي ىنا فأنا أرى أن الوسائل اإلتصالية المعتمدة ى ل" من خال 10المبحوث رقم 
ا المكان فإنني أرى أن ىذه الوسائل لم مل وبصفتي موظف صاحب أقدمية في ىذعتحسين ال

 تتطور بالقدر الكافي  " .

:" أن وسائمنا اإلتصالية التي نعتمدىا ىي مقبولة عمى العموم ، فنحن  12ويقول المبحوث رقم 
كالرسائل والتمغرام وغيرىا " أرقام ووسائل اإلتصال البسيطة  2مثال نعتمد عمى الياتف كثيرا و  

الموظفين واإلدارات ورؤساء خالل العمل :التعاون بين  -(5    

: "  2العمل ويقول المبحوث رقم  إن أغمب المبحوثين يجمعون عمى وجود تعاون فيما بينيم خالل
ن التعاون مع بعضنا أمر ضروري لمغاية خاصة أن عممنا دقيق لمغاية ويستمزم فيو اإلستشارة ع

ئنا في مجاالت أخرى " . كما يشير إلى نفس والمشاورة وكذلك التدقيق في بعض األمور لدى زمال
يسا ئ: " التعاون أمر البد منو وىو بالطبع متواجد في عممنا وبصفتي ر  14اإلجابة المبحوث رقم 

ي إطار القيام لممصمحة فإنو البد لمموظفين أن يتعاونوا معي كذلك واجبي أن أتعاون معيم ف
 بالعمل عمى أحسن وجو ."

: يريةداإلتصال داخل الم -(6  

ما يقول المبحوثون ويجمعون عمى ان اإلتصال داخل المديرية ىو أمر ضروري لسيرىا ومعرفة 
صة : " أن اإلتصال ميم جدا خا 10تعمق بيا وما يحدث داخميا بحيث يقول المبحوث رقم 

بيننا نحن الموظفون داخل ، كذلك ضروري  لممواطنينبصفتيا تقدم خدمات  ديريتنابالنسبة لم
".مديريةال  
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: "  ال احد ينكر دور اإلتصال في المؤسسات وىذا ما  يظير بالتأكيد من 10ويقول المبحوث رقم 
ونحن بحاجة لو ، فيو موجود في  ديريةراسة حول واقع اإلتصال في المخالل إىتمامكم بد

". كبيرةومع بعضنا البعض بدرجة المواطنين تعامالتنا مع   

 المحور الثاني :

أيضا تتمحور حول إستراتيجية اإلتصال اإلداري داخل المؤسسة  أسئمةلمحور ستة تناول ىذا ا
 ومدى فاعميتو . 

ة :ديريتباع اإلدارة خطة لتسيير الما -(1  

من طرف اإلدارة وأن ىذا األمر ميم أغمب المبحوثين يؤكدون عمى وجود خطة بحث متبعة  
بالنسبة لكل مديرية لتحقيق ما تريده وكذلك بقاءىا في سير العمل وضمانو ومعرفة توجياتيا وىذا 

فاإلدارة   ديرية ،ىناك خطة عمل تسير عمييا الم بقولو :" بالتأكيد 10ما يصرح بو المبحوث رقم 
و خاصة عمى الموظفين وكذلك إلرضاء تسعى إلى تحسين أجواء العمل ىنا وتسييره وتسييم

 المواطنين " . 

وىذا لتنظيم : " أن اتباع خطة او استراتيجية لتسيير مديرية ما البد منو  01ويعبر المبحوث رقم 
عطاءاألعمال  كل ما يمكن في سبيل أن تحقق مطالب الموطنين وتحقيق أجواء لمموظفين من  وا 

 أجل تحسين أوضاعيم المينية ومساعدتيم لتقديم عمل أفضل " 

التنسيق بين األنشطة المختمفة بين اإلدارات والموظفين :  -(2  

ستوى إلى تختمف من م وأعمالمى أن اإلدارة والموظفين لدييم أنشطة عيجمع أغمب المبحوثين 
لذلك لتعدد ىذه األعمال البد من وجود تنسيق بينيا وذلك لتتكامل مختمف األىداف من كل  خرآ

 نشاط . 

ىنا نقوم بأقصى الجيود من أجل الحفاظ غمى سير العمل  نحن: "  12ويقول المبحوث رقم 
ت التي يجب بطريقة جيدة والتنسيق بين األعمال وباألساس بين اإلدارة والموظفين من الضروريا
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يتطمب الحركة والدقة وكثرة  إلداريقدر الكبير وبصفة أن العمل امراعاتيا واكسابيا من األىمية ال
اإلنشغاالت من طرف كل موظف إداري لذلك التنسيق بينيم ميم من أجل إحداث التكامل بين 

 األعمال وتحقيق النتائج المطموبة " .

تويات الموظفين ىنا التنسيق يضمن التواصل بين مختمف ومس  إن:"  12ويقول المبحوث رقم 
بد من معرفة طريقة سير العمل ."ويتطمب ذلك ألنو ال داريوالعمل اإل  

قيام المخطط عمى معمومات كافية لبنائه :  -(3  

مبنية عمى أسس ومعمومات صالحة إلعتمادىا في صناعة مخطط معتمد  ديريةإن مخططات الم
كممحق إداري رئيسي فأنا أحتاج ىدف معين و  مديرية: "لكل 10يو المبحوث رقم وىذا ما يشير إل

بعممي ونظام معموماتنا  يوفر لي ذلك رغم عدم توفيره في بعض إلى معمومات كافية لمقيام 
 الحاالت بطريقة قميمة لكنيا كافية إلتمام أعمالي ." 

لكننا نحتاج إلى األكثر لوجود تغيرات  ىنا متوفرة المعمومات  : " أن 12ويقول المبحوث رقم 
بالنسبة لممديرية متغير لتغير المعمومات لذلك ال  طارئة أو حدوث أمور غير متوقعة فالمخطط

يمكن القول بأنو مبني بطريقة غير صالحة لسير المديرية فيو يتأثر بكمية المعمومات وتعددىا 
تنا ." ويقوم  المسؤولون عنو بجعمو يتماشى مع أىداف مديري  

ولذلك من خالل إجابات المبحوثين يتبين أن ىناك حاالت نقص في المعمومة المقدمة لبناء 
. المخطط لكن رغم ذلك فيي تتوفر بطريقة تسمح بإعتماده   

:لداخمية ووفرة وسائل اإلتصال بهاودورها في تحسين الوضعية ا ديريةسياسة وأهداف الم -(4  

سياستيا متأثرة كثيرا بالوضعية الداخمية خاصة ، عمى خالفيا مع وسائل  و ريةديإن أىداف الم
التي تتواجد وتتعدد إجابات المبحوثين بين وجود إختالف بين سياسة المديرية بالنسبة  اإلتصال

لوسائل اإلتصال وسياستيا بالنسبة لموضعية الداخمية وتسييرىا ، لكن اليدف متفق عميو من طرف 
ريتنا ىو تحسين الخدمة :" أن ىدف مدي 12فين حيث يقول المبحوث رقم المسؤولين والموظ
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رضائيم ولكن الوضع الداخمي يتغير ألن كل الموظفين ىنا تختمف  العمومية لممواطنين وا 
مستوياتيم بين رئيس ومرؤوس ، لذلك يجب اإلختالف في بناء سياسة خاصة لكل منيا تضمن 

 التعاون بينيا " .

فيقول :"  أن سياسة مديريتنا بالنسبة لموسائل اإلتصالية المتاحة ىنا  01وث رقم أما بالنسبة لممبح
تختمف طبعا عن سياستنا تجاه الوضع الداخمي لمموظفين لكن ىذا اإلختالف ينصب نحو تحقيق 

ية بطريقة جيدة ليخدم سير العمل وعمل الوسائل اإلتصال بينيما وىو تحسينىدف معين موحد 
 . مصمحة المديرية "

 مواجهة ظروف العمل : ل( اإلستراتيجية اإلتصالية المتبعة 5

إن المبحوثين مختمفون في اإلجابة عن ىذا السؤال ولكن األغمبية يجمع عمى أن اإلستراتيجية 
المتبعة موجودة لكن رغم ذلك فإنيا ال توفر القدرة الكافية لمواجية بعض الحاالت التي  اإلتصالية

تطرأ عمى المؤسسة ، لذلك ىم يطالبون بالتحسين في مجال اإلتصال وتوفير المعمومات بطريقة 
وعمى  ديرية:" رغم  توفر وسائل اإلتصال في الم14متجددة ودائمة حيث يقول المبحوث رقم 

لكل مديرية وىذا ما يجعمنا نيتم ود اإلتصال فإن ىناك دائما عوائق تواجينا وىذا يحدث العموم وج
في مواجية بعض الحاالت خالل العمل ألن اإلستراتيجية ال  ىاأكثر باإلستراتيجية التي نعتمد

ن كانت غير متوقعة "   تضمن لنا السيطرة عمى مجريات بعض الظروف ولو كانت متوقعة فكيف وا 

يقول : " إن اإلستراتيجية المعتمدة لدينا قادرة عمى  10العكس من ذلك فالمبحوث رقم  لكن عمى
مواجية مشاكل العمل ىنا حيث أننا نقوم بتسطيرىا حسب المعمومات الكافية لضمان الخدمة في 

 الظروف الطارئة والحاالت الغير المتوقعة وحتى في الظروف العادية " .

 تيجية المتبعة : كفاءة التخطيط لإلسترا –( 6

أغمب إجابات المبحوثين ترجع أن الكفاءة المعتمدة في التخطيط اإلستراتيجي جيدة لكنيا غير 
كافية وحدىا في بنائو بل يجب مراعاة المحيط  كالموظفين وظروفيم في العمل  وليس فقط كيفية 

المتبعة مخطط ليا عمى :" إن اإلستراتيجية  10حيث يقول المبحوث رقم  ديريةتحقيق األىداف الم
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إن ، يد كفاءات عالية حيث  نراعي الجوانب في بنائيا وحدوث بعض المشاكل ال يعني بالضرورة 
 المسؤولين ليسوا معصومين من الخطأ ، فيناك أمور خارجية عن نطاق اإلنسان " . 

رف كفاءات مخطط ليا من ط مديريتنا : " إن اإلستراتيجية المطبقة داخل 10ويقول المبحوث رقم 
يعني عمى أن المسؤولين ال يراعون  عالية وىي تراعي أىداف المؤسسة قبل كل شيء وىذا ال

الموظفين واختالف المستويات بل عمى العكس فاإلستراتيجية طبقت ألنيا األنسب لمجميع ىنا وىذا 
 رأيي الشخصي فييا " . 
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 تفريغ وقراءة النتائج الميدانية : 

من خالل توزيع  بعد القيام بالدراسات الميدانية داخل مديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية مستغانم

استمارات عمى مجموعة من موظفييا ، قمنا بتفريغ وتحميل النتائج المتوصل إلييا عمى النحو 

 التالي 9

سنحاول في ىذا العنصر إعطاء صورة عن خصائص عينة بحثنا من حيث بياناتيا المتمثمة في 

 حث .الجنس، السن والمستوى التعميمي وىذا لمعرفة النموذج المتوسطي لعينة الب

 (9 يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس.10الجدول رقم )

 التكرارات          

 الجنس
 %النسبة التكرار

 51 07 أنثى

 31 01 ذكر

 011 21 المجموع

 

، وفي %51تبين المعطيات الكمية لمجدول أن نسبة عالية من المبحوثين ىن إناث وتقدر بحوالي 

 .%31منخفضة بالمقارنة مع نسبة اإلناث حيث تقدر بحوالي المقابل نجد أن نسبة الذكور 
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 (9 يوضح توزيع المبحوثين حسب السن11الجدول رقم )

 %النسبة التكرار الفئات

 03 13 سنة 21إلى  14من 

 22 01 سنة 31إلى  20من 

 36 03 سنة 41إلى  30من 

 15 11 سنة 41أكثر من 

 011 21 المجموع

( يظير لنا أن المبحوثين من الموظفين الذين تتراوح أعمارىم ما بين 11)من خالل الجدول رقم 

سنة فتقدر نسبتيم  31إلى  20، أما الذين تتراوح أعمارىم ما بين %36سنة بنسبة  41إلى  30

أما  %03سنة في المرتبة الثالثة بنسبة  21إلى  14، والذين تتراوح أعمارىم ما بين %22حوالي 

 سنة. 41فيي تمثل الفئة العمرية أكثر من  %5النسبة المتبقية 

 (9 توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي12الجدول )

 الجنس       

 المستوى 

 التعميمي     

 إناث ذكور
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار المجموع

 63 - - 3 0 متوسط

 21 11 5 01 2 ثانوي
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 55 31 01 15 7 جامعي

 011 51 07 31 01 المجموع

تمثيمو ذو  %55يظير لنا من خالل الجدول أن معظم عينة البحث ذوي مستوى جامعي بنسبة 

 .%3أما المستوى المتوسط فنسبتيا ال تتجاوز  %21مستوى ثانوي بنسبة 

 المحور األول: إستراتيجيات اإلتصال الداخلي داخل المديرية

 بالمسؤولين(9 يوضح الوسائل المستخدمة لالتصال 13الجدول )

 التكرارات          

 الوسيمة
 %النسبة التكرار

 23 01 المقابمة

 31 01 الياتف

 02 13 التقارير

 12 10 االجتماعات

 01 12 رسائل عادية

 11 11 عن طريق شخص

 011 21 المجموع
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فكان وسائل االتصال الداخمي في االتصال بالمسؤولين،  ظفينيوضح الجدول مدى استخدام المو 

، ثم التقارير بنسبة %23، ثم تمتو المقابمة بنسبة %31بنسبة  الياتف قد احتل المرتبة األولى

 .%01 بـ ، ثم تمتيا الرسائل العادية في المرتبة الرابعة02%

ة حديثة ىذا إن ىذا المؤشر يوضح تناقضات واقع وسائل االتصال في بوادر استراتيجية اتصالي

حو المكاتب د التعامل التقميدي بينما أطراف االتصال كمما اتجينا نومن جية أخرى نج ،من جية

 الصغيرة التابعة ليا.

 يوضح مدى سماح المسؤولين لمموظفين بالتعبير عن اقتراحاتيم بكل حرية 9(14الجدول رقم )

 الوحدات             

 المؤشرات
 %النسبة التكرار

 51 07 دائما

 23 01 أحيانا

 15 11 أبدا

 011 21 المجموع

 

 07بما يعادل  %51إن الشواىد اإلمبريقية توضح أن أغمبية المبحوثين والمقدرة نسبتيم بحوالي 

مبحوثا، يؤكدون أن مسؤولي المديرية يسمحون ليم بالتعبير عن اقتراحاتيم بكل حرية، لكن بطرق 

فيي تمثل نسبة الموظفين الذين يرون أنو  %23رسمية وعبر المستويات التنظيمية، أما نسبة 
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من الموظفين ينفون ذلك،  %5أحيانا ما يتم السماح ليم بالتعبير عن اقتراحاتيم، في حين نسبة 

متعصبون آلرائيم وىذا يفسر عمى حسب الطريقة التي يعمل بيا المسؤول، فيناك مسؤولون 

 .وآخرون متساىمون

 الوسائل المستخدمة في العممية االتصالية مالئمةيوضح مدى  9(15الجدول رقم )

 الوحدات             

 المؤشرات

 %النسبة التكرار

 11 15 دائما

 61 10 أحيانا

 01 12 أبدا

 011 21 المجموع

 

بما يعادل  %61القراءة المتأنية لمجدول توضح أن أغمبية المبحوثين والمقدرة نسبتيم بحوالي إن 

أحيانا ما تكون الوسائل االتصالية المعتمدة لموضوع الرسالة، في حين و مبحوثا، يؤكدون أن 10

مبحوثين يرون أن  5بما يعادل   %11ينفي ثالثة منيم ذلك أما النسبة المتبقية والمقدرة بحوالي 

الوسائل االتصالية المتاحة تكن دائما مالئمة لمرسائل، ألن العممية االتصالية في المديرية مخططة 

 نيزمات تنظيمية.تخضع لميكا

 

 



 الفصل الثاني                                                                                       الجانب التطبيقي
 

 
91 

 

 يوضح كيف يعبر العامل عن  مشاكمو 9(16الجدول رقم )

 الوحدات            

 المؤشرات
 %النسبة التكرار

 01 12 ال

 

 نعم

 االتصال المباشر

16 

11 

81 

62 

 06 14 طمب خطي

 11 11 صندوق الشكاوى

 011 21 المجموع

 16بما يعادل  %81تشير المعطيات الكمية لمجدول أن أغمبية المبحوثين والمقدرة نسبتيم بـ 

مبحوثا، يرون أن ىناك مجال لتقديم شكاوييم خاصة عن طريق االتصال المباشر بدرجة عالية 

 واعتمادا عمى الطمبات الخطية.

ولين بحكم بيروقراطية التعامل بينما يؤكد المبحوثين أنيم ال يستطيعون تقديم شكاوييم إلى المسؤ 

 في المديرية.
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 المحور الثاني: طبيعة العالقة بين الجمهور)المواطن( و المديرية

 مدى إعطاء المسؤولين فرص عادلة لالتصال ومناقشة شكاوي العماليوضح  9(17الجدول رقم )

 الوحدات             

 المؤشرات

 %النسبة التكرار

 66 12 نعم

 

 ال

رتبة حسب 

 الموظف
16 

10 

12 

12 

 العالقات

 شخصية
15 11 

 011 21 المجموع

 

يعطون فرصا  يقرون أن المسؤولين %66مبحوثا، نسبة  12جدول المدرج أعاله إلى أن شير الي

عادلة لالتصاالت ومناقشة شكاوي العمال، في حين تمغي النسبة المتبقية ذلك، نظرا لخصوصية 

وظيفة المبحوث، إذ كمما كانت المسؤولية أكبر كمما كان االىتمام أكثر، كما أن العالقات 

 الشخصية بالمسؤولية تزيد من فرص االتصال والمناقشة. 
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   وتيرة سير المعامالت اإلدارية مع المواطنينيوضح  (189)رقم  الجدول

وتيرة سير المعامالت اإلدارية مع 

 المواطنين

 %النسبة التكرار

  سريعة

              

11 56 
 22 01 بطيئة

 011 21 المجموع
من الموظفين يرون أن المعامالت اإلدارية مع  %56( تبين لنا أن 18من خالل دراستنا لمجدول )

من موظفي مديرية الشؤون العامة والتنظيم يرون أن  %22المواطنين تسير بوتيرة سريعة، و

 المعامالت تسير ببطئ.

إن سرعة المعامالت ترجع إلى التسيير المحكم والجيد لإلدارة كون مديرية التنظيم والشؤون العامة 

 إدارة الوالية. من أىم مديريات وفروع

 (9 إطالع المواطنين بالخدمات الجديدة.01الجدول رقم )

إطالع المواطنين بالخدمات 

 الجديدة
 %النسبة التكرار

 11 11 دائما

 22 01 أحيانا

 56 11 نادرا

 011 21 المجموع
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من العينة البحثية ترى أن إطالع المواطنين  %56( نالحظ أن نسبة 01من خالل الجدول رقم )

نسبة المواطنين المتبقية المنعدمة التي تنفي ما تقول أحيانا، أ %22بالخدمات الجديدة نادرة، و

 إطالعيا بالخدمات الجديدة.

من الموظفين الذين يرون أن المواطن نادرا ما يطمع عمى الجديد في الوالية وىي النسبة العالية، و 

 ا تعمق األمر بالمشاريع التنظيمية9 كالحج، االنتخاب، المؤسسات المصنعة وغيرىا.خاصة إذ

 تقييم مستوى الخدمات التي تقدميا مديرية الشؤون العامة والتنظيم لممواطنين (009)رقم  الجدول

التي  الخدماتمستوى 

 تقدميا المديرية لممواطنين

 %النسبة التكرار

 73 14 جيدة
 05 14 مقبولة

 011 21 المجموع
 

من الموظفين ترى أن الخدمات التي  %73( تبين لنا أن نسبة 00من خالل دراستنا لمجدول رقم )

من العمال يرونيا مقبولة. وىذا راجع إلى  %05تقدميا المديرية لممواطنين ذات مستوى جيد، أما 

 مادية ومعنوية. حرص المدير عمى خدمة المواطنين بكل ما تكسبو المديرية من جيود
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 ء التعامل مع المواطنين مواجية المشاكل أثنا (019) رقم الجدول

مواجية المشاكل أثناء 

 التعامل مع المواطنين
 %النسبة التكرار

 23 01 نعم

 05 14 ال

 41 04 حياناأ

 011 21 المجموع

 

أن ىناك مشاكل في  من المبحوثين يقولون %41( تبين لنا نسبة 01ل الجدول رقم )من خال

يؤكدون عمى وجود مشاكل في تعامميم بين المواطنين والموظفين في  %23و ،بعض األحيان 

 المديرية.

كل ىذا راجع إلى طبيعة عمميم ونقص الوعي لدى بعض الموظفين من جية والضغط الذي 

 يواجيو الموظفين في بعض األحيان من جية أخرى.
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 الثالث: نظرة العمال لواقع المديرية المحور

 يوضح نظرة الموظفين إلى ظروف عمميم (029الجدول رقم )

 

               

 التكرار

 نظرة الموظفين 

 إلى ظروف عمميم   

 %النسبة التكرار

 13 16 جيدة

 52 08 نوعا ما

 02 13 سيئة

 011 21 المجموع

 

من خالل الجدول تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الموظفين الذين ينظرون إلى ظروف عمميم عمى 

نسبة الموظفين الذين يرونيا  تمثل فيي %13، أما نسبة %52أنيا نوعا ما جيدة والتي تقدر بــ 

سيئة، وىذا راجع إلى أن الذين يعتبرون جيدة، أما النسبة المتبقية فتمثل المبحوثين الذين يعتبرونيا 

ظروف عمميم جيدة ليم عالقات حسنة مع المسؤولين والموظفين، والذين يرون أن ظروفيم نوعا 
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ما جيدة يعانون من بعض المشاكل المينية كسوء االتصال بالمسؤولين، أما الفئة التي تنظر إلى 

 ل.ت مع المحيط ككاسوء الظروف فترجعو إلى رداءة العالق

 اقتراح تعديالت عمى ظروف العمل (039الجدول رقم )

 

 

 

 التكرار              

 اقتراح تعديالت

 عمى ظروف عمميم

 إلى 14من 

 سنة 21 

 إلى 20من 

 سنة 31 

 إلى 30من 

 سنة 41 

 أكثر من

 سنة 41 

 

 المجموع

 

 التكرار

 

النسبة

% 

 

 التكرار

 

 %النسبة

 

 التكرار

 

 %النسبة

 

 التكرار

 

النسبة

% 

 36 11 11 01 12 16 17 01 12 نعم

 42 16 11 25 00 16 11 12 10 ال

 011 16 11 35 03 23 01 02 13 المجموع

 

من الموظفين ال يقترحون  %42( يظير لنا أن ما يعادل 03من خالل مالحظتنا لمجدول رقم )

يقترحون إدخال تعديالت عمى ظروف عمميم  %36إدخال تعديالت عمى ظروف عمميم، بينما 

سنة  41إلى  30وىذا راجع إلى عامل السن كون أن معظميم ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين 

سنة يقترحون إجراء  21إلى  14فما فوق ىذا راجع إلى أنيم ال يتطمعون أما الفئة العمرية من 
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ئيم والمستقبل أماميم يريدون األفضل تعديالت عمى ظروف عمميم كونيم ما زالوا في أوج عطا

 دائما.

 ميام المديرية حق أو واجبيوضح  (049الجدول رقم )

  

 

 الجنس             

 ميام المديرية 

 حق أو واجب     

 إناث ذكور

 المجموع

 

 التكرار

 

النسبة

% 

 

 التكرار

 

 %النسبة

 10 13 10 06 14 حق

 68 15 11 62 11 واجب

 011 01 12 81 16 المجموع

 

( نالحظ أن نسبة العمال الذين يرون أن ميام المديرية حق تمثل 04من خالل الجدول رقم )

تباينت اإلجابات بين الحق والواجب وىذا  %68والذين يرونيا واجب تقدر نسبتيم بـ  %10نسبتيم 

يمانيم لممقاة عمى عاتقيم يعكس درجة وعمي موظفي مديرية الشؤون العامة والتنظيم بالميمة ا وا 

 بذلك.
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 دور التناوب عمى السمطة في التنمية المحمية(059الجدول رقم )

دور التناوب عمى السمطة 

 في التنمية المحمية
 %النسبة التكرار

 62 11 إيجابي

 13 17 سمبي

 011 21 المجموع

 

التناوب  من الموظفين المبحوثين يرون ان %62( نالحظ أن نسبة 05من خالل الجدول رقم )

 .%13عمى السمطة عامل إيجابي، أما الموظفين الذين يرون أنيا عامل سمبي نسبتيم 

إن الفئة التي ترى أن التناوب عمى السمطة إيجابية ألن ذلك يسمح باعتالء أحزاب جديدة السمطة 

ي مما يتيح فرصة أمام جميع المترشحين بتنفيذ مشاريع تخدم الشعب، أما الذين يرونيا أمر سمب

ىذا راجع إلى أنيم يتعودون عمى نظام معين مع رئيس معين وعند تغييره يعجزون عمى التأقمم 

 بسرعة مع الرئيس الجديد ويواجيون مشاكل في المديرية.
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 دور المستوى التعميمي في التنمية المحمية (069لجدول رقم )ا

 

 المستوى التعميمي      

 دور المستوى 

التعميمي في التنمية 

 المحمية

 جامعي ثانوي متوسط

 المجموع

 

 التكرار

 

النسبة

% 

 

 التكرار

 

 النسبة

% 

 

 

 التكرار

 

 النسبة

% 

 31 02 13 11 15 16 11 نعم

 51 01 12 13 16 15 17 ال

 011 12 16 33 02 22 01 المجموع

 

في ( نالحظ أن المبحوثين الذين يرون أن لممستوى التعميمي دور 06من خالل الجدول رقم )

، أما الموظفين الذين يرون أنو ال عالقة بالمستوى التعميمي في التنمية %31التنمية المحمية بنسبة 

بالنسبة لمذين يرون أن لممستوى التعميمي دور في عممية التنمية %51المحمية نسبتيم تقدر بـ 

 مؤكدين عمى ضرورة %02المحمية خاصة من ذوي المستوى الجامعي الذين يشكمون نسبة 

توظيف إطارات ذوي كفاءات وخبرة مينية بدل الموظفين الغير مؤىمين، وعموما نسبة المؤيدين من 

مختمف المستويات جاءت في المرتبة الثانية وراء نسبة الرافضين ما عدى أصحاب الشيادات 

 الجامعية.
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  اإلستنتاج العام :
الجزائرية  ىيكل من ىياكل الجماعات المحميةىي ، مديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية مستغانم 

حترامو  وكذلك ضمان كل عمل من شأنو أن يقدم  ،تنفد كل التدابير لضمان تطبيق التنظيم العام وا 
دعما إسناديا يمكن السير المنتظم لممصالح المشتركة في الوالية  ، ويشكل اإلتصال محورا ىاما 

خاصة اإلتصال الداخمي بين الموظفين ، حيث أن ىناك تأثير واضح   ،في عمل المديرية
ك فإن سير المعمومة يأخذ مكانا لكن رغم ذل ،لمظروف الخارجية عمى سير اإلتصال بين الموظفين

مميزا حيث أن ىناك إىتماما كبيرا بطرق وأساليب تضمن وصوليا ونشرىا داخل المديرية مع 
ييتم المدير بإعطاء التعميمات  إذحيث أن ىناك إتصال عمودي  ،مراعاة مستويات اإلتصال

صال األفقي بين الموظفين وانتشار اإلت ،لممصالح والقيام بجوالت بيا لمتابعة سير الخدمات بيا 
التقارير وانتشار الوسائل اإلتصالية التي تسيل سير المعمومة وتضمن ،حيث تتم اإلستشارات 

فإن  ،اإلتصال ، كما أن اعتماد استراتيجية تنظم العالقات بين الموظفين والرؤساء أمر البد منو
حو دوره ووظيفتو المحددة ىذه المديرية تعتمد عمى مخطط مدروس يوجو كل فرد من المديرية ن

مثل قوانين التوظيف ، قوانين  ،ويظير ذلك قي مجموعة  القوانين المنظمة لسير عمل المديرية
استخراج وثائق معينة ، كما أن الوسائل اإلتصالية المعتمدة تضمن تزويد اإلدارة بالمعمومات في 

التوجيو اإلداري لممديرية  .وتوفر تبادل المعمومات بين المصالح حيث يساىم ذلك في  ،حينيا  
 وبالتالي نكون قد أجبنا عن األسئمة الفرعية المقترحة في طرح اإلشكال كالتالي :

اإلتصال داخل إدارة الجماعات المحمية عن طريق تسمسل ىرمي من القمة إلى القاعدة ) من 
مواطنين  في إطار الرئيس إلى المرؤوسين ( وبفعالية نوعا ما جيدة بين العمال والرئيس وكذا ال

 التنمية المحمية .  
 



 
 و

 

 : خاتمة
تعتبر العالقة المينية عالقة تفاعمية تكاممية تقوم عمى مبادئ التأثر والتأثير بين أطراف العممية 

يقوم الطرف الثالث بطمب الخدمة  اإلتصالية ) الرئيس والمرؤوسين والمواطنين ( ،  بحيث بحيث
يقدميا لو الطرف الثاني وبتوصيات الطرف األول عمى أحسن وجو ىذا عن الجانب النظري ، 
ولكم من خالل دراستنا الميدانية واحتكاكنا بفئة معينة عمال وموظفي مديرية التنظيم والشؤون 

العمال فيما بينيم وبين العمال العامة لوالية " مستغانم " التمسنا شيئا آخر يتمثل في اتصال 
أحيانا وغير والرئيس يتصف بنوع من الزمالة والقرابة واإلحترام في إطار ضوابط معينة رسمية 

رسمية أحيانا أخرى ،  اما فيما يخص تقديم الخدمات الضرورية لممواطنين وتحقيق المنفعة ليم 
تصال مشوه نظرا لعدم قدرة العامل فإنيا تسير تحت رحمة إتصال في إطار إداري معين إال أنو إ

عمى التواصل مع رئيس بسبب طبيعة الييكل التنظيمي إلدارة المديرية من جية ، ومن جية أخرى 
تضمره من نظام العمل الذي يفتقر إلى الحوافز التي ترغبو في المنصب الذي يشغمو إضافة إلى 

ء ، ىذا فيما يخص الجانب الضغط الممارس عميو منو طرف المسؤول والمواطن عمى حد سوا
أما عن جانب جميور المواطنين فإن طابع العقمية الجزائرية التي بموجبيا يرى المواطن اإلداري 

 دي إلى كسر التواصل الجيد بينيم أنو دائما عمى حق واإلدارة والعمال في خدمتو دائما ، ىذا ما يؤ 
اعات المحمية مطبق  داخل مديرية ومن خالل ما سبق فإننا نرى أن اإلتصال داخل إدارة الجم

التنظيم والشؤون العامة لكنو يفتقر إلى إستراتيجية مدروسة ومحكمة ترمي إلى تأىيل وتمكين 
العمال من أداء عمميم في أحسن الظروف واألحوال من خالل إجراء تعديالت عمى ظروف عمميم 

ام دراسية تمكنو من التعرف عمى وتحسيسيم بأىمية العمل المنوط بيم ، إجراء دورات تكوينية وأي
الفعال داخل إدارة الجماعات المحمية تمكنو من التحكم في التعامل مع مختمف أىمية اإلتصال 

 الظروف التي تصادفيم يوميا في العمل .
أما من جانب جميور مديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية مستغانم فال يمكن تحسين التعامل 

التحكم في جميع العقميات وتوجيييا من الحصول عمييا في أسرع وقت بدون مشاكل  معيم واليمكن
 وصعوبات 
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