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"0.414."

إلى .2 تعزى الدراسة لمجاالت المثحوثين إجابات بين إحصالية داللة ذات فروق توجد ال

الجنس، االدارى، المستوى التخصص، التعليمى، المستوى الخبرة، )سنوات المتغيرات
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 دراسةتعز إلىالمتغيرين)المجلسالبلدى،العمر(.ال

وبناءإعلىهذهالنتالدتمتالتوصياتبماحلى:
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 الفصل التمهيدي (1)

 مقدمة 

النظام النظامين، أحد  يكون أن من يخلو ال الدولة فى العامة االدارة نظام إن

و الالمركزى، النظام المركزىأو الحدحثة،الأصثح منسماتالدولة الالمركز سمة نظام

و والثاحثين المسؤولين قبل من كبير اهتمام ذات اإلدارةهى يمكنفى نظام النه وذلك ،

خاللهلوصونا من وفعالية، بكفاءة المشامل وحل األهداف ونظراإإلى األسثابلظهور

إلى التطبيقالملحة الالمركزىضرورىفى النظام تعددجعل السكان، عدد ازدياد مثل ،

ىاالستثمار،األمرالذىأدىإلىتجاوزتركيزالسلطةوالمسؤوليةالموارد،زيادةالطلبعل

قاليمالمتمثلةفىالهيئاتالمحلية.فىالسلطةالمركزيةفىالدولةوتشتيتهافىباقىاأل

اإل بوهالف مناط للتنمية، المستقبلى والتخطيط المواطنين حاجات تحقيق دارةإن

والتستطيعاإل المحلية، المركزية لهاتحقيقذلكإالمنخالنتمكينسلطاتمحليةدارة

اعتثارية حتىتتمكنمنتحقيقحشخصية جاتالسكانمنخدماتوتخطيطمستقبلىا،

 الجوانبللتنمية، فى االجتماعيةتتمثل واالقتصاديةالثقافية، المجتمع، حاجات إلشثاع ،

وموامثةمستجداتالحياة.

ف المحلية، األساسىلتحقيقإنوبناءعلىوهالفاإلدارة الرافد تعد الالمركزية أبعاد

اإلقليمى االستقالن فى تتمثل التى اإلدارية الالمركزية حي إن المحلية، وهالفاإلدارة

واالستقالنالمرفقى)الوهيفى(فىاتخاذالقرار،تعدبعداإإدارياإمناطاإبتحقيقاالستقالنفى

تخفي حتىحتم القراراتالمحلية، علىالسلطاتالمركزيةاتخاذ القرارفالعبء فىاتخاذ
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المركزيةل بوجود إال اإلدارية الالمركزية والتتحقق وفعالية، إلىاألهدافبسرعة لوصون

 المحلية السلطات تستطيع لاى مالية، خالنتحقيق من المركزية اإلدارة عن اإلستقالن

االتجاربالممتلاات،جثايةالضرالبوالقروضالتمويلالذاتىمنثمنالخدماتالمثاشرة،

والمنحالحكومية.

اإلدارةالمحليةهىعالقةقوية،وبقدرتحقيقنظامإنالعالقةبينالالمركزيةوتطبيق

تطبيق حتحقق المالية، والالمركزية اإلدارية القدر،نظامالالمركزية بنفس المحلية اإلدارة

حليةإالمنخالنتحقيقالالمركزيةفىالسلطاتالمحلية.وبذلكالحتمتوهيفاإلدارةالم

المحلية، اإلدارة فىتطبيقنظام الالمركزية للتعرفعلىدور الدراسة جاءتهذه هنا ومن

 وبالتطبيقعلىالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةمنليبيا.

 دراسةمشكلة ال(  1-1)

محدوديةتدنىتطبيقنظامالدارةالمحليةفىمختلفالمناطقمنليبياهىهاهرةفى

والتدنىفىالتنمية،األمرالذىسببفىمحاوالتمنشرقالدولةالليبيةالعامةالخدمات

،2013ريعةللتخلصمنالنظامالمركزى،وذكر)بسيكرى،ذللتحونإلىالنظامالفيدرالىك

لمشروعالفيدرالىاستندواإلىتهميشالمناطقالشرقيةواستمرارالمركزية(بأنأنصارا36

 .ؤونالبالدكأهممبررينلدعوتهمشإدارةفى

االمرالذىدفع،ةالمركزيمعاناةمندولةليبيامنالمؤسساتفىلماتمربهنظراإو

مللتحون2012(لسنة59رقم)نظاماإلدارةالمحليةقانونصدارإإلىالحكومةالمؤقتة

إلى كماوالالمركز ،النظام )العكيلى، اإل1998،49ذكر بأن تثح عن( العامة دارة
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اال التىيمكن الفنية الطرق األأفضل فىتنفيذ عليها العامة،عتماد ذاتالمصلحة عمان

دارةإنعلىاإلتظهرفيه،ومنثمفىزيةتستعيرمنالقانونالشكلالذفالمركزيةوالالمرك

.العامةأنتعملفىفلكالقانونووفقاإلقواعدهوأحكامه

ههرتمش تطبيقاوقد تدنى اإلنظاممل السنوى التقرير فى المحلية 2014دارة

عمانكماذكرفىإنهتركزتاأل،حي (2الملحقرقم)الصادرعنالمجلسالبلدىغريان

،حي ذكرالتقريرتشكيلتقديمالخدماتوالتنميةزماتأمثرمناألإدارةهذاالتقريرعلى

وجاءهذاالقراربناءعلى،م2014(لسنة3لجنةاألزمةوالاوارثبموجبقرارالعميدرقم)

رةالمحليةرقمعدمتفعيلبعضبنودقانوناإلداواستقثانالمدحنةاعدادكبيرةمنالنازحين،

(59 لسنة )2012 بعضالقطاعات، بتثعية حتعلق فيما خصوصاإ م الى عدمباالضافة

( لقانون المكملة اللوالح 59إصدار لسنة )2012, المحلية الرسوم اللحة وعلىرأسها م

الىحسابالبلدية.أخيراإعدمتحويلالنسثةالمخصصةللبلديةمنالضرالبالعامةو

ذلكإلنعدامولمركزيةمنحي التمويل،دارةالديةمازالتتحتسلطةاإلالسالبالمجو

فىالملحقرقمللمجلسالبلدىغريانم2014حراداتكماذكرفىالتقريرالسنوىلسنةاإل

هذاو،فقطالثانىوونالمجلسالبلدىحدحرالثاباألو،حراداتصفرنقيمةاإلإ،حي (2)

يحدمرالذىالسلطةالمركزيةفىالتمويل،األعلىملاالاعتمادالبلدىاالمايجبرالمجلس

(الدعمالحكومى2013للمجلسالبلدى،كماذكر)الخالحلة،المالىودارىستقالناإلاالمن

.يمكنأنحؤثرسلثاإعلىاستقالليةالمجالسالبلديةإنتجاوزحدودهالمعقولة
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الدراسة امتشافنفسمشكلة مقابلةعضووتم حي تم فىبلديةطرابلسالمركز،

فى المتمثلة المشابهة بالمشكلة وأفاد وجودصعوباتفىالمجلسالبلدىطرابلسالمركز،

(.12تطبيقنظاماإلدارةالمحليةحوضحهاالملحقرقم)

اآلتى:فىالسؤانالدراسةتتمثلمشكلةبهذاو

 ؟".بالمجالس البلدية قيد الدراسة دارة المحليةاإل نظام تطبيق فىالالمركزية  ما دور " 

 أهمية الدراسة( 1-2)

تتضمن االهمية الدراسة بالنسثةالعلميةأهمية واالهمية للمجتمع بالنسثة االهمية ،

للثاح .

 .أ العلمية، الناحية الجانبمن هذا إثراء فى للعلم بالنسثة الدراسة أهمية لنتظهر رةدنظراإ

الوطنية الهيئة وذلكمنخالنمراجعة الليبية، بالدولة المحلية فىاإلدارة الثحوثالعلمية

للثح العلمى.

لونتشخيصالمشكلةووضعالحإلىبالنسثةللمجتمعتظهرفىالحاجةأهميةالدراسة .ب

المحلية الهيئات أمام خالن من إلىالوصون علمية نتالد تذللالتوصياتتحدد التى

 دارةالمحلية.إلنظاماتطبيقالصعابأمام

 أهميةالدراسةبالنسثةللثاح ،هوالوصونالىالدرجةالعالية)الماجستير(فىاإلدارة. .ج

 أهداف الدراسة ( 1-3) 

 : النتالداآلتيةإلىالوصونتهدفهذهالدراسة
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التعرفعلىدورالالمركزية .1 المحليةبالمجالساإلنظامفىتطبيق)اإلداريةوالمالية( دارة

 البلديةقيدالدراسة.

 االدارةالمحليةفىالمجالسالبلديةقيدالدراسة.نظامالتعرفعلىمستوىتطبيق .2

تطبيق،بمتغيراتالدراسة)الالمركزيةالتعرفعلىالفروقبيناجاباتالمثحوثينفيماحتعلق .3

بالمجالسالبلديةقيدالدراسة.نظاماالدارةالمحلية(

 الدراسة  فرضيات( 1-4)

تتاونفرضياتالدراسةمنفرضيتين،وهماكاآلتى:

بالمجالس  دارة المحليةاإل نظام تطبيقو الالمركزية   حصائية بينإتوجد عالقة ذات داللة  .1

 : الفرضيات اآلتية تتفرع من هذه الفرضيةو ، البلدية قيد الدراسة

دارةالمحليةاإلنظامتطبيقواإلداريةالالمركزيةحصاليةبينإتوجدعالقةذاتداللة .أ

 .بالمجالسالبلديةقيدالدراسة

دارةالمحليةاإلنظامتطبيقوماليةالالمركزيةالحصاليةبينإتوجدعالقةذاتداللة .ب

 بالمجالسالبلديةقيدالدراسة.

 ، جالى الدراسة )الالمركزيةلم إجابات المبحوثين حصائية بينإال توجد فروق ذات داللة  .2

يتفرع من هذه و ، والوظيفيةالشخصية المتغيرات  إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام تطبيق

 الفرضيات اآلتية: الفرضية 

 .أ ذاتداللة فروق توجد إال بين إحصالية المثحوثين )الالمركزيةلمجابات الدراسة ،جالى

 متغيرسنواتالخبرة.إلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقمجان
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بينإجاباتالمثحوثينلم .ب إحصالية فروقذاتداللة )الالمركزية،التوجد جالىالدراسة

 .العمرتعزىإلىمتغير(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقمجان

 .ج ذاتداللة فروق توجد إال بين حصالية المثحوثين لمإجابات الدراسة )الالمركزية،جالى

متغيرالمستوىالتعليمى.إلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقمجان

 .د ذاتداللة فروق توجد إال بين المثحوثينحصالية لم إجابات الدراسة )الالمركزية،جالى

متغيرالتخصص.إلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقمجان

 .ه بين احصالية ذاتداللة فروق توجد ال المثحوثين لمإجابات الدراسة )الالمركزية،جالى

متغيرالوهيفة.ىإلتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقمجان

 .و ذاتداللة فروق توجد إال بين حصالية المثحوثين لمإجابات الدراسة )الالمركزية،جالى

 متغيرالمجلسالبلدى.إلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقمجان

لم .ز المثحوثين إجابات بين إحصالية ذاتداللة فروق توجد )الالمركزية،ال الدراسة جالى

 .البلديةاإلقامةفىحدودتعزىإلىمتغير(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقمجان



 



 

 

 

الدراسة:نموذج1شكلرقم

المصدر:منإعدادالثاح 

 الالمركزية 

 الالمركزيةاإلدارية
 الالمركزيةالمالية

التقسيماالدارى

تنفيذيةمنحسلطات

العالقةمعالسلطةالمركزية
المتغيرات  
الشخصية 
 والوظيفية

 تطبيق نظام االدارة المحلية

 تابع الالمتغير  المتغير المستقل 
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 الدراسةمصطلحات (  1-5)

 الالمركزية   -1

يمكنأنو،منالحكمياالمستوياتالدنإلىالوهالفالعامةمنالمستوياتالعليانقل

 والعامة المدنية الخدمة موهفي )نقل اإلدار  إلىيكون المحلي(، المستوى وهالففي

سلطاتاتخاذالقرار(أوالمالية)تداونالمواردالماليةوالقوىالمدرةللدخل(والسياسية)تداون

.(Humphreys and Donnell, 2006,4)ذاخليطمنه

 اإلدارية الالمركزية  -2

بينوتوزيعهااإلداريةالوهيفةحتعلقبممارسةاإلدار ،التنظيمأساليبمنأسلوب

مصلحيه،محليةوهيئاتالمركز الجهاز تعمللانهامستقلة،معنويةشخصيةلهاأو

.(2010،30،القيسي)الحكومةالمركزيةمنورقابةبإشراف

 الالمركزية المالية  -3

)عتيقة،المواردإلىالوصونحرية حي تعطىالحكومة(2011،57واستخدامها

 .Yuliani, 2004, 2)المحليةالسلطةلتحصيلالمواردالماليةلتنفيذمسؤولياتها)

 اإلدارة المحلية -4

توزيعللوهيفةاإلداريةفيمابينالحكومةالمركزيةوبينهيئاتمحليةمنتخثةتعمل

 . (2013،18عانى،)الم تحترقابةالحكومةالمركزيةوإشرافها
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 نظام االدارة المحلية -5

تقديمإلىتهدفالتىالمختلفة)المحليات(،اإلداريةجزاءالمترابطةمنالمستوياتاأل

ولياتللوهالفؤالسلطاتوالمستوزيعالخدماتالعامةوالتنميةللمجتمعالمحلى،منخالن

المختلفة.الهيئاتالمحليةوالحكومةالمركزيةبيناإلدارية

 االدارة المحلية نظام  تطبيق -6

العملية حتمالمتسلسلةالمراحل التى خاللها المختلفةمن المحلية الهيئات تمكين

 تحقيق من هدافهاأ)المحليات( ب، وذلك ونقلها قابلةإلىتجريبها لتصثح التنفيذ، مجان

.للتطبيق

الدراسة،فإنابعادالالمركزيةالتىحتمدراستهافىلهذهونظراإلطبيعةالحدودالمكانية

المالية والالمركزية اإلدارية الالمركزية هى الليبية الدولة الالمرواقع استثعاد وتم زيةك،

 الدستورية علىالمادة بناءإ )السياسية لسنة1رقم دولة1963( التىتنصعلىأنليبيا

التىتنصعلىتقسيمليبيا1963(لسنة176المادةرقم)أيضاإ،وطةوليستمركثةبسي

إدارية وحدات إلى االقتصاديةو، الالمركزية استثعاد الموارديتم محدودية على بناءإ

ليبيا في االقتصاد يعتمد حي  تنوعها وعدم االقتصادية قطاع مركزياالنفطعلى ويدار

(http://ar.wikipedia.org).

  الدراسةحدود ( 1-6)

الحدودالمكانية،الحدودالزمنيةوالحدود تشملحدودالدراسةالحدودالثشرية،
الموضوعية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
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القياديةبالمجالسالبلديةفىتتمثلالحدودالثشريةفىالدراسةبالوهالف:والحدودالثشرية .1

)عمداء،اعضاءمجلسبلدى،وكالءدحوان،مدحروإدارات(.المنطقةالغربيةوتشمل

طرابلسالمجالسالبلدية)وتشملالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةوتشمل:الحدودالمكانية .2

 زوارة، صبراتة، جادو، االصابعة، غريان، تاجوراء، اإالمركز، ترهونةسبيعة، لخمس،

.وزليتن(

الزمنية .3 الحدود متتضمن: الفترة فى الدراسة قيد البلدية المجالس على الدراسة نتطبيق

م.2016ربيعمإلى2016-2015خريف

تطبيقنظام)اإلداريةوالمالية(والالمركزيةالعالقةبينالحدودالموضوعية:تتمثلفىدراسة .4

اإلدارةالمحلية.

 الدراسة  يةمنهج (  1-7)

ذلكمنخالنوتحليلها،ولوصفالظاهرةقيدالدراسةالوصفىالمنهدنتهدالثاح ا

،حي حتمإجراءمنهجيةالدراسةفىاآلتى:وتحليلهاثانويةالبياناتالووليةاألجمعالبيانات

الحقالقالحصونعلىبماأنهذاالجانبهوجانبوصفىيعتمدعلىواليثاناتالثانوية، -1

المعلوماتمنالمصادرالمعتمدةفىالدراسة،فقداعتمدالثاح علىالاتبالعلميةالعربيةو

 المتعلقةبموضوعالدراسةوالتقاريروشثكةاإلنترنت.والمجالتواألجنبيةوالدوريات

االستثانة،حي تمتصميماستثانةفيهاجمعالبياناتعنطريقفقدتم، البياناتاألولية -2

( الالمركزية الدراسة مجالى من وتطبيقاإلداريةتتاون المحلية،نظاموالمالية( االدارة

إلى(لمجانالالمركزيةحي قسمت15)،منهاعدد(فقرة32وتاونتاالستثانةمنعدد)

أمامجان(فقراتلمجانالالمركزيةالمالية،7،وعدد)اإلدارية(فقراتلمجانالالمركزية8)
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اإلتطبيقن الفقراتظام عدد بلغ فقد المحلية فقرة17)إلىدارة وكانتأسئلة( االستثانة،

.مغلقةأسئلة

الدراسة -3 وعينة بالمجالس، مجتمع القيادية اإلدارية المستويات من الدراسة مجتمع حتاون

مجتم فيها يقع التى الجغرافية المنطقة التساع ونظراإ ليبيا، من الغربية بالمنطقة عالبلدية

األولية، البيانات لجمع المناسب النوع هى مرحلتين على العنقودية العينة فإن الدراسة،

اختيارعناصر اختيارالمجالسالبلدية،والمرحلةالثانيةحتمفيها فالمرحلةاألولىحتمفيها

العينةمنالمجالسالبلديةالتىتماختيارهافىالمرحلةاألولى.

ق،محاحد،غيرموافق()موافاستخدمالثاح مقياساليكرتالثالثى،العينةمقياساجابات -4

+1،وكانتفتراتدرجةالموافقةعلىفقراتاالستثانةمن(3،2،1جابات)وبأوزاناإل

+2.34)محاحد(،ومن2.33=0.66+1.67)غيرموافق(،ومن1.66=0.66

 .)موافق(3=0.66

حصاليةالوصفيةواختثارالفرضياتدواتاإلداستخدمالثاح األوق، االدواتاالحصالية -5

،وهىكاآلتى:نتالدالدراسةإلىللوصون

 مرونثاخآلفا،وذلكلقياسالثثاتالداخليالجاباتالمثحوثين. .أ

اإل .ب حساب وهو الوصفى، الحسابىحصاء المتوسط التارارى، االنحرافوالمعدن

وذلك لمعرفةالمعيارى، منخالننتالد علىفقراتالعينة الموافقة جاباتالعينة،إدرجة

 .جابةلعينةعنالوسطالفرضىلمقياساإلجاباتاإومعرفةانحراف

،لعينةواحدة،وذلكالختثارمستوىالمعنويةللمتوسطالحسابىلالفقرةوكلمجانtاختثار .ج

بحسابقيمة بقيمةومقاtوذلك حي جدوليةالtرنتها إ، tكانتقيمةذا منأالجدولية مبر

المحسوبةقبلتالفرضيةالبدحلة،غيرذلكتقبلالفرضيةالصفرية،ويكوناتخاذالقرارtقيمة
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البدحلة،غيرذلكةقبلتالفرضي(p<0.05)ذاكانتإفىذلكبالتأميدبمستوىالمعنوية،ف

 تقبلفرضيةالعدم.

µ= 2oH :فرضيةالعدم:

 µ<> 21H :الفرضيةالبدحلة:

التثاحن .د ،ANOVAتحليل بين الفروق الختثار للمتغيراتإوذلك بالنسثة العينة جابات

بقيمةfحسابقيمةب،ويتمذلكوالشخصيةالوهيفية الجدولية،ويتماتخاذالقرارfومقارنتها

قبلتالفرضيةالبدحلة،وهىوجودفروق(p<0.05)عنطريقمستوىالمعنويةفإذاكانت

،غيرذلكوهيفيةالمتغيراتالشخصيةوالإلىذاتداللةاحصاليةبيناجاباتالعينةتعزى

 تقبلفرضيةالعدم.

µ2= µ1: µoH =3 ……فرضيةالعدم:

 µ2µ <>1: µ1H <>3……الفرضيةالبدحلة:

 

علىمجانتطبيقوالمالية(اإلداريةمعدناالنحذار،وذلكلمعرفةتأثيرمجاالتالالمركزية) .ه

،ويتمفيهتحليلمعادلةاالنحذارومعرفةمدىقبوننموذجالمعادلةعندارةالمحليةاإلنظام

كانتقيمةfطريقاختثار فاذا ،(p<0.05)يفسرالعالقة قبلتالمعادلةونموذجالمعادلة

و االنحذار معامل معرفة النموذج هذا فى حتم أيضاإ المتغيرين، بينقبين االرتثاط وة

المقطعوقيمةالميللمعرفةقبونtاختثاراستخدام،ويتممعادلةاالنحذارالمتغيرين،ومعرفة

 كانمنعدمهللمعادلة فاذا وأقب(p<0.05)كانت، تمثللتالقيمتان، القيم صثحتهذه

 متغيراتمعادلةاالنحذار.
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 الدراسات السابقة( 1-8)

،ولمإشتملتالدراساتالسابقةعلىدراساتإقليمية،دراساتعربيةودراساتأجنبية
.حتمالعثورعلىدراساتمحلية

 ( الدراسات اإلقليمية 1-8-1)

في الدول المغاربية دراسة تحليلية   اإلدارية( بعنوان الالمركزية 2011يقة، دراسة )عت -1
 . مقارنة

فيالتساؤن" المتمثلة اإلداريةالنظمتجسدمدىأ إلىبدأتالدراسةمنالمشكلة

اإلداريةعلىسلوك)وهيفة(الوحداتالمفهومهذاانعكسوهلالالمركزية،المغاربيةالمحلية

 المحلية(؟،)الجماعات الدراسة هدفت اإلإلىمما نظم مساهمة مدى على دارةالوقوف

المغاربي المجتمعات في المحلية الجماعات أوضاع تحسين في مدىالمحلية معرفة ة،

اإل نظم بين التقارب المغاربية الدون في المحلية ودارة موحدكيفية المركزى نظام ،بناء

جراءتحليلمقارنبينالدونإأخيراإواإلداريةفاهيمالجدحدةحونالالمركزيةطالععلىالماإل

المغاربيةالمثحوثة.

ا في المتمثلة الفرضيات من الدراسة باألبعادنطلقت مرتثطة الالمركزية متطلثات

 االوالسياسية االوقتصادية زيادة الضامناوجتماعية، المحلية الجماعات صالحيات تساع

الرليسىل الالمركزية الطابعالتشاركىبينالمجتمعوتجسيد حؤدىوزيادة تنامىإلىالدولة

تجسيدالالمركزية.ومستوىالثقةالتسييرية

القوانينونظمةوصفاألمنخاللهحتمالذىالوصفيعتمدتالثاحثةعلىالمنهدا

تونس الجزالر، من فيكل .المغربوالمطثقة يعتمدالمضمونتحليلمنهد، علىالذى

تعترىالتيالخللمواضععنللاشفوذلكالوصفي،باألسلوبالمضمونالمقترنتحليل
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ختالفواالالتشابهأوجهتشكلالتيالعناصرالمقارنلمعرفةالمنهدو،والواليةقانونيالبلدية

اهر.الظوفي

 (الثالثالمغاربيةالدونفياإلداريةالالمركزيةلظاهرةالثاحثةتناونخالنمنو

المحليةاإلداريةالنظمأنإلىتوصلتفإنهاوالمقارنة،بالتحليل)والمغربتونسالجزالر،

النقالص من الاثير فيإلىالتحدياتأدتويعتريها المتمثل العضوى العجز في الوقوع

 والعجزالتنظيمىمنناحية بينأعضاءاالعضوالمنتخبمنحي الافاءة التناغم نعدام

 بتقديممصالحفئويةعلىالمصالحالعامة والمجالسالشعبية دىأالنقصفيالمواردمما

.اإلداريةلطةالمركزيةمنخالنالرقابةتدخلالسإلى

دارة المحلية والتنظيم السياسى القبلى دراسة ميدانية  ( نظام اإل2009، حافظدراسة ) -2

 . بمصر  فى محافظة مرسى مطروح

إلى الدراسة التهدفت وهو عام هدف تحقيق )التأثرعرف الجدلية العالقة على

القبليينوالقادةالمح ليين،وكيفتنعكسهذهالعالقةعلىمدىاندماجوالتأثير(بينالقادة

هذا تحقيق أجل ومن القومى، المجتمع إطار الشثابفي وبخاصة القبلى المجتمع أفراد

هدافالفرعيةالتالية:الهدفطرحتالدراسةعدةتساؤالتمنخالناأل

–رافىمنخالنالوصفاالنثوج-ولةالتعرفعلىالمالمحالعامةلمجتمعىالدراسةامح .1

الدراسة طرحت الهدف هذا من وانطالقاإ عليهما، طرأ الذى التغير مدى على للاشف

 التساؤالتالتالية:

 مامدىاالرتثاطبينالتقسيماالدارىواالنتماءالقبلىداخلالقريتينمحلالدراسة؟ .أ

 ماهىالخصالصاالجتماعيةوالديموجرافيةلمجتمعىالدراسة؟ .ب
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 اطاالقتصادىالذىحزاولهأبناءمجتمعىالدراسة؟ممالمحالنشهماهىأ .ج

 ماهىأهممظاهرالدورالذىتقومبهالوحدةالمحليةداخلمجتمعىالدراسة. .د

)مالرابط .2 القبلى السياسى التنظيم آليات على طرأ الذى التغير مدى الاشفعن محاولة

والتفاضلاالجتماعىبينالجماعاتالقبليةالقرابى،ومدىالتالزمبينهوبينالرابطاالقليمى،

المختلفة،والسلطةالتقليديةللضثطاالجتماعى(وانعكاسذلكعلىالعالقاتالسالدةداخل

بين او نفسها، القبيلة إلى المنتمين القبلية الشثابوالقيادات بين سواء الدراسة مجتمعى

 دراسةالتساؤالتاآلتية:الجماعاتالقبليةالمختلفة،وعلىهذاالهدفطرحتال

مامدىاالهميةالسياسيةالتىتحتلهاالرابطةالقرابية)وبخاصةفىحالةتالزمهامعالتوزيع .أ

 قليمى(داخلمجتمعىالدراسة.اإل

مامدىالتغيرالذىطرأعلىمعاحيرالتفاضلاالجتماعىبينالجماعاتالقبليةالمختلفة .ب

 داخلمجتمعىالدراسة.

الت .ج مدى مجتمعىما داخل االجتماعى للضثط التقليدية السلطة دور على طرأ الذى غير

 الدراسة؟

محاولةتوضيحالعالقةالجدلية)التأثيروالتأثر(بينالثعدالقبلى)الدورالتىتؤديهآليات .3

نشطةالمحليةالممارسةداخلمجتمعىالدراسة،وانعكاسالتنظيمالسياسىالقبلى(وبيناأل

علىمدىاندماجأفرادهذحنالمجتمعين)سواءالقياداتالقبليةأوالشثاب(فىإطارذلك

 المجتمعالقومى،وبناءإعلىهذاالهدفطرحتالدراسةالتساؤالتاآلتية:

ميفانعكستطبيعةالدورالتىتؤديهآلياتالتنظيمالسياسىالقبلىعلىممارسةاالنشطة .أ

 المحليةداخلمجتمعىالدراسة؟
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اإل .ب نظام عالقة انعكست قريتىميف فى القبلى السياسى بالتنظيم المحلية دارة

 الدراسةعلىقضيةانتماءأفرادالمجتمعالقبلىللمجتمعالقومى؟

ليهاالتنظيمالقبلىبوصفهكياناإإوضاعالتىسيؤونمحاولةالتوصلإلىرؤيةمستقبليةلأل .4

دارةالمحلية،سواءفىحالةفعاليةالدوراماإلسياسياإخاضعاإلسلطةالدولةمنخالننظ

 الذىحؤديههذاالنظام،أوضعفهداخلمجتمعىالدراسة.

وتوصلتالثاحثةفىهذهالدراسةالىاآلتى:

1.  لها القرابة األأرابطة بتنفيذ حتعلق فيما رأسالحكمة قرية فى واضحة سياسية حكامهمية

العرفيةأوعندممارسةاأل دوارالتقليديةلرابطةالمحلية،ومنناحيةأخرىهلتاألنشطة

 القرابةقالمةفىقريةالقطرانى.

االجتماعىبين .2 التفاضل فىتوضيحمالمح الدراسة فىقريتى المحلية ساهمتاالنشطة

 الجماعاتالقبليةالقالمعلىمعيارالقوةالعدديةواالقتصاديةفىقريتىالدراسة.

ا .3 بدور حتعلق بالنسثةفيما الدراسة، مجتمعى فى االجتماعى الضثط تجاه التقليدية لسلطة

 تضحالقريةالحكمةتبيناستمرارسلطةالقياداتالقبليةالتقليديةفىحلالمنازعات،كما

فىاأل المحلية)ماختياردورهم حتعلقبقريةأنشطة فيما المجلسالشعبىالمحلى(، عضاء

رالدورالتقليدىللقياداتالقبليةفىهذهالقريةوالمتمثلفىنالمالحظاستمراالقطرانى،فم

 فرادالقبيلة.أفضالمنازعاتبين

نمطمعين،ولانيمكنوصفالحالةإ .4 التىتسودهذهنعالقةالدولةبالقبيلةاليحكمها

عادمابيناالندماج)مالخدماتالتىتمتوفيرهافىقريةرأسالحكمة(واالستثإنهاأالعالقةب

فرادالمحافظةبشكلعاممناستيالءأ)مافتقارقريةالقطرانىللخدماتاالساسية،ومعاناة

األؤالمس على ولين دور )وهو السلطة وضعفدور اليد( بوضع المملوكة عضاءأراضى
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طارإفرادالمجتمعالقبلىفىأالمجالسالشعبيةالمحلية(وهوماانعكسعلىمدىاندماج

القوم األالمجتمع الذىى، أمر تأميد إلى أغدى ألبية على الدراسة قريتى التنظيمأفراد ن

القبلىقديضعفدورهكنتاجللتغيراتالتىشهدهابخاصةفىمجتمعكقريةرأسالحكمة

 ولانمنالصعبتفايكهبشكلتاممنالمرحلةالراهنة.

 حلية فى الجزائر (، الحكم المحلى الرشيد كآلية للتنمية الم2010دراسة )معاوى،  -3

،الجزالرفيالمحليةالتنمويةالسياساتواقععندالوقوفإلىالدراسةهذهتدفه

ومحددواضحمفهومإلىالوصونمحاولة،الحكممستوىعلىالرشيدالحكمتبنيضرورة

.الجزالرفيالمحليللحكمالجيدللتسيير

المحليالحكماعتثاريمكنمدىأ إلىتمتحدحدمشكلةالدراسةفىالسؤاناآلتى:"و

 ؟"الجزالرفيفعالةمحليةتنميةإلىللوصوناألساسيالمحركالرشيد

اآلتيتين:انطلقتالدراسةمنخالنصياغةالفرضيتينو

بينالتناسبعدمإلىيعودمستدامةناجعةمحليةتنميةإلىالوصونفيالمحليالحكمفشل .1

 .الالمركزيةلسياسةالفعليالتجسيدوعدمالمتاحةواإلمكانياتالممنوحةالصالحياتحجم

الحانتهاجو .2 حؤدى المحلى الحكم فى الرشيد المجانإلىكم فى الجماعاتالمحلية تفعيل

فىتجسيدالديمقراطيةالتشاركية.والتنموى

سواءمنضعفا،تعانيعامبشكلالمحليالحكممؤسساتأنإلىتوصلالثاح و

لسياسةالفعليالتاريسعدمأنكماالمالية،المواردمأالافؤةالثشريةالمواردناحية

مجانفياستقالليةبكلالمثادرةفيالمحليالحكمتقليصإلىأدىالجزالرفيالالمركزية

علىالديمقراطيةثقافةتوفروعدمالتشاركية،الثقافةضعفالمحلية،التنمويةالمشاريع

معواألفقيوالمركزيةالمحليةالسلطاتبينالعمود الترابطوضعفالمحلي،المستوى
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المستوىعلىمشاركتهنومحدوديةالنساءتمثيلضعفإضافةإلىالمحليين،الشركاء

القطاعمؤسساتوضعفنشاطهم،ومحدوديةالمدنيلمجتمعامؤسساتوضعفالمحلي،

 .والخاصالعامعينالقطابينالشراماتومحدوديةالخاص

التوصياتاآلتية:يوصىالثاح منخالنالنتالدو

 المحليالقرارلصنعدوالرإلىالمحليةالجماعاتتحويلعلىالعمل .1

 .المحليواإلطاراتوالمنظماتالمؤسساتقدراتوبناءالالمركزيةتفعيل .2

لمجتمعافيالفاعلةالقوىكلفيهاتتجمعالشعبيةللمشاركةمنظمةآلياتوتفعيلبناء .3

 .(خاصقطاعمدني،مجتمعمحلي،حكم)المحلي

التفاعلفيلمجتمعيةاالشرامةدورتعزيزمنتمكنمناسثةبيئةإيجادعلىالعمل .4

المدنيلمجتمعواالمحليالحكمبيناألدوارتااملخالنمنالسياسات،رسمفيوالمساهمة

 .الخاصوالقطاع

 .المشتركةوالرؤيةالجماعيالتفايرنحومكوناتهبكلمعلمجتاتثقيفإعادة .5

 ( الدراسات العربية 1-8-2)

 )دراسة اإلدارية الالمركزية تطبيق في التنظيمية العوامل ( أثر2010دراسة )القيسى،  -1
 االردن. الكبرى( عمان أمانة والشعب في األقسام ورؤساء الدوائر  مديري  على تطبيقية

إلىالدراسةهذههدفت األنظمةالتنظيمي،)الهيكلالتنظيميةالعواملثرأمعرفة

الالمركزيةتطبيقعلىاإلدار (التفويضاإلدار ،التمكينوالتعليمات، علىو، ذلكبناء

فياإلداريةتطبيقالالمركزيةعلىالتنظيميةالعواملأثرالمشكلةالمتمثلةفىعدممعرفة

األقسامالدوالرمدحر نظروجهةمناإلدار التنظيم عمانأمانةفيوالشعبورؤساء

الابرى.
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الفرضياتاآلتية:قتالدراسةمنلانطو

1.  داللة ذو أثر حوجد إال مستوى عند )الهيكل(α≤0.05)حصالية التنظيمية للعوامل

فىتطبيقالالمركزية)اإلدار التفويضاإلدار ،التمكينوالتعليمات،األنظمةالتنظيمي،

 .فىأمانةعمانالابرى

للعوامللتصوراتالمثحوثين(α≤0.05)حصاليةعندمستوىإداللةفروقذاتوجدتال .2

تثعاإ)اإلدار التفويضاإلدار ،التمكينوالتعليمات،األنظمةلهيكلالتنظيمي،االتنظيمية)

 الشخصية )النوعوللمتغيرات المنصبالتعليمي،مر،المؤهلالعاالجتماعي،الوهيفية

 .والخبرةالعملية(اإلدار ،

3.  داللة ذات فروق توجد إال مستوى عند نحو(α≤0.05)حصالية المثحوثين لتصورات

الالمركزية تطبيق الشخصية للمتغيرات )النوعوتثعاإ العمر،المؤهلاالجتماعي،الوهيفية

العملية(.والخبرةاإلدار ،التعليمي،المنصب

بينولتحقيق العالقة لدراسة وذلك الوصفى الثاح المنهد استخدم أهدافالدراسة

الدراسةمجتمعأفرادعلىوتوزيعهاالبياناتجمعلغرضستثانةاالمتغيراتمنخالنتطوير

عددهم الصالحةاالستثاناتبلغتوقدعليهماالستثاناتتوزيعتمعامالإ (667) الثالغ

إلىوصونالواختثارالفرضياتوحصاءالوصفىقدتماستخداماالوثانة،است (41) للتحليل

:تيةالنتالداآل

الهيكلالتنظيمي،)للعواملالتنظيمية(α≤0.05)حوجدأثرذوداللةإحصاليةعندمستوى .1

تطبيق)اإلدار التفويضاإلدار ،التمكينوالتعليمات،األنظمة التابع المتغير فى

 .اإلداريةالالمركزية
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لتصوراتالمثحوثينللعوامل (α≤0.05)داللةمستوىعندإحصاليةداللةذاتفروقوجدت .2

( ،(اإلدار التفويضاإلدار ،التمكينوالتعليمات،األنظمةالتنظيمي،الهيكلالتنظيمية

المنصبالتعليمي،المؤهلاالجتماعي،العمر،النوع (والوهيفيةالشخصيةللمتغيراتتعزى

 .)العمليةوالخبرةاإلدار ،

نحوتطبيقالمثحوثينلتصورات(α≤0.05)حصاليةعندمستوىإتوجدفروقذاتداللة .3

 الخبرةإلىتعزىاإلداريةالالمركزية العلمى، المؤهل العمر، )الجنس، الديمغرافية العوامل

 المستوىاالدارى(.واإلدارية

:اآلتيةبناءإعلىهذهالنتالدتمصياغةالتوصياتو

اإلداريةبالالمركزيةوعالقتهاإلدار التمكينحونالدراساتمنالمزيدإجراءضرورة .1

 .الصالحوالحكموالمشاركةوالشفافيةاإلدار والتفويض

الدونمنالناجحةالتجاربونقلالتدريبية،الدوراتوتاثيفالعمل،فرقتفعيلضرورة .2

 .المجانهذافيالسثاقة

أداء االدارة المحلية  و ( العالقة بين محددات الهيكل التنظيمى 2002دراسة )بلعرابى،  -2
 بالعراق. )دراسة استطالعية آلراء المديرين فى بلدية إربد الكبرى(

 الدراسة إلىهدفتهذه التنظيمى محدداتالهيكل بين العالقة أداءوالوقوفعلى

بيانوزنودرجةهذهالمحدداتفىتأثيرهاعلىأداءواالدارةالمحليةفىبلديةإربدالابرى،

محدد فى: والمتمثلة عليها والمفارين العلماء إلجماع نظراإ الثاح  حصرها التى البلدية

المحدد االجتماعية، المحددات الحجم، التانولوجية، المحددات المالية، المحدداتوات

التنظيمية.
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الثاح بتطويراألسئلةالتاليةوالتىمثلتالمحاور وفىضوءالمعطياتالسابقة،فقدقام

الرليسيةلهذهالدراسة:

هوتقييممد .1 المحدداتحرىما بلديةإربدالابرىلتأثيرمحدداتالهيكلالتنظيمى)الحجم،

 االجتماعية،المالية،التانولوجية،والتنظيمية(علىأداءاإلدارةالمحلية؟

 ماهووزنودرجةتأثيرمحدداتالهيكلالتنظيمىعلىأداءاإلدارةالمحلية؟ .2

(30(مدحراإ:منهم)126ةمن)جابةعلىهذهاالسئلة،فقدتاونمجتمعالدراسولإل

(مدحراإومدحرمنطقةفىبلديةإربدالابرى.45(رليسقسمو)51)وعضواإبمجلسالبلدية

تمجمعالبياناتمنخالناستثانةتمإعدادهالهذهالغايةووزعتعلىمجتمعالدراسة،حي 

انةصالحةلالستخدام،(استث123(استثانةأعيدمنها)126بلغعدداالستثاناتالموزعة)

( الحاسب،97أىبنسثة جهاز االستثانة منخالن جمعها تم أدخلتالبياناتالتى .)%

وقدتمثلتأبرزالنتالدالتىتوصلتإليهاهذهSPSSحي تمإجراءالتحليلاإلحصالى

الدراسةفيماحلى:

أههرتنتالدالدراسة،أنوزنودرجةتأثيرالمحدداتاالجتماعيةعلىأداءاإلدارة

المحلية،احتلتالمرتثةاألولىفىتأثيرهاعلىأداءالبلدية،فىحينكانتالمحدداتالمالية

 الثانية المرتثة وفى الثالثة المرتثة فى التانولوجية المحددات فىوتلتها الحجم محددات

المرتثة لدىأفرادعينةوالرابعة يعتقد وهوما المحدداتالتنظيمية، األخيرة احتلتالمرتثة

 الخمسة التنظيمي الهيكل محددات أن المفاروالدراسة عليها مترابطةوالمجمع أنها ن

القراراتخاذ الذىحتركلصانع األمر المحلية، اإلدارة وتؤثرفيأداء بينها فيما ومتفاعلة

الخارجيةلبلديةإربدالابرىوالبيئةالداخليةوترتيبهذهالمحدداتحتماشىتصميمتنظيمىب

وذلكلتحقيقأهدافهاوتحسينأدالها.
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 الدراسة خلصت جرىإلىوختاماإ والتى والتوصيات االستنتاجات من مجموعة

تصميم على العمل منها الدراسة هذه إليها توصلت التى النتالد ضوء فى استخالصها

دروسومحكمللبلديةحتماشىمعأهدافهاواألخذبعيناالعتثارالمحدداتالخمسةهيكليم

المالية.والمذكورةسابقاإوبدرجةأولىالمحدداتاالجتماعية

 ( االدارة المحلية فى قطر )دراسة مقارنة( 2007، المريخيدراسة ) -3

االدارةالمحليةتتلخصمشكلةالدراسةفىانالتجربةالقطريةالحاليةالتعدمنقبيل

قربأنماالحاصلفىدولةقطرحالياإهوإ،واإلداريةالحقيقيةكصورةمنصورالالمركزية

التركيزاإل يكونمننظامعدم ،وذلكاإلداريةدارىكصورةمخففةمنصورالمركزيةما

إلى1998(لسنة12الحتمتعالمجلسالبلدىبشخصيةاعتثاريةولميشرالقانونرقم)هنأل

االعتثارية المجلسالبلدىبالشخصية باإلتمتع ، الشأإلىضافة لوزارة تثعية ونؤنقراراته

البلديةوالزراعةوليستمستقلةوبذلكالحتمتعالمجلسالبلدىبسلطاتتنفيذيةذاتية.

وعدماإلداريةدارةالمحليةفىقطريقفبينالالمركزيةننظاماإلأاعتبرتالثاحثة

وقدخلصتالتركيزاإل تفعيلالنظامالقانونىإلىدارى، بعضالمقترحاتالتىمنشأنها

 لالمركزية العريقة التجارب كأحد القطرىاإلداريةالمصرى القانونى بالنظام حتعلق ،فيما

وتناولتالنتالدالتالية:

فىمصر:اإلداريةأوالفيماحتعلقبنظامالالمركزية

وجباختيارأعضاءالمجالسالبلديةباالنتخابالمثاشر،وترىالثاحثةأالدستورالقالمأن .1

 أنيشتركعزنالمحافظبينالشعبورليسالجمهورية.
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الوزراءدارةالمحليةالمصرىالتىتوجبعلىرليس(منقانوناإل2عادةالعملبالمادة)إ .2

ثبوتمس حالة ؤفى عن المحافظ أولية أية الختصاصاته بمثاشرته متعلقة يعدأخطاء ن

 رليسالجمهوريةليتخذقرارفيه.إلىتقريراإبذلكويرفعه

(منقانوناالدارةالمحليةالمصرى،معتعدحلصياغة102لغاءالفقرةالثانيةمنالمادة)إ .3

مجلسالشعبوأعضاءمجلسالشورىمندالرةالمحافظةهذهالمادةليصثحجالزاإالعضاء

 حضورجلساتجميعالمجالسالشعبيةالمحليةعلىاختالفمستوياتها.

المجالس .4 من أى محل الحلون فى الوزراء رليسمجلس بحق حتعلق فيما الثاحثة تقترح

تقاعسعنهمن المادةوفقاإأل-عمانواجثةعليهأالشعبيةالمحليةفيما (من133)حكام

السلطةإلىتعدحلنصهذهالمادةبحي اليكونهذاالحقمرجعه-رةالمحليةداقانوناإل

نمايكوناستعمانرليسالوزراءلهذاالحقبناءعلىقراريصدرمنإوالتقدحريةللمحافظ،

 مرعليه.مجلسالشعببعدعرضاأل

دارةالمحليةالمتعلقةبحق(مناإل144،145،146عادةصياغةالمواد)إتقترحالثاحثة .5

سثابمجلسالوزراءفىحلالمجلسالشعبىالمحلىأياإكانمستواه،وترىالثاحثةنصاأل

 نيحلالمجلسالشعبىالمحلى.أالتىيحقلرليسمجلسالوزراءبناءإعليها

فىدولةقطراإلداريةثانياإ:فيماحتعلقبنظامالالمركزية

مانةحدموهفىاألأيكوننأاليعدوزىمينالعامللمجلسالبلدىالمركناألأترىالثاحثة .1

1998(لسنة12منالقانونرقم)(2هافىالمادة)يلعامةللمجلسالبلدىوالمنصوصعلا

مينالعاممنبشأنالمجلسالبلدىالمركزى،وترتيثاإعلىذلكفإنهحتعينأنيكونهذااأل

 عضاءالمجلس.أغير
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شروطالعضويةفىالمجلسالبلدىالمركزىوالواردةفىالمادةإلىنيضافأرحالثاحثةتقت .2

 نيكونالمرشحمتمتعاإبحقوقهالسياسية.أ(منالقانونالمذكورشرطمؤداه5)

حتعلقبفصلعضوالمجلسالبلدىالمركزى .3 منشروطالعضويةفيه،إفيما فقدشرطُا ذا

واألإيجب للافاءة ثابتة معاحير المجلسالبلدىضافة قانون من الخامسة المادة فى مانة

المركزى،أواالمتفاءفىصددالفصلمنالعضويةبالشرطالمتعلقبارتاابجريمةمخلة

 مانة.بالشرفواأل

خالنالعضوإلسالبلدىالمركزىنتيجةتقترحالثاحثةفيماحتعلقبالفصلمنعضويةالمج .4

بأحدنخال(منالقانونالمذكوربحي حتحددهذااإل29بواجثاتالعضويةتعدحلالمادة)

 وصفينهما:

 خالنجسيماإ.أنيكونهذااإل .1

 خالنمتارراإوإنلميكنجسيماإ.أنيكونهذااإل .2

بشأن1998(لسنة17القانونرقم)ولىمنولىمنالمادةاألتقترحالثاحثةتعدحلالفقرةاأل .3

عضاءالمجلسالبلدىالمركزىتصثحالمدةالمشترطمضيهاعلىحصونالقطرىأانتخاب

 المتجنسعلىجنسيتهالقطريةعشرسنواتفقطبدالإمنخمسةعشرسنة.

جعلنتخابالمذكور،والتىت(منقانوناال9تقترحالثاحثةتعدحلالفقرةالثانيةمنالمادة) .4

قرارلجنةفحصالطعونوالتظلماتالمتعلقةبالعمليةاالنتخابيةغيرقابلللطعنفيهبأى

 مامأىجهةقضالية.أطريقبحي يمكنالطعنفىقراراتهذهاللجنة

5. ( فىنصالمادة النظر يعاد أن الثاحثة )31تقترح رقم القانون من )12 لسنة )1998

قلتقدحرأنتحاطهذهالسلطةالخطيرةبماأزىوعلىوالخاصةبحلالمجلسالبلدىالمرك

تغ دون الحيلولة شأنها من التى الضمانات من المجلسيكفى على المركزى السلطة ون
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 تحدحد فى حتمثل الثاحثة نظر الضماناتفى هذه وأهم علىسبيلأالبلدى، سثابمعينة

 ة.الحصرلحلهذاالمجلسوعدماالمتفاءبعثارةالمصلحةالعام

دارةالمحليةفىكلمنمصروقطرنظاماإلنأوينتهىالحكممنقبلالثاحثةعلى

حالةمنالحيويةوالنشاطواالستقرار.إلىاليصل

 االجنبية  ( الدراسات1-8-3)

1- (SANYARE, 2013) Decentralized Local Governance and 

Community Development: Empirical Perspectives from 

Northern Ghana. 

تنمية فى الالمركزى المحلى الحكم فعالية مدى على الضوء الدراسة سلطت

تحقيقإلىلتحقيقذلكهدفتالدراسةومجتمعاتحضرية،إلىتحويلهاوالمجتمعاتالريفية

اآلتى:

.المحليةالالمركزيةالحكوماتالتيتنفذهاالريفيةاستراتيجياتالتنميةالمجتمعيةدراسة .1

مثادراتالتنميةالمجتمعيةفيتحدحدالمجتمعالمحليمشاركةمعرفةمدى .2

 الفعالةالمحليةالالمركزيةالمؤسسيةللتنميةتحليلالقدرات .3

انطلقتالدراسةمنتساؤلينفىالصياغةالتالية:و

غانا؟الحكمالمحليفيماهيطبيعة .1

المحلية؟المؤسساتالحكوميةميةالمحليةالتىتمتنفيذهامنقبلهىاستراتيجياتالتنما .2



 

37 
 

الثاح  حي استخدم الوصفى، الثاح المنهد أاستخدم مع 134سلوبالمقابالتالمعمقة

وحدةمحليةمنثالثةمحافظاتمنثالثةمناطقمنشمانغانا.32مشاركاسحبتمن

التنظيمىحتحدىوهيفةالحكومةودارى،السياسىأنالعجزاإلإلىتوصلالثاح و

الغشالسياسى حي وجد فىغانا، الفعالة أثرعلىتنميةوالمحلية مما الفوضوية البيئة

تأثيراالستعمارفىتاريخنشأةالحكمالمحلىفىغانا،إلىضافةالمجتمعاتالريفية،باإل

مماجعلقدراتالحكومةالمحليةلمصالحسياسية.

ويقترحالثاح لحلالمشكلةالمقترحاتاآلتية:

المستثمرينوداريينالمحلييناإلولتحقيقالتحونالمحلىمنخالنالحكمالمحلى،السياسيين .1

 أفضلالثارزين، خدمة المحليةللمتقديم جتمعات المجتمع المصالحأواعتثار قبل ولوية

المصالحالسياسية.والخاصة

مع .2 المحلية السلطة تجميع على وتعمل باالزدهار تسمح فعالة محلية مشاركة ضمان

وضعوتنفيذبرامدواقعية.إلىاالحتياجاتالحقيقيةالتيأدت

ال .3 لتمويل العملية للطرق حقيقي اهتمام توجيه التحتيةإعادة البنية وتوفير المحلي، حكم

 المؤسسيةقدرةأعمقكاملةمعالقدرةاللوجستيةوالمواردالثشرية.

2- Fjelstad (2004), Local Government Finances and Financial 
Management in Tanzania,Observations from Six Councils in 
Tanzania. 

العامةركزالثاح علىالتغيرفيالسلطاتال محليةفيتوفيرالخدماتاألساسية

2000فيتنزانياللمجالسالبلدية)باقامويا،آحالال،إحرينقا،كيلوسا،موشىوموانزا(منسنة
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دارةم،وهدفتالدراسةإلىتحليلالتغيرفيالسلطاتالمحليةمنحي اإل2003إلىسنة

الحوكمةوسلطةومس تحسينالدخل، الحؤالمالية، حي غطتالدراسةولية المحلية، كومة

دارةالمالية)الموازنة،المحاسثةوالرقابة(،الشفافيةدرجةالتمويلالذاتى،أساليبالتمويل،اإل

المالية،االلتزامالضريبىوالفسادالمالى.

انتهدالثاح األسلوبالوصفى،منخالنتحليلالبياناتالتىتمتجميعهامنعينة

مفردة،وتوصلالثاح إلى1260منمجتمعبح بلغةمفرد210نعشواليةتاونتم

%(من90-80النتالدالمتمثلةفيمحدوديةاالستقالنالمالىللبلدياتحي تمونبنسثة)

جهات من الذاتى للتمويل جدحدة بأساليب تقدمت البلديات ومعظم المركزية، الحكومة

 إلى تؤد لم المالية اإلدارة أن كما بينمختصة، والفروق البلدية للمجالس تحسين أى

وأخيراإ للمواطنين، المحلى بالتمويل تتعلق للمعلوماتالتى نشر حوجد وال الميزانياتكبيرة

موانفيالخدماتالعامة.سببالتهربمندفعالضرالبوالرسومهوعدمصرفاأل

وضعمعاحيرللحدويوصىالثاح بإعادةتصميمهيكلتمويلوترشيداإلدارةالماليةو

وأعضاء الضرالب بجثاية الجهاتالمعنية على المسؤولين ودعم الضريبية الشكاوى من

المجالسالبلدية،وهذاالحتأتىإالبدعممتماسكمنالحكومةالمركزية.

 التعقيب على الدراسات السابقة 

واألجنبيةيمكنالتعقيبقليميةوالدولية،العربيةقةاإلمنخالنعرضالدراساتالساب
عليهافىاآلتى:
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 مدى االستفادة من الدراسات السابقةأواًل: 

جنبية،حي بلغتالدراساتأتنوعتالدراساتالسابقةبيندراساتعربيةودراسات

)إلىالعربية عدد)8عدد دراساتمنها قليميةإدراسات(3( ،( دراساتعربية3وعدد )

ثراءهذهالدراسةفىاآلتى:إفىالسابقة،وساهمتالدراساتأجنبية(دراسات2وعدد)

األ .1 على باإلدااالطالع المتعلقة دبيات دراسات من المحلية اثراءأرة فى ساهمت ماديمية

.البياناتالثانوية

السابقة .2 الدراسات فى المستخدمة العلمية المناهد على تحدحدالتعرف فى ساعد مما ،

.العلمىالمناسبلهذهالدراسةسلوباأل

،وذلكلمعرفةمدىاختالفمعرفةنتالدالدراساتالسابقةومقارنتهابنتالدالدراسةالحالية .3

.دارةالمحلية.تأثيراتالعواملالمختلفةفىتطبيقنظاماإل

4.  على البياناتأالتعرف جمع ساليب ، فى ذلك ساهم إمما فىثراء االستثانة فقرات بناء

 ة.الدراس

 مدى اختالف الدراسة عن الدراسات السابقةثانيًا: 

دارةالمحليةفىنطاقالحدودالمكانية،ولىفىمجاناإلالدراسةمنالدراساتاألهذه

(بلديةفى11جمعتالبياناتمنعدد)فقدلثح العلمى،القوميةلهيئةالوذلكبعدمراجعة

ةكبيرةنسبياإ،أمامنحي العواملالمتضمنةالمنطقةالغربيةمنليبيا،وهىمساحةجغرافي

بين العالقة دراسة تتناون لم الدراساتالسابقة فإن الدراسة، وتطبيقفى نظامالالمركزية

دارةالمحلية،معذكرالنتالداالدارةالمحلية،ولمتتناونعاملالالمركزيةبشكلشاملفىاإل

.والعالقةبينهادارةالمحليةبالالمركزيةوتطبيقنظاماإلبمؤشراتكميةفيماحتعلق
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 في اإلدارة المحلية الالمركزية (2)

 تمهيد 

شكلالدولة،فإذاكانتالدولةمقسمةعلىاساسهفىالدولةيحددالالمركز النظام

الالمركزيةالسياسية،فإنذلكتقسمالدولةإلىأقاليملهااستقالنسياسى،بحي يكونلال

السلطاتمعاق ليمسلطةتشريعية،سلطةتنفيذيةوسلطةقضالية،بحي الحتعارضهذه

،وإنكانتقسيمالدولة،ويعرفهذاالشكلبالدولةالمركثة)الدولةاالتحادية(دستورالدولة

الدولةإلىوحداتإداريةمستقلةإدارياإ،بح  علىاساسالالمركزيةاإلدارية،وهوتقسيم

ويسمىهذاالشكلبالدولةالثسيطة.لوحداتاإلداريةإلىسلطةمركزيةواحدة،تتثعهذها

المتمثلةفىتقديمالخدماتأإلىلوصونإنالالمركزيةتحققا هدافالدولةالعامة،

واإل المالى العبء والتخفيفمن التنمية الدولة،الحكومةدارىعلىوتحقيق فى المركزية

 المحليةويحقق شئونها إدارة فى لالقاليم االضطراباتاالستقاللية من المناطق ويحفظ ،

فضلدارىويحققالخياراتاأليقللذلكمنالفساداإلقليميةويحمىالحقوقالمحلية،كمااإل

قاليملتحسينالخدمات.التخاذالقرارات،ويشجععلىالمنافسةبيناأل

ونهاؤشإدارةالضامنالستقالليةالهيئاتالمحليةفىالمواردالماليةهىالثعدمماأن

علىالضرالب المحلية فىاالدارة المالية الموارد وترتاز والمرفقية، الجغرافية فىحدودها

األ بالدرجة فىوالرسوم المتمثلة الخارجية وتأتىالموارد الداخلية، وتعتبرمنالموارد ولى،

ليهاالهيئةالمحليةعندالضرورة،وهوعاملمنإجأكمورداستثنالىتلالقروضواالعانات

عواملتقييدالسلطاتالمحليةبالمركزية.
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 مفهوم الالمركزية  (2-1)

المو من ضوعاتالالمركزية العالم، فى االقتصادىوالمهمة للنمو تعددو،ذلك

حاإل ورادات، المتطورة، التقنية وانتشار خالن من الثشرى الرأسمان الابيرالتجمزيادة ع

القوىالعاملة (Shabharwal and Berman, 2013, 12)ومشاركة الالمركزيةتعدو،

موض العامةاإلوعاتمن بتدارة المثاشر يكوننفيذالرتثاطها لن حي  الدولة، سياسات

لنو،النظامالالمركزىوالمنخالنتطبيقالنظامالمركز أإالتشريعاتوتطبيقللقوانين

 محلية بينالمواطنوتاونهناكتنمية فعالة االمنخالنتطبيقالنظامومشاركة الدولة

.الالمركزى

و مجموعة بأنها العامة االدارة القراراتاألتعرف بصنع المتعلقة المتشابكة نماط

التى(التىتقومبهاالمنظمة)جهازإدارى(تحقيقاإللسياسةالعامةاإلدارية)العمليةاإلدارية

اإل )هدف الدولة تستهدفها 1983،48دارة()شيحا، اإلو(، العامة بالشمون،تتصفدارة

دارةالعامةاإلعلىهذهالصفاتفإنبناءإ(،و2003دريس،إالمستقبلية)والتاامل،االنفتاح

السياسةالعامةللحكومةنشطةالتىحتمبهاتنفيذدارةاألإجهزةالحكوميةالمختصةبترتثطباأل

نسياساتالدولةتتعلقبأعمانذاتحجمكبيرمنحي التنظيمإ(،حي 2005)أبوبكر،

اإل األودارى األحجم لهذه المخصصة عمانموان إلو، ذلك االقتصادى النشاط تنفيذودارة

األخطط هذه يجعل مما تتأتىالتنمية، ال المركزىإهدافالعامة بنظام حوزعالسلطةال

السلطاتالمحلية.ووليةبينالحكومةالمركزيةؤالمسو

و بالمركزية القرارفىCentralizationيقصد  Daft)علىالمنظمةأتركيزسلطة

and Marci, 2012, 254)،أ الالمركزية أفهىDecentralizationما دارىإسلوب
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المرؤوسحي حتمبموجبهاوتوزيعهابينالرليسومبدأتشتيتالسلطةإلىتنظيمىيستندو

المس لتنفيذ الالزمة القرارات التخاذ السلطات بعض بأعمانؤتفويض المرتثطة وليات

.(218-1997،217،)العبيدىالمرءوس

المحتطرقوالالمركزيةفىتفويضالسلطةوالعبيدىالمركزيةوDraft اختزنكلمن

،دارةالخاصةاإلولعامةدارةافرقبيناإلالكماحتضحمنالتعريفاتالسابقةولية،ؤالمسإلى

العامةتستخدمفىالقطاعالعامناإلإحي  الخاصة)اإلودارة عمان(تستخدماألإدارةدارة

القطاعالخاصحتميزعنالقطاعالعامبمحدوديةحجمهمماحتناسبوفىالقطاعالخاص،

المنظماتالعامةالتىتنفذسياساتالدولةفإننقلمعهالتفويضكأسلوبلالمركزية ،أما

هداف.األإلىسلوبالمناسبللوصونوليةمعاإهواألؤالمسوالسلطة

التعرفعلىطبيعةالالمركزيةفىومنخالناستعراضبعضالتعريفاتاألخرىو

اإل العامة الوهالف من باعتثارها  المحلية ودارة فقد الحكومية،  Nixon and)عرف

others, 2013, 2)وليةللوهالفالعامةمنالحكومةؤالمسونقلالسلطةبأنهاالالمركزية

 المستقلةإلىالمركزية شثه المؤسسات أو بنقلNixonعرفو،المرؤوسين الالمركزية

 التفويضؤالمسوالسلطة ذكر دون ،ولية جانبآخر والتنميةذكرتومن التعاون منظمة

المستوياتإلىالعلياالمستوياتمنالعامةالوهالف"نقلبأنهاتعريفالالمركزية(2005)

الحكممناألدنى و، والعامة المدنية الخدمة موهفي )نقل اإلدار  يكون أن إلىيمكن

ةللدخل(والسياسيةوهالففيالمستوىالمحلي(،المالية)تداونالمواردالماليةوالقوىالمدر

.(Humphreys & Donnell, 2006,4)ذاسلطاتاتخاذالقرار(أوخليطمنه)تداون
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سياساتةفىالمنظماتالحكوميةالتىتنفذمنالتعريفاتالسابقةأنالالمركزييتبينو

 العامة نقلالدولة فيها )الصالحياتحتم (وليةؤالمسوالسلطة مصطلحو، ورد الوهالفقد

ماليةأوالأواإلداريةسياسيةأوالوهالفكلمنالتشملهىو،فىبعضالتعريفاتالعامة

مستوياتاقليميةأومستوياتمحليةأوإلىهذهالوهالفيمكنأنيكوننقلهاو،قتصاديةاال

 الخاص، والقطاع ذلك (Clark,1999,3)أمد السلطةبأن نقل هى الالمركزية الحكومة

للحكومةؤالمسو المرؤوسة المستويات فى المركزية الحكومة من العامة للوهالف ولية

،أوفىبعضالحاالتالخاصةحتىالقطاعالخاص،الالمركزيةعادة(المحليةو)االقليمية

تشملحكوميةاألنشطةالمنمجاالتواسعةىفوليةؤالمسوتجرىمعاعتثارنقلالسلطة

الالمركزيةاالقتصادية.و،الالمركزيةالماليةاإلداريةالالمركزيةالسياسية،الالمركزية

و والمسأتتعدد السلطة نقل والوهيفةؤشكان االدارى التنظيم طبيعة على بناءإ ولية

ذكرو،اإلدارية ف(Muriu, 2013, 6)قد بأنها لالمركزية تعريفه ى السلطةتستلزم نقل

العامةللوهالفوالمسؤولية الحكومة التركيزمن عدم خالن المن النقلتفويض، أو،

 والخصخصة، القوى من كل ابعاد من المزيد على المشتمل القيود برفع الوهالفوذلك

.Rondinelli (1999,2)االقتصاديةو،السياسيةاإلداريةالمالية،

و التركيز عدم أمنيعد أضعف الالمركزية لثعضوشكان تفويض يعتبر الذى

التفويضوولية،ؤالمسو،فىالمقابلنقلالصالحياتتشملنقلالسلطةاإلداريةالصالحيات

عدمالتركيز (UTOMO, 2009, 2)يصفووليةللمفوض،ؤبقاءالمسوهونقلالسلطة

 إال الالمركزية نماذج اضعف يعتبر أنه للسلطة نقل اى حتضمن ال الحكوماتإلىأنه
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اتتتت،بينمانقلصالحيالالمركزيةمنأمثراتساعاشكالإحدماإلىالتفويضاماالمحلية،

 .يشكلالمركزيةسياسيةفىالغالباإلداريةالالمركزية

يخلصالثاح  السابقة استعراضالتعريفات خالن إلىمن فىتعريفالالمركزية

 المحلية االدارة بأنها السلطة ؤالمسونقل )للولية العامة وهالف أو أواإلداريةالسياسية

المالية أو االقتصادية فىاالإلى( المتمثلة القطاعالمستوياتالمحلية المرافقأو أو قاليم

وفقالقانون.ذلكو،الخاص

 أبعاد الالمركزية  (2-2)

أبعادو ذكرت الالمرقد السابقةوشملت التعريفات فى السياسية،كالالمركزية زية

 واإلداريةالالمركزية االقتصتتتتادحتتتتتة، الالمركتتتزيتتتتةوالالمركزيتتتتتتتتتة حذكتتتتتتتتروا لم البتتتتاحثين من

مثتتتتتتتتت االقتصتتتتادحتتتتتة ف,Falletti, 2010, 36))تتل قسم قد الالمركزية المركزيةإلىأنواع

إدارية و،المركزيةسياسية حذكرالالمركزيةاالقتصادية،والمركزيةمالية، ببيرجعالسولم

أوإلى المركزى النظام حي  من االقتصادى النظام في العالم دون بين االختالف

تختلفمن االقتصادية البيئة أيضاإ الرأسمالى، الشيوعىأو ومنحي النظام الالمركزى،

 النامية المتقدمة،إلىالدون اقتصادىأنخاصةوالدون نظام على تركز النامية الدون

كمر وز ، يذكر أن(2001،14)طوقان، الصدد هذا فى االقتصادية تعكس  الالمركزية

.الخدمات  وتحرير الخصخصة مثل الحديث  في االقتصاد  ليبرالية مظاهر

 إن الالمركزية فى المتمثلة الالمركزية اإلداريةابعاد المالية الالمركزية الالمركزيةو،

 فى تتحد أالسياسية واحد وسلوب الالمركزية وتنفرد النقل، التركيزاإلداريةهو بعدم
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ابعادو(حبيننوع1رقم)الجدونويةاالقتصاديةبالخصخصة،التفويض،كماتنفردالالمركزو

الالمركزية.

 ابعاد الالمركزية و : انواع  1جدول رقم 

 النوع              

 البعد

 الخصخصة النقل التفويض عدم التركيز

     اإلدارية 

     المالية

     السياسية

     السوق  -االقتصادية

 

(Muriu, 2013, 7) 

 العوامل المؤثرة فى درجة الالمركزية ( 2-2-1) 

 الالمركزية، درجة فى تؤثر عوامل عدة الوهناك على المركزيةتعمل بين توازن

هىتشملو،(العواملالمؤثرةعلىدرجةالالمركزية2010الالمركزية،حي يعدد)راضى،و

 كفايةومفاءة القرار، اتخاذ فى السرعة االبتاار، أهمية المنظمة، حجم المرؤوسين، التزام

نظاماالتصاالت،فنونووساللالرقابة،دحناميكيةالمنظمة،فلسفةالمرؤوسين،تالفةالقرار

.خطورتهو

اتخاذالقراراتوكلماكانالمرؤوسينذوىكفاءةفىالقيامبالمهامالتزامالمرؤوسين،ومفاءة .1

 تطبيقالالمركزية.إلىولية،امكنذلكللمؤسسةاالتجاهؤفىالتزاممناطبمستوىالمسو
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نباتخاذجميعالقرارعندكبرحجمالمنظمة،ونيقومالمدحرأحجمالمنظمة،منالمستحيل .2

 او تفويضالسلطات من بد للمنظمةفال الدنيا للمستويات الصالحيات مننقل للتمكن

 .هدافبكفاءةوفاعليةتحقيقاأل

تبرز .3 االبتاار، األأأهمية المنظمة، فىتطوير الرغثة االبتاارعند الذىحتطلبهمية مر

جماعاتالعملوذلكمنخالنالتفويض،والديمقراطيةللمشاركةفىاتخاذالقرار،والحرية

 اللجان.و

عةفىاتخاذالقرارات،سرعةاتخاذالقرارتتطلبتفويضالسلطةأومنحالصالحيةفىالسر .4

 اتخاذالقرارحتىتتمكنالمنظمةمناتحاذالقراربالسرعةالمطلوبة.

نظمةاالتصاالتالفعالة،كلمانجحتفىأمفايةنظاماالتصاالت،كلمااستخدمتالمنظمة .5

 بكفاءة، الالمركزى النظام األوتطبيق باستخدام ذلك تخزين فى المتطورة نقلوجهزة

 المعلومات.

عمانممارسةاألوهدافالمنظمةأنحوتحقيقدالعاملينذلكلتوجيهجهووتحفيزالعاملين، .6

 فراد.فضلمنجهوداألبفعالية،حتىتستفيذالمنظمةعلىالوجهاأل

 ولية.ؤتحملهمللمسولطةذلكلتشجيعالمرؤوسينعلىتفويضهمللسوفنونوساللالرقابة، .7

8.  المنظمة فى السريع التغير وجد كلما حي  المنظمة، متعددةودحناميكية مشامل مواجهة

 حتطلبذلكمشاركةالمستوياتالدنيافىاتخاذالقرارات.ةمعقدو

األ .9 السلطات تفويض عليه حترتب االستراتيجية للقضايا العليا السلطة مستوىتفرغ قل

 دةالمدى.يتفرغالسلطاتالعلياللقضايابعوللتفاصيل

وليةتقنعالسلطاتؤتحملالمسوفلسفةالمرؤوسين،إنرغثةالمرؤوسينفىاتخاذالقرار .10

 العليافىتطبيقالالمركزية.
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11.  القرار السلطاتوتالفة من اتخاذه اتجه كلما القرار اتخاذ تالفة زادت كلما خطورته،

 العليا.

 عيوب المركزية و مزايا (  2-2-2)

 :(مزاياالمركزيةفياآلتى2013،آخرونويذكر)مافىو

 توفيردرجةعاليةمنالتنسيقحي تتمعمليةاتخاذالقرارمنجهةمحددة. .1

 تخففالمركزيةمنمستوياتأوإجراءاتالرقابة. .2

 التقليلمناالنحرافات. .3

فىالمنظماتالابرىأوالمنظماتالتىتتصفبالتنوعو التأتىثمارها المزايا هذه

 الخدماتمثل تقديم فى البلدياتوالمحافظاتالابير و، )قد ذكر أن2000،حبتوربن )

سلبيةكبيرةتتمثلفىاآلتى:إلىانتهاجالمركزيةفىاالدارةالمحليةحؤدى

 األجهزةالمحلية.و،العامةتعطيلفاعليةالمرافق .1

 هيمنةالهيئاتالمركزيةعلىأموربعيدةعنها. .2

 حرماناألجهزةالمحليةفيالتعاملمعمشكالتهاعلىوفقخصوصياتها. .3

منالمركزاألوجعلالمحافظات .4 الحلوندوماإ تنتظر اتاالية كياناتمشلولة المحلية جهزة

 "العاصمة".

تعطيالإلقدراتالسلطات،الدولةفيأنحاءالبالدكافةمرافقإدارةفرضأسلوبموحدفي .5

 المشروعات.والخططوساليبلتنفيذالقوانينالمحليةفياختيارأفضلاأل
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 عيوب الالمركزية و مزايا (  2-2-3)

)و يذكر (2011عبدالوهاب، الالمركزية لتطبيق المحتملة فيواآلثار تتمثل التى

اآلتى:

 ها.حتسخرعمليةصنعالقرارلصالاحتمانههورنخبأوطثقاتمحلية .1

 االغترابالسياسى.واحتمانانتشارمظاهرالفسادوالمحسوبية .2

االقاليموضعافالتنسيقبينالمركزإإلىمرالذىقدحؤدىإضعافالسلطةالمركزية،األ .3

 قاليمنفسها.بيناألو

بسبب .4 الخدماتالعامة، تقديم األزيادسوء المساواةة أوعدم أوتقليلالافاءة المالية عثاء

 المناطق.وفيمابينالمجتمعاتالمحلية

 ذكر الواحد)White, 2011, 3-4(وقد فىالقرن الالمركزية الحكومة فىتقريره

العشرينالنتالدااليجابيةللحكومةالالمركزيةتمثلتفىاآلتى:و

.تحدحدحجمالقطاعاتالعامة .1

.التقليلمنالفساداالدارى .2

.فضلأمثراستجابةللخياراتاأل .3

.تحمىالحقوقالعرقيةوقليميةتقللمناالضطراباتاإل .4

.تشجععلىالمنافسة .5

 .تحسنالخدماتالعامة .6



 

49 
 

 اإلدارية الالمركزية  (2-3)

 اإلدارية مفهوم الالمركزية (  2-3-1)

الحربانتهاءمنذالتنميةبقضيةلالهتمامموامثاجاءاإلداريةبالالمركزيةاالهتمامإن

علىقالماكانالذ بالثساطةاإلدار األسلوبإلىحنظرالأصثحإذالثانية،العالمية

البدالجوانببعضهناكحي ،اإلداريةبالوهيفةالقيامفيلدونااعتمدتهاالمركزيةوالذ 

المستحيلمننقللمإنالصعبمنأصثحبعدماخاصةآخر،االستعانةبأسلوبمنلها

بالوهيفةاإلدارةتقومأن )عتيقةالدولةأرجاءكافةفياإلداريةالمركزية ،2011،لوحدها

28).

منوالتنسيق،وولياتؤنقلالمسوبينالتفويضاإلداريةتعددتالتعريفاتلالمركزيةو

بأنهااإلداريةتعريفالالمركزيةى(ف2008،241ذهب)العالق،واالنتخاب،إلىالتعيين

معاونيهحي يفوضالرليساليهمبعضودارىيقومعلىتوزيعالسلطةبينالرليسإأسلوب

إتخاذالقراراتبمايمكنهممنالنهوضباألعثاءالموكولةإليهم،ومنسلطاتهفىالتصرف

ربماهذاووليةعندالرليس،ؤلمسالتفويضفينظريةالتنظيمحتمبهنقلالسلطةمعبقاءاو

التعبرعناالستقالنووليةتعتمدعلىنقلالسلطةدونالمسؤالتعريفيعبرعنالمركزية

.فياتخاذالقرار

و اإلدارية(Petronella, 2013, 324)يعرف مسبأنهاالالمركزية وليةؤنقل

والوكاالتالتابعةلهاالحكومةالمركزيةمنالعامةبعضالوهالفوإدارةالتخطيطوالتمويل

مستوياتالحكومةأوتابعةوحداتإلىالوحداتاإلقليميةأومنالوكاالتالحكوميةإلى

 يصفوقليميةأومحلية،إسلطاتسواءكانتشثهذاتيالمتمتعةبحكموالسلطاتالعامة
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Petronella المساإلداريةالالمركزية ؤبنقل استقالناإلداريةوليات شثه تتضمن التى

 اإلداريةللوحدات المحلية، أو اإلواالقليمية السلطات يقيد عنالذى المحلية أو قليمية

(فىتعريفهلالمركزية1990،58)مصطفى،ذكرذلك،والرقابةالمركزيةباالستقالنالتام

اإلدارية هىتنسيقللنشاطاإلبأنها المركزية السلطة بين هيئاتمستقلةودارىفيالدولة

للرقابة الختصاصاتها مثاشرتها أثناء الهيئات تلك تخضع أن على مرفقية(، أو )محلية

اإلدارية ذكرهمصطفىهوتنسيقبينالسلطةالمركزيةومنجانبالسلطة"، الهيئاتوما

والنقل.لمحبيننوعالالمركزيةمنحي التفويضأوالمستقلة،

أوعنطريقالتعيينحي و يمكنأنتاونمنتخثة المحلية أو السلطاتاالقليمية

توزيعمنأساليبأسلوبإابأنهااإلدارية(فيتعريفهلالمركزية2003،5ذكرذلك)طعمانة،

أومعينةأومنتخثةتاونقدمحليةهيئاتوبينالمركزيةالحكومةبيناإلداريةالوهيفة

ا مزيجإ علىومنهما، حدن مما المعنوية بالشخصية االقليمية او المحلية السلطات تتمتع

هي(فىتعريفه2013،10)عثمان،استقالليتهافياتخاذالقراراالدارى،حي ذكرذلك

أبوابفتحبهدفمعنويةشخصيةالمركزيةالحكومةمنحتهاللدولة،اإلدار التنظيممنجزء

محليامنتخثةهيئةمنتتاونودقة،بسرعةاحتياجاتهتلبيةأجلمنالمواطنأماماإلدارة

المركزية"السلطةإشرافتحتتعمل عنو، تختلف )االعتثارية( المعنوية الشخصية

 هيئة أو فهىمؤسسة الطبيعية، ذكروالشخصية و)الدورىكما بأن1994جبركومانى، )

لصفةاإلإالشخصاالعتثارىحتمتعبجميعالحقوق مالزماإ كانمنها نسانالطبيعيةالما

و مستقلة، مالية ذمة له فيكون القانون التىقررها الحدود التىذلكفي الحدود في أهلية

يكونلهنالبيعبرونشالهأوالتىيقررهاالقانون،حقالتقاضى،موطنمستقليعينهاسندإ
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اإلو،عنإرادته االستقالليةعنبهذا أوالمؤسسةذاتشخصيةمعنويةحتوجبعليها قليم

بموجبالقانون.والسلطاتالمركزية

منوحلهامالهيئاتالهأنباإلداريةهلالمركزية(فيتعريف2010،30يذكر)القيسى،و

نتاونهيئاتمحليةأومصلحية،بمعنىأمنالسلطاتالمركزيةيمكناإلداريةالوهالف

المصلحةأوقليميةبناءعلىالجغرافياأومصلحيةبناءإعلىإنتاونأأنالالمركزيةيمكن

المرفق حي عرفالالمركزية حتعلقاإلدار ،التنظيمأساليبمنأسلوببأنهااإلدارية،

مصلحيه،محليةهيئاتوالمركز الجهازبينوتوزيعهااإلداريةالوهيفةبممارسة لهاأو

.الحكومةالمركزيةمنورقابةبإشرافتعمللانهامستقلة،معنويةشخصية

و السلطة توزيع الدولى البنك عرفؤالمسوربط حي  العامة الخدمات بتوفير ولية

منالخدماتالعامةلتوفيرالسلطةوالمسؤوليةإعادةتوزيعبأنهاعمليةاإلداريةالالمركزية

المركز تتتتتالمست الوطنيوى الوطنتتتتتتتتتالمستإلىةتتتتالحكوممنأو دون المحليتتتوى  يتتتتتأو

(World Bank, 2008, 8)،يذكرو(Fujita, 2012, 4)بعضالخدماتفيتعريفهبأن

 لنقلتتضمناإلداريةالالمركزية أوجزلي كامل من الوهيفيةمجموعة إلىالمسؤوليات

المحلي الصحيةمثلالمستوى الرعاية خدمات وتشغيل و، المدارس خدمةاإلدارة،موهفي

.القمامةوجمعوصيانةالطرقبناءو

علىعرضاو اإلداريةتعريفالالمركزيةإلىلتعريفاتالسابقةيخلصالثاح بناءإ

والمس السلطات نقل على يقوم إدارى أسلوب ؤبأنها مناإلداريةوليات العامة للوهالف

 المركزية السلطاتإلىالحكومة هذه تاون وقد العامة، الخدمات لتوفير محلية سلطات
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المحليةمنتخثةأومعينةتتمثلفيوكاالتاقليميةأومصلحيةتمنحهاالسلطاتالمركزية

تخضعللرقابةالمركزيةاثناءمثاشرتهاالختصاصاتها.والشخصيةالمعنوية

 اإلدارية أشكال الالمركزية ( 2-3-2)

 الالمركزية اشكان إلىاإلداريةتتعدد أشكان، التركيزوثالثة عدم هى

، Administrative Deconcentrationاالدارى النقلوDelegationالتفويض

Devolution ،مركزيةالمنبسيطتخفيفعلىعدمالتركيزويشير (،2006،46)نعيرات

توزيع خالن المختلفةمن السياسيالعناصر المكاتبواإلدار للنشاط المركزيةغيرفي

(Ahmad & Abu Talib, 2011, 60)،حدأهناكمنالثاحثينمنيصنفعدمالتركيزو

 واشكانالمركزية، التخفيفمنالمركزية يعتبرعدمو(،2010،مثل)راضىاإلداريةهو

وسعالمركزيةمنعدمالتركيز،أشكانالالمركزية،بينماالتفويضهوالتركيزهوأضعفأ

المؤقتللصالحياتمنشخصعلىمستوىتنظيمىمعينو بالتفويضالنقل إلىيقصد

مستوىآخر الوتنظيمىأدنى، بأداء حلتزم فإنه التفويض، يقبلاألخيرهذا واجثاتعندما

والإأمامرليسهعماؤيصثحمسويمارسالصالحياتالالزمةألدالها،والتىيكلفهبهارليسه

 )المندحل، أعمان من به (،26،2003قام السلطة نقل فهو النقل ؤالمسوأما إلىولية

وليةؤالمسوصثحالمستوىالمنقوناليهالسلطةيالمستوياتاالدنىفىالتنظيماالدارىبحي 

يختلفالتفويضومستقلفىاتخاذالقرارعلىوجهالديمومةمعخضوعهللرقابةالمركزية،

يذكر)العبيدى،ويعتبرمؤقتووليةؤعنالنقلبأنالتفويضيقتصرعلىالسلطةدونالمس

التفويض1995،220-221 أن أن( مؤقتيمكن دالاإيكون العملاإمأو حسبطبيعة

الظروفالتىيمربها.و
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اإلو التفويض ينقسم إلىدارى االختصاص )العساف،وتفويض التوقيع تفويض

ليهإالمفوضإلى(،حي تفويضاالختصاصحتمثلفىنقلاالختصاصات2003،23

إلىيوجهاالختصاصفىالتفويضويمنعالمفوضمنممارسةاالختصاصاتالمفوضة،و

 الشخصىفىالمفوضوالوهيفة حراعىاالعتثار فهو تفويضالتوقيع أما ليسللشخص،

ينتهىتفويضالتوقيعإذاتغيرالمفوضأوالمفوضاليه.واليه،

لصالحيات،حي عدمالتركيزهونقلنقلاو(حبينالمقارنةبينعدمالتركيز2الجدونرقم)

الحقفيتوهيفودنىأمستوياتإلىولياتؤلمسلجزلى المفوضلها لانليسللسلطة

دخله توليد أو موهفيها أنها على حدن مما الخاصبها، الرليسإدارياإما ذمة ازالتفي

و المسومالياإ، تحويل من الجدون في ذكر هؤما للتفويضالذى مناف هو نقلوليات و

ولية.ؤالسلطةدونالمس

 المالية بدليلأنتملكاإلداريةوفيالمقابلحدننقلالصالحياتعلىاالستقاللية ،

رسمولهاالحقفيتوليددخلهاالخاصوالصالحياتالمنقولةالسلطةفيتوهيفموهفيها

عمالها.أالرقابةعلىوميزانياتها

 نقل الصالحياتو ة بين عدم التركيز ن المقار : 2جدول رقم 

 نقل الصالحيات عدم التركيز 

المس .1 ؤتحويل منووليات العمل أعثاء
 المركزية الحكومة مكاتبإلىوكاالت

حقولها.
فى .2 السلطة لها ليست الحقون مكاتب

توهيفموهفيها.
مكاتبالحقونتثقىفىمستوىالمرؤوس .3

بعالقتهامعالرأس.

الوحداتالمنقولةتملكاالستقالليةفى .1
مناطقمحددةدونمثاشرةالسيطرة

المثاشرةمنالمركز.
ةيالوحداتالمنقولةتملكحدودجغراف .2

قانونيةواضحةمعترفبهاتمارسفيها
 سلطاتها.
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4.  لتوليدميادحن السلطة تملك ال الحقون
الدخلالخاصبها.

المشاركةوالوحداتالمنقولةتملكالسلطة .3
فىفىتأمينمواردهاالداءوهالفها

الخاصة.
الوحداتالمنقولةتملكالسلطةلتوهيف .4

موهفيها.
ياناتالمنقولةلهاصالحياتفىاال .5

مراقثةوتقييموميزانيتهاإدارةوانشاء
ادالها.

(Damayanthi, 2011, 12)  :المصدر 

 

يعتبرمصطلحالالمركزيةو،الالمركزيةو(حبينالمقارنةبينالتفويض3الجدونرقم)

يختلفالتفويضعنالنقلبأنالتفويضنقلو،Devolutionفيهذاالجدونبمثابةالنقل

ولية.ؤالسلطةدونالمس

إنماذكرفيالجدونهومصطلحاالختصاصات،وهىاصيلةفيالالمركزيةوغير

زليةمؤقتةفيالتفويضوكاملةدالمةفيالالمركزية،كماانقوةأصيلةفيالتفويض،وج

القرارفيالتفويضتامنفيالشخصيةالطبيعيةبخالفالالمركزيةالتىتامنفيهاالقرار

.فيالشخصيةاالعتثارية)المعنوية(

 الالمركزية و : المقارنة بين التفويض 3جدول رقم 
 

 التفويض الالمركزية 

اطار فى تمارس التى االختصاصات
 الالمركزيةاختصاصاتاصيلة

اطار فى تمارس التى االختصاصات
التفويضاختصاصاتغيراصيلة

جز دالمةواختصاصاتكاملة اختصاصات فى يكون يةلالتفويض
ةمؤقتو
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وليةؤالحترتبعلىالتفويضانتقانالمس وليةؤالالمركزيةانتقانالمسحترتبعلى

 التنفيذيةأالالمركزية السلطة لتوزيع سلوب
 داخلالدولة

االعمانأالتفويض أساليبتنفيذ سلوبمن
 اإلدارية

إليه الالمركزيةاإلداريةقوةالقرارمرتثطةبالوحدة المفوض بالشخص مرتثطة القرار قوة
 االختصاص

اجتماعية آثار الالمركزية على حترتب
 سياسيةهامةو
أو اجتماعية التفويضآثار حترتبعلى ال

 سياسية

فىالتفويضتاونالرقابةمشددة فىالالمركزيةتاونالرقابةمرنة

التحددالمدةأواسلوبالتنفيذ أسلوبتنفيذوفىالتفويضعادةتحدحدالمدة
العمل

مادية وموارد امكانيات تقابلها الالمركزية
خاصةبالوحداتالالمركزية

مادية امكانيات عادة تقابله ال التفويض
اضافية

(1997،125)النعمى،

و الالمركزية ان باعتثار متعددةألها هامة،بعاد اجتماعية سياسة، آثاراإ لها فإن ،

التنفيذ،كماأنالرقابةفيودارىمحدودمنحي النوع،المدةإبعكسالتفويضالذىلهبعد

،مماحتوجبالتشدحداإلداريةفيالعمليةددةلعدمديمومةالشخصيةالطبيعيةالتفويضمش

 العملية سير لضمان الرقابة عاإلداريةفي التفويض فيفي أما المطلوب، الوجه لى

 فإنهاالرقابةمرنةلديمومةالسلطةفيها.الالمركزية

 اإلدارية صور الالمركزية ( 2-3-3)

 الالمركزية صور اإلداريةتتصمن االقليمية أووالالمركزية المرفقية الالمركزية

.الالمركزىبالتفصيلو(حوضحصورالتنظيماالدارىالمركزى2الشكلرقم)والمصلحية،
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اإلحي  التنظيم وشملتشملتصور اإلدارية، والالمركزية اإلدارية المركزية دارى

الجغرافية، الحدود فى السلطة عن تعبر التى االقليمية الالمركزية اإلدارية الالمركزية

،وكالأومصلحيةمرفقيةنالسلطةفيحدودوالالمركزيةالمصلحية)المرفقية(التىتعبرع

الصفات من وهى )االعتثارية(، المعنوية بالشخصية تتمتع اإلدارية لالمركزية الصورتين

.الرليسيةالتىتميزهاعنالمركزيةاإلدارية

























 صور التنظيم الدارى المركزى والالمركزى  :2شكل رقم  

(2010،63)المعانى،المصدر:

 دارى صور التنظيم اإل

 الالمركزية اإلدارية  المركزية اإلدارية 

تجميع مظاهر النشاط االدارى بيد السلطة المركزية  
 التى يشمل اختصاصها أرجاء الدولة

الوظيفة االدارية بين الجهاز االدارى المركزى  توزيع 
و بين شخصيات معنوية عامة أخرى فى الدولة، 

 محلية أو مرفقية

 الالمركزية المرفقية  الالمركزية اإلقليمية  عدم التركيز اإلدارى  التركيز اإلدارى 

دارية  حصر النشاطات اإل
باالدارة المركزية، و عدم  

يم السماح للفروع فى اقال
الدولة االنفراد باتخاذ 

 القرارات 

االدارية   توزيع الوظيفة
دارة المركزية فى  بين اإل

العاصمة و بين فروعها 
طق الدولة و هذا افى من

يتطلب تفويض الفروع 
صالحية اتخاذ القرارات فى  

 دارية. بعض االمور اإل

دارية  توزيع الوظيفة اإل
للدولة بين الحكومة  

هيئات المركزية و بين 
محلية منتخبة تمارس  
نشاطاتها تحت اشراف  

 ومة المركزية كورقابة الح

دارة مرفق عام بواسطة  إ
دارية يمنحها إهيئة 

القانون الشخصية 
المعنوية و تكون مستقلة  

السلطة التى انشأها عن 
 إداريًا و مالياً 
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 ( الالمركزية اإلقليمية 2-3-3-1)

المجالسالمحليةوتاوينالمعنويةبالشخصيةالدولةأقاليممنلجزءاالعترافهي

الجماعاتالتيتهمالمحليةالشؤونبعضإلدارةسكانهامنمنتخثةهيئاتوقيامواإلقليمية

)المجالسالمحلية هناالمنتخثة االمحلية( تقتصرعامإا،اختصاصإ هذاممارسةولان

(،أىمنحجزءمنالدولة2010،31)القيسى،محدودةجغرافيةرقعةعلىاالختصاص

مثالإ المعنوية الشخصية –)والية اإل–محافظة ومنحسلطة )..... شرافعلىمقاطعة

-1997،121قليمأوالمنطقةإلىهيئاتمحلية)النعمى،المرافقالداخليةفىنطاقاإل

122).

إذالدون،معظمفيالحدحثةالسياسيةالنظمهتماماباإلقليميةالالمركزيةوتحظى

حتياجاتالمواجهةفاعليةأمثروجعلهاالمحليةأجهزتهاتطويرعلىالنظمهذهتحرص

الظروفالسياسيةتطورمعتماشياوذلكالمجتمع،فيالسريعالتطورومتطلثاتالمواطنين

،ب(.2014،)تينةدولةلالجتماعيةواالقتصاديةواال

المعنويةالتىقليميةتتمتعبالشخصيةمنالتعريفاتالسابقةحتبينأنالالمركزيةاإلو

تقتصرعلىممارسةاختصاصاتالوهيفةالعامةفيرقعةجغرافيةمحددةمنالدولةمثل

قليميةهومتتمتعالسلطاتالمحليةأواإلالواليةأوالمحافظةأوالمقاطعة،حي منهذاالمف

األوشرافعلىالمرافقالداخليةفيالحدودالجغرافيةالمعترفبها،باإل ممنسلوبحتهذا

الدولة.وقاليماالجتماعيةلألواالقتصاديةوخاللهتطويرالظروفالسياسية
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 عناصر الالمركزية االقليمية  )2-3-3-1-1)

ثالثعلىالمحليةأواإلقليميةالالمركزيةوتقوم أووعناصر، هىمصالحمحلية

 إمصالح المحلية الوحدات سكان حتولى ألن متميزة، إدارةقليمية المرافق استقالنوهذه

(.2013)عثمان،الوحداتالمحلية

سنادإيتموهومنحالسلطاتالمحليةالشخصيةالمعنوية،و، متميزةأوإقليميةمحليةمصالح .1

 .سكانهذهالوحداتإلىقلميةالوحداتالمحليةأواإلإدارة

وأمرافقهذهالوحداتالمحليةإدارةحتم، المرافقهذهإدارةالمحليةالوحداتسكانحتولىأن .2

يتمعادةاختيارالسلطةالمحليةوليسمنالسلطاتالمركزية،ونفسهمأقليميةمنالسكاناإل

 . عنطريقاالنتخاب

الوحداتاإل، المحليةالوحداتاستقالن .3 تستقل عن أعمالها في المحلية أو السلطةقليمية

التخضعللسلطةالمركزيةاالوالمالية،واإلداريةستقالليةالمركزيةباستقالنكافيضمناإل

 منالناحيةالرقابية.

 الالمركزية المرفقية ( 2-3-3-2)

عامةأ أوالعامة،واإلداراتالحكوميةالمصالحلثعضاالعترافوهي هيئات

الماليفيوالحقاالستقالنمنوقدرالمعنوية،بالشخصيةمستقلة، واإلدار االستقالن

علىفعاليتهالعاموضمانالمرفقسيرحسنضمانبهدفالعامة،المرافقبعضإلدارة

علىتقوموالتيالمرفقيةالالمركزية(،2010،31)القيسى،واالقتصاد اإلدار الصعيدحن

الجهةعنمستقلتنظيمومعنويةبشخصيةمعينلمرفقعترافاالأساس ،)تينةالمركزية

تعنىمنحمرفقمنمرافقالدولةنوعاإمناالستقالنوالالمركزيةالمصلحية،ب(،2014
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رافمؤسساتتنفيذيةرليسية،مثالإ)أمانةأومنظمةإشدارىتنفيذىتحتالممارسةنشاط

االمانةأوالمنظمةهذهوبحرية–برية–المواصالتتقومبإنشاءمؤسساتنقلفرعيةجوية

مصلحيةالمركزيةتقومباالشرافعلىأعمانهذهالمؤسساتالفرعية(أىأنالالمركزيةال

.(1997،122مستقلةفرعيةتابعةلهيئاتمركزيةرليسية)النعمى،تعنىانشاءهيئات

ساساإعلىالشخصيةالمعنوية)االعتثارية(لثعضالمصالحأالالمركزيةالمرفقيةتقوم

الهيئاتالمصلحيةو،مثلالصحةوالتعليموالاهرباءالعامةفيالدولة مالياإأومستقلةهذه

إ الدولة، في الهيئاتالمركزية عن حدودودارياإ ليسلها الدولة، اجزاء فيكل تمتد هى

لانحدودهاتمتدمعالهيئةأوالمصلحةالعامةفيالدولة.وقليميةمعينة،إ

 وعناصر وجود الالمركزية المرفقية أسس  -1)2-3-3-2)

تشملهذهالعناصروجودمرفقوهناكعدةعناصرتتوفرفىالالمركزيةالمرفقية،

خضوعالشخصالمرفقىللرقابة العامة، االعتثارية الشخصية امتسابالمرفقالعام عام،

(.2003الوصاليةمنجانبالسلطةالمركزية)العساف،

1.  مرفقعام، مشروووجود عهو عليه الجامعات،وتشرفالدولة مثل عامة يحققمصلحة

 تخضعهذهالمؤسساتللنظامالقانونىللمرافقالعامة.والمستشفيات،المصارف،

العا .2 مامتسابالمرفق العامة، االعتثارية معوالشخصية التعاقد المالية، بالذمة التمتع هو

 ية.نيكونمستقالإعنالسلطةالمركزأشخاص،غيرهمناأل

الرقابةوخضوعالشخصالمرفقىللرقابةالوصاليةمنجانبالسلطةالمركزية، .3 تاونهذه

 قراراتالشخصالمرفقى.وعمانأعلى
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الالمركزيةويميةلاإلق(حبينبالتفصيلوجوهاالختالفبينالالمركزية4الجدونرقم)

لانيختلفكلويتمالرقابةعليهمابالوصاية،و،فاالهماصورةللنظامالالمركز المرفقية

فياأل هدفسياسى،هداف،حي الالمركزيةاإلمنهما المرفقيةلهاوقليميةلها الالمركزية

قليميةباالنتخابحدنعلىلذلكنجدأناختيارالسلطاتفيالالمركزيةاإلودارى،إهدف

يالمقابلاختيارالسلطاتفيالالمركزيةالمصلحيةبالتعيينحدنعلىالهدفالسياسى،ف

اإلالهدفاإل الالمركزية اختصاصات تشمل كذلك فيدارى، الجغرافية الحدود كل قليمية

الاإل قليم المرفقيةأمعترفبه، الالمركزية تشملما أتاوناختصاصاتها الدولة لالورجاء

جبالقانون.مؤسسةعامةاختصاصهاالمحددبمو

الالتركيزيةوالمرفقيةو:معاحيرالتمييزبينالالمركزيةاالقليمية4جدونرقم

 الالتركيزية  الالمركزية المرفقية  قليمية الالمركزية اإل وجه المقارنة

موقعهاعلىخارطة
دارىالتنظيماإل

حدىصورالمركزيةإالالمركزيةحدىصورإحدىصورالالمركزيةإ

هدفسياسى،فهىنشالهاالهدفالرليسىإل
هاهرةسياسيةهدفها

ترسيخمثادىء
الديمقراطية.



دارى،فهىإهدفها
إدارةهدفهاإداريةهاهرة

اإلداريةبعضالمرافق
العامةباستقاللية.

‘هدفهاإداريةهاهرة
تخفيفالعبءعن
تسهيلوالسلطةالمركزية

تقديمالخدمةللمواطنين.

رلاسيةوصاليةوصاليةالرقابة

اختصاصاتمفوضةاختصاصاتاصيلةاختصاصاتاصيلةالصالحيات

أسلوباختيارمجالسها



______اليشترطاالنتخاباالنتخابالمثاشر
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اختصاصاتهاتمارسالنطاقالجغرافىللعمل
ضمنمنطقةمحلية

محددة

يمتدنشاطهاليشمل
أرجاءالدولة

تمارساختصاصاتها
ضمنمنطقةمحلية

محددة

تمارساختصاصاتهاشموليةاالختصاصات
شاملةلجميعالشئون
المحليةالمحددةفى

القانون

لالمؤسسةعامة
اختصاصاإمحدداإ

بموجبقانونانشالها

تمارساختصاصاإ
تثعاإالختصاصمحدداإ

الجهازالمركزىالذى
حرتثطبه

برامإوصدارالقراراتإ
العقود

تبرموتصدرالقرارات
العقودباسمها

تبرموتصدرالقرارات
العقودباسمها

تبرموتصدرالقرارات
العقودباسمالدولة

دارىاالستقالناإل
المالىو

غيرمستقلةمستقلةمستقلة

(2010،67)المعانى،المصدر:

 ( الالمركزية المالية 2-4)

دارةالمحليةتعدمناالبعادالتىبدونهاالتستطيعالمستوياتالمواردالماليةفياإل

المحليةفياإلاإلدارية اتخاذالقراركىتقدمالخدماتللمواطنينونتحققاالستقالنأدارة

و لالقاليم، التنمية وتحقق ذكر كما المالياالستقالنبدونأنهإذ(2001،14)طوقان،

أوالمحليةالسلطاتبقدرةالالمركزيةالترتيثاتمنالنوعهذاإدار ويتعلقاستقالنالحوجد

مثاشربشكلسواءالخدمات،هذهعنماليةعوالدجثايةعلىوالخدمات،تقدمالتياألجهزة

المحولةالمخصصاتطريقعنمثاشرغيرأوبشكلالخدماتلهذهالمتلقينالمواطنينمن

ة.المركزيالحكومةمن

المالىإن حتحققاالستقالن ال الوصون بحرية إلىاال المالية استخدامهاوالموارد

 2011)عتيقة، ) يمكن إحي  نقلها يمكن التى الموارد فى الحرية بعض إلىعطاء
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األ المستويات أو المركزية، السلطات من الدنى تؤون التى الااملة الحكومةإلىسيطرة

 التخطيط نظام مع والمحلية اإلوالموازنة المحلية المركزيةوحرادات الحكومة تحويالت

المواردالماليةإلىتتمثلحريةالوصونو،(Nixon & Others, 2013, vi)االقتراضو

او فىتحصيل لمنحمناألاستخدامها وقاليم تخصيصها وكيفية ذلكوالحفاظعليها، يؤكد

(Kosec & Mogues, 2015, 9) بأن تشمل الرليسية منالمنحنقلالجوانبالمالية

المواصفاتاإلووالحتهامناطقفيإلىقاليماأل تقتصرعلى تخصيصهذهوقليمية كيفية

.إحراداتهامناطقفىبهااالحتفاظوزيادة،االموان

إ القدراتالمحلية فىزيادة تساعد المالية الخدماتونالالمركزية فىتقديم المرونة

 ذلكبينالحكومةالمركزيةوذلكبتخصيصالمواردعلىالمستوياتالوطنيةوالعامة، يتم

تشيربأنه (Chardchawarn, 2010, 5) قاليم،كماأمدذلكللمساواةبيناألوالمحلية،و

حتمحي ،للحكومةالوطنيةالفرعيةالمواردعلىالمستوياتتخصيصإلىالالمركزيةالمالية

إلىستنادااالمواردتخصيصترتيثاتالمركزيةوالمحليةعلىالوكاالتالحكوميةبينعادة

فيذلكالمساواةالعواملبعض والمناطقبينبما األقاليم حتمعلىو، جميعتوفيرالموارد

المرونةوتساعدالالمركزيةالماليةفىزيادةالقدراتالمحليةووالمناطق،لمستوياتالحكوميةا

 .فىتقديمالخدماتالعامة

الحكومةمنالمستوىالمركز منسلطةالأونقلالمهامبالالمركزيةالماليةوتتعلق

)أ تخصيصالمواردالماليةعلىالمحليصنعالقراربالمحليةفيماحتعلقالمؤسساتإلى

الااملةالالمركزيةالماليةتتطلبو.الضرالبالمحليةسلطاتفرضو(القوىالماليةالتقدحرية

 ,Boschmann, 2009)اإلداريةالالمركزيةحدماإلى،وعلىاألقلالالمركزيةالسياسية

20).
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 القون يمكن وإجماالإ السلطات نقل هى المالية الالمركزية منؤالمسوأن وليات

 فىالوصونإلىالمستوياتالمركزية لمنحالحرية الماليةإلىالمستوياتالمحلية، الموارد

 مثاشر، غير أو مثاشر وبشكل خالن من لتخصيصالموارداتخاذذلك المحلى، القرار

 اإلوالماليةواستخدامها فىحدودها قليمية،لتحقيقالرفعمنالقدراتالمحليةالحفاظعليها

المناطق.وقاليمالمرونةفىتقديمالخدماتالعامة،والمساواةبيناألو

 دارة المحلية( االستقاللية المالية فى اإل2-4-1)

االعترافبالسلطاتالمحليةكشخصيةمعنويةلهاذمةمالية،االستقالليةالماليةهى

الجغرافىأوتاتسبالحقمن فىنطاقها فىتحصيلالمواردالماليةالخاصةبها خاللها

رفقىالم اختصاصاتها أداء من لتمكينها و، الخدماتالعامة المحلية،وتقديم بالتنمية القيام

و (Fjeldstad, 2010, x)يصف المالى التمكين السلطة تجسيد الصالحياتوبأنه

لالمواردالماليةلإدارةوالمستخدمةفىتحصيل،تخصيص،استخدام تغطىهذهوحكومة،

 القوانين الوطنية، النشاطات القواعدواالعمان نطاق تحدد التى العاصمة فى التشريعات

 والضريبية تطويرهيامليالتمكينالمالييشكلاألساسالذ العملياتالمالية، عليه قوم

لتوجيهيةإلنفاذالضرالب،والعقابمرةأخرى،حتيحتمكينالمثادئا،العاصمةفىاإلحرادات

لضرالبالعامةواإلنصاف.للعدماالمتثان،ويحددإجراءاتالشكاوى

المالي عالقةاالستقالن له مع الحجم للالسلطة تحدحدفيالمحليةحكومةممنوحة

(Bahl, 2008)ميزانيتهاوتاوينمستوى )و، )52المادة القانون من )59 لسنة )2012

حوضحاختصاصاتالبلديةحي تنصهذهالمادة"تختصالبلديةبوجهعامبتنفيذاللوالح

 بشوالبلدية، المتعلقة العامة المرافق وإدارة ؤإنشاء العمرانى التخطيط والمثانىوون التنظيم
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حى،والطرق،والميادحن،والجسور،ونالصحية،ومرافقالمياه،واالنارة،والصرفالصؤالشو

قلالعام،والنظافةالعامة،والحدالق،وأمامنالترفيهالعام،والمالجىء،نوالوساللالمحليةلل

والمقابر،والساحات،واالسواقالعامة،والموافقةعلىالترخيصبإنشاءالمشروعاتالسياحية

وتدحر تنشىء أن وللبلدية داخلحدودها، أوواالستثمارية بالذات، اختصاصاتها فىدالرة

تبينه الذى النحو وذلكعلى اختصاصاتها، بتنفيذ كفيلة تراها المؤسساتالتى بالواسطة،

منهذهاالختصاصاتالواسعةفىنطاقالبلديةيستوجبوالاللحةالتنفيذيةلهذاالقانون"،

االستقالنالمالىلاليفاءبتنفيذهذهاالختصاصات.

 المحلى التمويلشروط ( 2-4-2)

 محلية، تاون أن للهيئاتيمكن المالية الحدودوالمصادر من الداخلية الموارد هى

االقتراض،والمحلية،أوالمواردالخارجيةالمتمثلةفىالموازنةالعامةمنالحكومةالمركزية

 الداخلية بشكلكبيرعلىالموارد للهيئاتالمحلية المالية الموارد المحلية،حي تعتمد أو

(:2006السبتى،ويشترطفىالتمويلالمحلىالشروطالتاليةكماأوردها)اسماعينو

تتميزهذهو،أىفىالحدودالجغرافيةللسلطاتالمحليةأوالمؤسسية،ياإأنيكونالموردمحل .1

 المواردالمحليةعنالمواردالمركزية.

2.  وتقدحرها المحلية المالية الموارد تقدحر فى الهيئاتالمحلية باالحتياجاتواستقاللية ربطها

 المالية.

 تحصيلها.وسهولةتقدحرالمواردالمالية .3
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 ( خصائص التمويل المحلى2-4-3)

 المحلية الهيئات الستقالن نظراإ تحصيل وفى الماليةوتخصيص الموارد استخدام
تتصفو فإنها تمليكها، فىالتمويلالمحلى، يرد)الشافعى،وبثعضالخصالصالمتجسدة

هىكاآلتى:و(خمسةخصالصللتمويلالمحلى،2013

ذلكلتأثرهابعدةعواملتتمثلفىالثعدالسياسى،والتمويلالمحلىهاهرةمتعددةالجوانب، .1

 الثقافى االجتماعى، السياساتواالقتصادى، رسم الجوانبفى هذه حي تؤثر الجغرافى،

تأثيرالسلطاتالمركزيةفىاالستقالليةالماليةالتىتحدمنهاإلىالعامةلالنفاق،باالضافة

 عندماتاونلهاقدركبيرمنالتمويلالمالى.

دارةالمركزيةمنذلكنظراإلتركزالقراراتالتمويليةفىاإلوجمودالتمويلالمحلى،وضعف .2

التستطيعنهأإلىضافةباإلالرسوممنجهةأخرى،ومحدوديةتحصيلالضرالبوجهة،

الضرالب فى التوسع للضرالبأو قانون سن والسلطاتالمحلية الرجوع دون إلىالرسوم

االقتراضفإنإلىمنحي التشريع،أيضاإإذااتجهتالسلطاتالمحليةالسلطاتالمركزية

 حدودها، نطاق فى الالمركزى الثعد تقييد من حزيد المحلىتوذلك التمويل عملية صثح

 يعتريهاالجمود.ومحدودة

ضآلةالمواردالماليةوالتناقضبينالتوسعفىاالختصاصاتالممنوحةللهيئاتالالمركزية .3

دهاالمحلية،ذلكألنالهيئاتالمحليةتتخذعلىعاتقهاالتنميةالمحليةلحدوولها،المتاحة

كبيرةقدالتتوفرمنخالنالتمويلالمحلى،مماقدحتمتوفيرهامنمماحتطلبذلكمثالغ

 المركزية، واالدارة المعلوم موقفاالستقالنأمن يجعل السلطاتالمركزية من التمويل ن

دارةالمركزيةدالماإبالمدنالابرىاهتماماإلإلىضافةمتحققكماحنثغى،باإلالمحلىغير

 المناطق.وقاليمثرعلىتنميةباقىاألؤالعاصمةمماحو
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االعتمادعلىالسلطةالمركزيةفىسدعجزموازنةالهيئاتالمحلية،وذلكلعجزالسلطات .4

هذامتحققفىالدونالناميةوالمحلية،المحليةفىسدالمصاريفالمحليةلمحدوديةمواردها

النظامالمركزىللحفاظعلىهيبتها،حي تاونالمواردالمحليةمحدودةإلىالتىتميلدالماإ

الحوجدتوسعفىاالقتصادالمحلىلثعدهعنالخصخصةوالتىتتصفبهاالدونالمتقدمةو

 تحققبهمواردمحليةكبيرة.و

حراداتوالتمويلالمحلى،وذلكاللتزامالموازنةالعامةبسدالمصاريفالعامة،مبدأأولويةاإل .5

التوازنمعالمواردالمحليةوولويةللمصاريفبالتوازنمعالموازنةالعامةللدولة،إعطاءاألو

 ويلالمحلى.مولوياتقيداإيفرضهالواقععلىالتيصثحمبدأاألوللهيئاتالمحلية،

 الموارد المالية للوحدات المحليةمصادر (  2-4-4)

هى: رليسية مصادر خمس فى المحلية للوحدات المالية الموارد حصر ويمكن

واإل والرسوم، واإلحراداتاالستغاللالضرالب، والقروض، المصادرية، وبعضهذه عانات.

للوح ذاتية احرادات واإلتعتبر والرسوم كالضرالب المحلية تشغيلدة عن الناشئة حرادات

كالقروضواالعاناتالتىتتلقاها تعتبرمواردخارجية واستثمارالمرافقالمحلية،وبعضها

.(2011،69الوحداتالمحليةمنالدونوالهيئات)المبيضينوآخرون،

الرسوممنأهمالمواردالمحليةالتىتعتمدعليهاالوحداتالمحلية،وتعتبرالضرالبو

تقسيمالموارد(2007)موفق،دالماتذكرهىاألولىمنبينالمواردالمحلية،حي ذكرو

 للبلدية اإلإلىالمالية الجثالية النشاطوحرادات على الرسوم الجزافى، الدفع تشمل التى

المواردوحراداتالممتلااتإحراداتاالستغالن،إالنظافة،والمهنى،الرسمالعقارى،رسمالسكن

الخ )اإلاالمالية رجية كبيرعلىالمواردوعاناتوالقروض(، بشكل الوحداتالمحلية يعتمد
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%،فيحينتمثلاحراداتاالستغالنما85تهالذاتيةحي تمثلاالحراداتالجثاليةمانسب

%.5تمثلاحراداتالممتلااتمانسبتهو%10تهبنس

 الخارجية الموارد وأما القروض تمثل ذكروالتى كما استثنالية فهى االعانات

نفقاتهاتمويلبهدفاالستثناءسبيلعلىالمحليةالهيئاتإليهاتلجأوقد(2013)الشافعى،

 الموارد الشافعى قسم حي  إلىالمحلية، تقليدية وموارد استثنالية، المواردوموارد شملت

هىوالدومينالمحلية،أماالمواردالغيرتقليديةوالتقليديةالضرالبالمحلية،الرسومالمحلية

االعانات.واالستثناليةفهىالقروض

منخالناستقراءتقسيماتموارداإلو المحلية،يمكنتقسيمها مواردداخليةإلىدارة

مواردخارجيةحسبالسياقالتالى:و

 الموارد الداخلية ( 2-4-4-1)

خدماتهابشكلكبيرعلىالمواردالذاتية،وعمالهاأتعتمدالوحداتالمحليةفىتمويل

و المحلية الرسوم الضرالب، تشمل وقداألتحراداإوالتى العامة، نظاممالك قانون صدر

51المادةأيضاإوالمواردالماليةللمحافظات،49منالمادة2012لسنة59االدارةالمحلية

،والتىيمكنتصنيفهاحسباآلتى:المواردالماليةللبلديات

 الضرائب المحلية( 2-4-4-1-1)

هافريضةتعدالضرالبمنأهمالمواردالماليةللمجالسالبلدية،فتعرفالضريثةبأن

ماليةحدفعهاالممونالمحلىجبراإدونمقابلمثاشريعودعليه،بلحدفعهامساهمةمنهفى

يحملمعنىهذاالتعريفللضريثةو(،2007،121االعثاءوالتااليفالمحلية)شنطاوى،

(بأنهاذاتشكلنقدى،فريضة2007)مسعودةوفاطمة،التىعددهاوخصالصالضريثة
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جبر حكومية، نهالية وية، مقابل، منوبال فرضها حتم الضريثة الخصالصأن هذه من

 المركزية والحكومة الحكومة بين العالقة وتصثح فرضالضريثةوبالقانون، في المواطن

المواطن تجبر قانونية، دونعلىعالقة االلزام، وجه على نقداإ الضريبية القيمة دفع

خدماتتنت أو نفع او الحصونعلىمقابل الرجعةوظر، نهالية المكلفونبصفة يدفعها

فيها.

49منمنطلقتحدحدالقيمةالضريبيةمنالسلطاتالمركزيةفيالدولة،فإنالمادةو

بشأننظاماإل2012لسنة59منقانون للمحافظاتم تحددالمواردالمالية المحلية، دارة

%(منحصيلةإجمالى10التىتنصبأننسثةمئويةتبلغ)والنسثةللضرالبفيالفقرة)أ(

المحافظة، المحصلةفيدالرة والضرالبالمركزية، المادة لسنة59منقانون51تتثعها

نصتالفقرةوواردالماليةللبلدية،التىتنصعلىالمودارةالمحلية،مبشأننظاماإل2012

)ه(بأنالمواردالماليةللبلديةمنالضريثةهىحصةالبلديةمنحصيلةالضرالبالمركزية

المخصصةللمحافظة.

 أنواع الضرائب( 2-4-4-1-1-1)

ال تحدحد منخالله الضريبية،قتتنوعالضرالبحسبالوعاءالضريبىالتىحتم يمة

ربعةانواعوهىكاآلتى:أإلى(الضرالب2009عدد)عواطف،تو

الضرالبعلىالدخل،وهىالضريثةالتىتتخذمنالدخلوعاءإلها،والدخليمكنأنيكون .1

متولداإمنالشخصالطبيعىأوالشخصالمعنوى.

لها،ويمكنتتخذالضريثةفىهذاالنوعرأسالمانالمنتدوعاءإوالضرالبعلىرأسالمان، .2

.اإأوسنداتأونقوداإماديةكالموجوداتالثابتةأوأسهماإسالمانسلعيكونرأأن
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الثروةعندانفاقها،والضرالبعلىاالنفاق،وهىالضرالبالتىتدفععلىاستعماالتالدخل .3

مثلالضرالبالجمركية.

التصرفوالتصرفات،وهىالضرالبالتىتجبىمنتداوناالنفاقوالضرالبعلىالتداون .4

فيهمثلضريثةالطابعوالتسجيل.

 الرسوم المحلية ( 2-4-4-1-2)

بأن منبعضاالشخاصمقابلماهيعرفالرسم الوحداتجبرَا نقدىتقضيه مبلغ

خاص نفع من لهم تقدمه وآخرون، 2011)المبيضين م(70، المحلية الرسوم تتفق ع،

اإل علىوجه مالية فريضة بأنهما المحلية الضريثة النفقاتالعامة،ولزام، لتغطية كالهما

النفعو فىحينالضريثةالتعود بالنفعالخاصعلىالمواطن، المحلية الرسوم لانتعود

الخاصعلىالمواطن.

( المادة )49وتنظم والمادة )51 قانون( 59من اإل2012لسنة بشأننظام دارةم

يمكنتصنيفالرسومالمحليةفيهذاالقانونعلىالنحوالتالى:والمحليةالرسومالمحلية،

1.  م2012لسنة59منقانون49رسومالمنافذالبريةوالجويةوالثحرية،حي تحددالمادة

الجمركية%(منكافةالرسوم10نسثةمئويةتبلغ)الفقرة)ب(بشأننظاماالدارةالمحلية

 ورسومخدماتالعبور)الترانزيت(ورسومالموانىءوالمطاراتالمحصلةفىدالرةالمحافظ.

مبشأن2012لسنة59منقانون49كماجاءتفىالمادةوالرسومذاتالطابعالمحلى، .2

المحلية تحددوداءاتذاتالطابعالمحلى،الرسومواألالفقرة)و(نظاماالدارة 51المادة

الفقرة)أ(حصيلةالرسومالمحصلةدارةالمحليةمبشأننظاماإل2012لسنة59قانونمن
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ويمكن الخدماتالبلدية، لقاء )المعانى، ذكره بما منت2013االسترشاد صنيفالرسوم(

المحليةذاتالطابعالخدمىفيماحلى:

أ .1 مالىمقابلترخيصصناعة تحصيلرسم حي حتم الرخصالمهنية، وحرفاورسوم

تجارةفىحدودالبلدية.

الصناعاتالتىتستدعىرقابةغذاليةأوتسببفىتلوثالبيئة،أوتؤثرورسومالحرف .2

 علىصحةالعاملين.

رسومخدماتالمكاتبالمهنية .3

4.  المتجولين، ترخيصالثاعة البيعورسوم المالىمنترخيصمزاولة ذلكبتحصيلالرسم

لةوالاشك.ظالمتجونمثلالعربة،الم

ىعالن،ذلكحتحصيلالرسمالمالىمقابلالترخيصألرسومترخيصوساللالدعايةواإل .5

ىمهنة.وسيلةيقصدبهاالترويدأل

للهيئةالمحلية.اإلداريةعمارضمنالحدودإبنيةمقابلترخيصبناءأورسوماأل .6

يجارمئويةمنعقوداإليجار،حي حتقاضىالمجلسالبلدىنسثةرسومتسجيلعقوداإل .7

الخاصةبالعقاراتالواقعةفىحدودالمجلسالبلدى.

موانالتىتثاعمنالمزادالعلنىضمنحدودالبلدية.رسومالداللةمنمشترىاأل .8

الرسوممنبيعالفوامهوالخضارفىاسواقورسومبيعالخضار .9 الفوامه،وتحصلهذه

بلدية.الجملةالمركزيةالواقعفىمنطقةال

رخصاق .10 رسوم من مئوية فرضنسثة حتم حي  المركثات، رخصاقتناء ناءترسوم

المركثات.
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الرسوم .11 استيفاء عند السيارات مواقف على فرضرسوم حتم المركثات، مواقف رسوم

السنويةمنأصحابالمركثاتالعامةوالخاصةعندترخيصالمركثة.

بحالحيواناتومعاحنةاللحومالطازجةذابلرسومالمسالخ،حتمتحصيلرسومالمسالخمق .12

جازتهالالستهالكالعام.إوالمجمدةو

النفاياتونقلها .13 جمع مقابل المواطن على فرضه سنوىحتم رسم النفايات، جمع رسوم

والتخلصمنهاعنكلوحدةسكنية.

تأمينهونقله.وابلأعمانتجهيزالميتقتحصلهاالبلديةمورسومدفنالموتى، .14

 مالك العامة إيرادات األ( 2-4-4-1-3)

دارىحؤهلهاحريةالتملكوالتصرفضمنإوتعتبرالهيئاتالمحليةذاتاستقالنمالى

القانون،وبذلكتشكلالعوالدالناجمةعنإيجارالعقاراتالتىتملاها،والفوالدالناتجةعن

واأل البنوك، فى نقودها إحداع عن المتحصلة بشكلرباح وتدحرها المشروعاتالتىتشغلها

موانسهموالسنداتالتىتملاها،والفوالدالناتجةعناألمثاشرأوالتىتؤجرها،وإحراداتاأل

(،وهذا2013،156التىتفرضهاكلهاتشكلمواردمهمةمنمصادرتمويلها)المعانى،

 يسمح قانونى بشكل البلدية ممتلاات على الملك وقوع عن معنويةناتد كشخصية لها

مالكحراداتاألإيمكنذكروممارسةحريةاالنتفاعمنهذهالممتلااتبمايحددهالقانون،

مبشأننظاماالدارة2012لسنة59نقانونم51العامةحسبماهومفصلفىالمادة

المحلية.

 الفقرة)ب(عوالدالمتاحفوالمعارضوالحدالقوالمالهىومااليها. .1
 الفقرة)ج(ريعالعقاراتالتىتؤجرهاالبلدية. .2
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 الفقرة)د(دخلالمعارضوالمكتثاتوالمالعبالتىتملاهاالبلدية. .3

 ثمانالمثانىوالعقاراتالتىتبيعهاالبلدية.%(منأ50الفقرة)ح() .4

ةسواقالعامةالمفتوحةوالسلخاناتوالحماماتووساللالمواصالتالعامالفقرة)ن(ريعاأل .5

 التىتسيرهاالبلدية.

راضىأ%(منقيمةالركازالذىيعثرعليهداخلحدودالبلديةوفى10الفقرة)م(نسثة) .6

التشريعات حتوافقمع بما البلدية، نطاق داخل الشواطىء وكذلكفى للدولة مملوكة غير

 النافذة.

 الفقرة)ز(حصيلةاالستثماراتالبلدية. .7

 العالمصادرةمنقبلالحرسالبلدى.الفقرة)ن(قيمةمبيعاتالثض .8

إلىضافةباإل حردمناستخدام وإموانالبلديةمنأما حراداتإحداعاتنقديةفىالمصارف،

حراداتالمشروعاتالتىتملاهاالبلدية.إوالسندات،وسهماأل

 الموارد الخارجية ( 2-4-4-2)

 القروض ( 2-4-4-2-1)

مستوى على تنشأ التي االستثمارية المشروعات تمويل في القروض تستعمل

المحلياتوتعجزمواردالميزانيةعلىتغطيةنفقاتها،واليجوزعادةللمجالسالمحليةعلى

عقدقروضدونإذنمنالحكومة،وهذاالنوعمنالقروضإلىمستوىالمحلياتأنتلجأ

ومد بسيطة بفالدة يكون ما قيمةعادة إنفاق المراد المشروع علىطبيعة القرضتعتمد ة

 والسبتى، )إسماعين عليه 2006القرض ،5 استخدامو(، فى المحلية الهيئات تلجأ ال

تنصويعدالتمويلبالقروضتمويالإاستثنالياإ،وبعدالعجزعنالقدرةالمالية،الإالقروض
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 بشأننظاما2012لسنة59منقانون51المادة المحليةإلم القروضدارة )ى( الفقرة

 والهثاتوالوصاياالتىيجيزهامجلسالمحافظة.

 االعانات ( 2-4-4-2-2)

النفقات،لتغطيةيتافالاألخرىالذاتيةاإلحراداتومختلفالجثاليةاإلحراداتأنوبما

الحكومية،التحويالتأوباإلعاناتمرتثطةنفسهاتجدالبلديةفيالمحليةالسلطاتفإن

كماالصحيح،وجههافيتستخدماإلعاناتهذهأنمنللتأمدالمركزيةالسلطةتتدخلوبذلك

،2007)موفق،الدعمتأثيراتمدىوتقييماإلعاناتبرنامدفعاليةوتقييمالعملبمراقثةتقوم

المستفيدحنوفيبعضاألحيانبدونأنتحصلالدولةعلىمقابلأ بدونأنتلزم(،105

51،وتنصالمادة(2006،5بردهذهالمساعداتالنقدياوالعينيا)إسماعينوالسبتى،

قانون 59من المحلية2012لسنة االدارة بشأننظام م الدعم )س( التىوالفقرة االعانة

المحليةمبشأننظاماالدارة2012لسنة59نقانونم49تمنحهاالحكومة،وأيضاإالمادة

 (.58دعمالحكومةالمركزيةوفقاإللمادة)الفقرة)ه(

 التبرعات والهبات( 2-4-4-2-3)

حصيلتهامماوتتاونالمحلية،الجماعاتمواردمنمورداوالهثاتالتبرعاتوتعتبر

بالمساهمةفيمثاشرأوغيرالمحليةالجماعاتإلىمثاشربشكلإماالمواطنين،بهحتبرع

أوبعدوفاته،طنيناالموأحدحتركهاوصيةنتيجةتاونوقدبها،تقومالتيالمشاريعتمويل

(،وقدتاونالتبرعات2005،11)مرغاد،بلدفياسمهلتخليدالمغتربينأحديقدمهاهثة

عطالهاالغطاءالقانونىفيجنبيةحتطلبذلكموافقةمجلسالوزراءإلأوالهثاتمنمصادر

الفقرةمبشأننظاماالدارةالمحلية2012لسنة59منقانون49صالمادةتنواستخدامها،
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المجلسعلىأنيكونقبونالتبرعاتوالهثات)ز( التىقبلها التبرعاتوالهثاتوالوصايا

جنبيةرهناإبموافقةمجلسالوزراء.والوصايامنالجهاتاأل
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 دارة المحليةاإلنظام  (3)

 تمهيد 

اإل نظام حرتثط المحلية اإلدارة نظام يختلف حي  الحكم، ونظام الدولة دارةبشكل

حؤثرفيهعدةعواملمنونظامالدولةالثسيطة،إلىالمحليةمننظامالدولةالمركثة كما

العوامل دارةالمحليةيختلفنظاماإلووالجغرافيةواالقتصاديةوالسياسية،الديموغرافيةبينها

المحافظات العواملمننظام المقاطعاتإلىبناءعلىهذه الوالياتإلىنظام إلىنظام

بينهذهاالنظمة،فهناكنظامالمستوىاإلداريةيضاإالمستوياتوتختلفأنظامالاميونات،

متحدةالواحدمثلنظامالاميوناتفيسويسرا،وهناكنظامالثنالىالمستوىمثلالوالياتال

وهناكنظامالثالثىالمستوىمثلنظامالمقاطعاتفيفرنسا.

اإل أوتحظى تأخذ بأهمية المحلية دارة اجتماعية، اقتصادية، وسياسية،إداريةبعاداإ

بعاد،وتطورهادارةالمحليةفيالماضىانطالقُامناهميتهافيهذهاألولهذابدأتنشأةاإل

للمواطنين تارستطبيقاإلعلىوجودمصالحمحلية مدىمندورها وتحدد المحلية دارة

نشاءهيئاتمحليةقداتخذتنموذجاإفيالماضىعنطريقإهميتهاللمواطن،حي حتمأ

نشالهابطريقاالنتخابكمافيجمهوريةإإلىالتعيينكمافيالدولةالعثمانية،ثمتطورت

دارةالمحلية.طورتطبيقاإلطرابلسوالمملاةالليبيةالمتحدة،وهذاحدنعلىت

اإلوأل سهمية تنفيذ في المحلية وهالفمتعددةيدارة بعدة تقوم فإنها الدولة، اسات

ولةؤبعاد،حي الوهالفاالقتصاديةوالمالية،وباعتثارهالهاشخصيةاعتثارية،فإنهامساأل

،كماأنلهاوهالفنشطةاالقتصاديةوتحقيقالتنميةفيتوفيرمواردهاالمحلية،وتطويراأل
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اجتماعيةوثقافيةفيمجانالصحةوالتعليموالسياحةوالثقافةوالتشغيلواالسكان،باالضافة

 التهيئةالعمرانيةفيالحدودالجغرافيةللهيئةالمحلية.إلى

 ( مفهوم اإلدارة المحلية 3-1)

تعرفاإلو الدولة إقليم يقسم بمقتضاه إدارى أسلوب بأنها المحلية وحداتإلىدارة

 ذاتمفهوم اإلوصغيرة تمثل هيئة تدحرها محلية العامةهوية ذاتيةو،دارة مالية موارد لها

دارةالمحليةمرتثطةبالحكومةالمركزيةبقانون)حكممحلىمثالإ(لذايعتبربعضالعلماءاإل

اإل طرق من داطريقة على مركزة التنفيذية السلطة من جزء تعتبر لذلك المرافقإدارةرة

يبدأنظاماالدارةالمحليةكمرحلةأولىمنتقسيمو،(2007:16،آخرونوالمحلية)أحمد

مختلفةحسبالعواملالتىتتحكمفيالتقسيمإداريةذاتمستوياتإداريةوحداتإلىالدولة

االدارى و، )عثمان، عرفها 2013كما منحتها7، اإلدارىللدولة، التنظيم من هىجزء )

تلبية أجل من المواطن أمام أبواباإلدارة بهدففتح معنوية شخصية المركزية الحكومة

.احتياجاتهبسرعةودقة،تتاونمنهيئةمنتخثةمحلياإتعملتحتإشرافالسلطةالمركزية

رىللدولةوجزءمنالنظامالعامللدولة،دادارةالمحليةجزءالحتجزأمنالتنظيماإلفاإل

منحتهاللدولةالعاممنالنظامجزءالمحليةاإلدارة(بأن2003،9)الطعمانة،ذكرذلكو

ممثلةالمحليمجتمعهااحتياجاتتلبيةأجلمنوجدتمعنوية،شخصيةزيةكالمرالحكومة

زيةكالمرالسلطةوإشرافرقابةتحتتعملمنتخثة،بهيئة و، ،2005يصف)عبدالقادر،

مؤسساتدارةالمحليةبأنهانسقتنظيمىفرعىللنظامالعامللدولة،حي ذكرأن(اإل55

اإلداريةالتنظيميةالوحدةأوالفرعيالنسقالتنظيميذلكالواقعفيتشكلالمحليةاإلدارة
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معتعملللدولة،العامللنظامالفرعية الدولةولفالدةولفالدتهخاللهومنالمواطنمثاشرة

.نواحيهلكفيللمجتمعالعامةذلكالخطةفيمراعيةكل،كجتماعياالوالنظام

اإلناإلأوباعتثار التنظيم من المحليةجزء السلطاتالمركزيةدارة منحته دارىفقد

تمكنه التى المعنوية، واإلاالشخصية المالى االستقالن من يعرف حي  )البدوى،دارى

1984 اإل(21، بأنها المحلية للوحداتدارة المعنوية الشخصية قانونىيسمحبمنح نظام

إلدارةبعضالمصالح،وتنظيمالمجالسالتىتمثلهذهالوحداتوتعبرعنإرادتها،اإلدارية

للدورتثطوت المركزية باإلدارة المحلية أجهزتهاالوحدات على وتعتمد معها وتتعاون لة

.المختلفة

المالىواإلإ تخضعناالستقالن ولانها مطلقا، ليساستقالالإ دارىللهيئاتالمحلية

شرافمنقبلالسلطاتالمركزية،حتىتضمنالتوازنفىتوزيعالسلطاتبينللرقابةواإل

اإل ذلك ويؤكد المحلية والهيئات المركزية دارة 2010)معاوى، ،10) إلدارةلهتعريففى

اإلدارةبيناإلداريةوالوهالفتوزيعالسلطاتعلىيقومإدار نظامعنعثارةبأنهاالمحلية

باالستقالنقانونياتتمتعأومصلحيهإقليميةأخرىإداريةووحداتوهيئات)الحكومة(المركزية

معينبقدرخاضعةهاءبقامعالمعنوية،امتسابهاللشخصيةالمركزيةبمقتضىاإلدارةعن

هىاساساإلداريةتوزيعالوهيفة(2013،18،كمايضع)المعانى،ةتلكاإلداررقابةمن

فيمااإلداريةالتعريفلالدارةالمحليةووصفهابأنهامنتخثةحي عرفهابأنهاتوزيعللوهيفة

المركزية الحكومة رقابة تحت تعمل منتخثة محلية هيئات وبين المركزية الحكومة بين

 ووإشرافها، حبتور، )بن أيضاإ ذلك 2000يؤكد بأنها431، المحلية لالدارة تعريفه فى )

بيناألجهزةالمركزيةوالمحليةممايسهلعلىاألجهزةالمحليةمناإلداريةزيعالوهيفةتو

مرافقهافىالنطاقالمرسوملهاقانوناإ.إدارة
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و أويلخص)المعانى 1995بوفارس، لالدارة19، التعريفات من مجموع اشتراك )

المحليةفىاآلتى:

.وجودمصالحمحليةتختلفعنالمصالحالقومية .1

إنشاءهيئاتمحليةمنتخثةمهماتهاإنجازتلكالمصالح. .2

إشرافالحكومةالمركزيةعلىأعمانتلكالهيئات. .3

اإل تعريف يمكن السابقة التعريفات سرد خالن السلطاتومن توزيع بأنها المحلية دارة

اإلؤوالمس وهيئاتولياتبين )الحكومة( المركزية إداريةدارة نظام منخالن دارىإمحلية

الدولة مناالستقالناإلهيئاتإلىيقسم شخصيةاعتثاريةتمكنها دارىمحليةمنتخثةلها

مرافقهاوتلبيةحاجاتالمواطنبسرعةإدارةجهزةالمحليةمنوالمالى،الذىيسهلعلىاأل

الرقابةمنقبلاإلدارةالمركزية،شرافواإلإلىلمحليةودقة،كماتخضعهذهالهيئاتا

 هو النظام تعريف أن وبما مترابطة عناصر او وحدات معمجموعة متفاعلة او

بعضهامناجلتاوينكلمنظمتاونقيممخرجاتهامبرمنالقيمالمضافةاليهمنقبل

الثعض بعضها من مستقل بشكل عملت لو فيما المشاركة الوحدات (،2005)السالم،

المترابطةمنالمستوياتاإلداريةالمختلفةاألجزاءبأنهفيمكنتعريفنظاماإلدارةالمحلية

خالن من المحلى، للمجتمع والتنمية الخدماتالعامة تقديم تهدفإلى التى )المحليات(،

المحلية والهيئات المركزية الحكومة بين اإلدارية للوهالف والمسؤوليات السلطات توزيع

المختلفة.
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 مصطلحات األخرى ذات العالقةالاإلدارة المحلية و الفرق بين مصطلح ( 3-1-1)

هناكفرقبينمصطلحاإلدارةالمحليةوبعضالمصطلحاتاألخرىالمشابهة،مثل
الحكمالمحلىوالالمركزيةاإلدارية،ويمكنتفصيلهذاالفرقفىاآلتى:

 حكم المحلىاإلدارة المحلية وال( 3-1-1-1)

(أن2003،)الطعمانةذكروحرىبعضالثاحثينأنههناكتثاحنبينالمصطلحين

الحكمالمحلىحتعلقبالالمركزيةالسياسيةالتىو،اإلداريةدارةالمحليةتتعلقبالالمركزيةاإل

دارةرأىآخرحتلخصفىأناإلهناكو،تتعلقبالالمركزيةالشالعةفىنظمالدونالفيدرالية

أوالإثمبعدذلكاإلداريةذلكبتطبيقالالمركزيةو،المحليةخطوةأساسيةنحوالحكمالمحلى

حتمتطبيقالحكمالمحلى.

أنهحوجدفروقإلىالذىذهبفيهو(الفرقبينالمصطلحين2011،يذكر)ياقوتو

 بينمنظماتاإلوشكلية المحليةأخرىموضوعية المحلىودارة حي تمثلالفروق،الحكم

المحلىحتميزبوجودثالثسلطاتفن،الشكليةفىنوعالسلطاتالمخولة الحكم هىوظام

التشريعية ،السلطة اإل،القضاليةوالتنفيذية التنفيذيةأما فهىتختضبالسلطة المحلية دارة

الثالثو،فقط السلطات لها تخون التى هى المركزية الفروقالسلطة يخص فيما أما ،

مكونات بين ما الموجود التثاحن بمدى فتتعلق نظامالموضوعية فيعد النظامين، من كل

القاليم جغرافياإ تقسيماإ فيجسد المحلية اإلدارة نظام أما دولة، داخل دولة المحلى الحكم

الدولة.

حي ذكرأنكلمةالحكومة،دارةاإلو(بينمصطلحالحكومة2006،يفرق)حسيثاو

للدولة الالية للسياسة العام تعنىالتوجيه بمفهومهاو،هىكلمةعامة الالمة استعمانهذه
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الثالث السلطات استعمان اإل،يعنى كلمة الخدمةأما تعنى فهى تحددو،دارة بذلك هى

تضطلعومة،بالتالىتختصالحكومةبتقريرالسياسةالعاو،الجانبالفنىمنعملالحكومة

جزلياتها.واالدارةبتنفيذهذهالسياسةالعامةفىكلياتها

دراسةفىصميموهوهاهرةالتوسعفىالالمركزيةالسياسيةإلىفالحكمالمحلىيشير

و السياسية والنظم "الحكومات" أماتموضوع والدستورية، السياسية بالخلفية االلمام ستلزم

 فى دراسة فهو المحلية والمنظماتاإلدارة الدولة مركز بين العالقة وتنسيق الدولة تنظيم

(1975المحليةالمنتشرةفىأرجالها)رشيد،

:الفرقبيناإلدارةالمحليةوالحكمالمحلى5جدونرقم

 الحكم المحلى االدارة المحلية  وجه الخالف
الدستورتنشأبموجبتنشأبموجبالقانونالنشوء
اإلاالرتثاط بالتنظيم للدولةترتثط دارى

 تطبق أولذلك من ساليبأسلوباإ
التنظيماالدارى

ترتثطبشكلالدولة،وتطبقاسلوباإ
منأساليبالتنظيمالسياسى

الدولةالوهيفة وهيفة من جزء تمارس
فقطاإلدارية

 وهالف تشريعيةوإداريةتمارس
وقضالية

زيادةاالختصاصمدىثثات للتغيير قابلة اختصاصاتها
ونقصانا

ثثات بدرجة تتمتع اختصاصاتها
مبيرنسبياإ

السلطةالرقابة واشراف لرقابة تخضع
المركزية

مثاشرة غير رقابة عليه تمارس
منقبلالسلطةالمركزية

(1996،38)بربر،

( حتبيناالختالفبيناإل5منخالنالجدونرقم المحل( المحلىفىدارة والحكم ية

مامصدرسلطاتالحكمأدارةالمحليةالقانونالعام،عدةأوجهمختلفة،فمصدرسلطاتاإل

اإل أيضاإ فىكالالنظامين، وبالتالىيختلفنوعالالمركزية المحليةالمحلىالدستور، دارة

باالضافةداريةاإلدارىفىوهيفتها،أماالحكمالمحلىفهويمارسالوهالفتمارسالثعداإل
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فيماحتعلقبالرقابةفإنالرقابةعلىوحداتاإلدارةإلى الوهالفالتشريعيةوالقضالية،أما

مانظامالحكمالمحلىفهويخضعللرقابةغيرالمثاشرةأالمحليةيخضعللسلطةالمركزية،

منقبلالسلطاتالمركزية.

نتالدكلمنإلىمالالنظامينيختلفانمنحي الشكلوالموضوع،ولانإذانظرنا

للمواطنوتحقيقالتنميةالمحليةأالنظامينفهى وهىتنفيذالخدماتالمثاشرة هدافواحدة

االختالف هذا ويرجع القرار، فىاتخاذ الدمقراطية تتعلقأإلىوترسيخمبدأ سثابشكلية

لالدولةنظامحكملهخصالصتختلفعنبعضهاالثعضمنحي نظمةالحكم،حي أب

عددالسكان،الجوانباالجتماعيةوالثقافية،الموارداالقتصاديةوغيرها،األمرالذىيعدسبثاإ

موضوعياإفىاالختالفبينالحكمالمحلىواالدارةالمحلية.

 اإلدارة المحلية والالمركزية اإلدارية ( 3-1-1-2)

)المرفقية(،الالمرك المصلحية والالمركزية االقليمية الالمركزية تشمل اإلدارية زية

والهيئات السلطاتالمركزية بين االدارية الوهيفة علىتوزيع أساساإ تقوم المحلية واالدارة

التى التعريفات فى ذكر وما االنتخاب، بأسلوب المحلية الوحدات تاوين ويقوم المحلية،

يةذكرتاالنتخابكشرطمنشروطتاويناالدارةالمحليةفىالهيئاتالمحلعرفتاإلدارة

معالمحلية وتثاحنه اإلقليمية الالمركزية مع المحلية اإلدارة مصطلح مرادفة حؤكد مما ،

.الالمركزيةالمرفقية

 )القديمي، ذكره اإلدارية،2012وما والالمركزية المحلية اإلدارة بين الفرق حؤكد )

المرفقيةاليجوزالجمعبيناالصطالحينكمترادفين،وذلكلقيامالالمركزيةحي ذكربأنه

فىوحداتشاسعةالحتوفرالتجانسووحدةاالنتماءللسكانالذحنيشملهمهذاالنظام،فى
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المصالح وحدة وتجمعهما السكان فى متجانسة وحداتمحلية المحلية االدارة تضم حين

واالنتماء.

المحلية فىالنطاقالجغرافياالدارة نظامها لقيام رليسية تعتمدعلىالمكانبصفة

المحددويحملصفةالمحلية،فىحينالالمركزيةالمصلحيةتعتمدعلىالتخصصالفني

تعتمداإلدارةالمحليةعلىأهميةإنتشارالديمقراطيةغالذىاليحددهالنطاقالج رافي،كما

تدع التى السياسية الحرية القرارومثادىء اتخاذ فى المشاركة فى المحلية الجماعات م

وبذلك،المرافقالعامةالمحليأماالجماعاتالمرفقيةتنشأبناءإعلىالتخصصالفنىوإدارة

االشخاصالمرفقيين، به حتمتع منمما االشخاصالمحليينبحقوقوحرياتأوسع حتمتع

االنتخابوا بطريق االشخاصالمحليين بطريقوذلكالختيار االشخاصالمرفقيين ختيار

التعيين،مماحؤدىالىممارسةالرقابةمنقبلالسلطةالمركزيةأشدواقوىعلىاالشخاص

المرفقيةمناالشخاصالمحلية.

 مقومات اإلدارة المحلية(  3-2) 

 المحلية اإلدارة مهام عليها حرتاز مقومات، عدة على المحلية اإلدارة هذهوتقوم

:(1995)المعانىوابوفارس،المقوماتتشملاآلتى

 وحداتمحليةتتمتعبالشخصيةالمعنوية)المرافقالعامةالمحليةوالقومية(. .1

 لإلوالمالياإلداريةاالستقاللية االساسية المقومات من تعتبر لتطبيقارةدة المحلية

اإل النظام وتحقيق الالمركزى، اإلهدافاإلأدارى المحلية واالجتماعيةداريةدارة والسياسية

الهيئة للمواطنينوتحقيقالتنميةفيحدود الخدماتالمثاشرة تقديم حتىحتم واالقتصادية،

المحليةبواقعيةوبدرجةعاليةمنالسرعةوالفعالية.
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 خثةتؤمنالمصالحالمحلية.قيامهيئاتمحليةمنت .2

سلوبساليبتتمثلفىاالنتخاب،التعيينأواألأحتمتاوينالهيئاتالمحليةمنخالن

اإلالمختلط الجسم هى المحلية الهيئات وتعتبر مثاشرة،، المواطن مع حتعامل الذى دارى

األ المحور هو المواطن األويعتبر هذه لقيام ساسى اإلداريةجسام يضمن وما  رضى،

المواطنومشاركتهفىاتخاذالقرارهوانتخابالهيئةالمحلية،حي تتحققمشاركتهالااملة

منحي تاوينالهيئاتالمحليةواتخاذالقرارمنخالنهذهالهيئات،ويصثحالمواطنله

 وليةمشتركةمعالهيئاتالمحليةلضمانمصالحهوخدماتهوتحقيقالتنمية.ؤمس

 رقابةالسلطةالمركزية.وإشراف .3

ومن نسبياإ، مستقلة تصثح االعتثارية الشخصية تمنح عندما المحلية الهيئات

استقاللية على تحافظ بدورها عالقة المركزية السلطات مع العالقة تاون ان الضرورى

 وتحقق جهة، من التشريعاتهدافاإلأالهيئاتالمحلية حتعارضمع ال بما المحلية دارة

والقوان منجهة والقراراتالمركزية وبذلكاإلأين منخالنخرى، بالوصاية شرافوالرقابة

وقرارات المركزية السلطة سياسات التعارضبين من الحفاظ يضمن المركزية السلطات

 الهيئاتالمحلية.

 أهمية اإلدارة المحلية ( 3-3)

 أتتعدد فيعدة المحلية اإلدارة فيأهمية أهميتها حي تظهر اإلدارى،بعاد، الثعد

 االجتماعى، والثعد السياسى الثعد االقتصادى، األوالثعد هذه المحليةيذكر لإلدارة بعاد

(كاآلتى:2009)الحالحلة،
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 ( األهمية السياسية  3-3-1)

دارةالمركزيةدورسياسى،حي حتمممارسةالمحليةلهادورسياسىمثلمالإلدارةاإل

تخابالمرشحينلعضويةالهيئةالمحلية،وتربيةالناخبينعلىالعمليةالسياسيةمنخالنان

 جهة ومن االختيار، وممارسة الناجحةأالمشاركة للقيادة وتأهيلهم المرشحين تربية خرى

المس فىؤوتحملهم والمواطنين القادة بين المشاركة حرسخذلكتثادن مما ولياتالوطنية،

 فها،وتضييقالفجوةبينالمواطنوالدولة.هداأونالهيئةالمحليةوتحقيقؤشإدارة

 اإلدارية ( األهمية 3-3-2) 

األ األاإلداريةهمية بالدرجة اإلتتمثل الالمركزىالذىيسهل الدور جراءاتولىفى

دارةالمركزية،ويمنحالحريةفىاستخدامويسرعفىاتخاذالقراراتويخففالعبءعلىاإل

األ اإلاإلداريةساليب عملية لتسهيل اإلالمتنوعة منصالح عالية درجة وتحقيق دارى،

.اإلداريةالفعالية

 ( األهمية اإلقتصادية 3-3-3) 

األ لالهمية اآلخر الوجه هى االقتصادية مستقلةاإلداريةهمية مالية ذمة وبدون ،

 الوصون فى إلىوحرية الفعان، الالمركزى النظام حتحقق ال األوالموارد، ميةهتبرز

فىالضرالب التمويلالمحلىالمتمثلة منخالنمصادر فىالهيئاتالمحلية االقتصادية

و مالكالوحداتإحراداتأوالرسوم باالضافة الموجهةإلىالمحلية، المشروعاتاالقتصادية

سكانوالمرافق.المواطنينمثلمشروعاتاإلإلى
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 ( األهمية اإلجتماعية 3-3-4) 

يجابىمنالمواطنينمنتمثلفىالشعوراإلتهميةاجتماعيةأدارةالمحليةلهنظاماإل

إل المحلية الهيئة مع التعاون على يحفز بدوره والذى الخدماتوالتنمية، تقديم دارةخالن

باإلؤالش للوطن، الوالء فى المتمثلة الوطنية القيم ويكرس المحلية، ون تحقيقإضافة لى

نمنخالنالتساوىفىتقديمالخدماتوجمعالضرالبوالرسومالتىالعدالةبينالمواطني

قاليمفىالدولةفىتعودعلىالمواطنينبالنفعالعام،أيضاإيخلقذلكروحالمنافسةبيناأل

 .التنميةوالتطوير

 اإلدارة المحلية في ليبيا نشأة ( 3-4)

بعدةمراحلمتتالية،وتغيرتاالنظمةالمحلية المحليةفيليبيا فيكلمرتاالدارة

حسبالظروفالسياسية امرحلة حي مرحلة اال، مرحلة العثمانية، االيطالىنتدابلدولة

.الفترةبعدالحكمالملاىإلىمرحلةالحكومةاالنتقاليةمرحلةالحكمالملاي،،بريطانىوال

)1808نصالدستورالعثمانىلسنةفقد المادة العثمانية بأن108لممالكالدولة )

وتفصيالتهذاإدارة بمركزالسلطنة، التعلقكلياإ عدم الوالياتتاونمؤسسةعلىقاعدة

ولياتالمسؤوساسيةتدفعبعدمتركيزالسلطاتالنظامتعيننظاممخصوص،وهذهالمادةاأل

تؤسسالسلطاتفيوالياتهاالمستقلةعنالسلطةولسدالعالى،بمركزالسلطةوهىسلطةا

حنظمها، عام بموجبقانون المركزية االقاليم العثمانيون قسم والياتأياالتأإلىوقد ى

تشملكلمنهاعلىعددمنالمتصرفياتوتعينعلىوالويةاوسناجقإلىتنقسمبدورها

.(1979اأوبكبرتثةأمير)يحيى،ملواليةباش
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اآل بلغعدد العثمانيةياالتوقد فيإلىفىالدولة القرنأاثنتينوثالثينايالة والل

 عشر اربع منها عشر أالسابع الغرب، طرابلس ايالة بينها من التى عربية يعينويالة

السلطانعلىكلواليةنالثاإلهبرتثةوزيروكانمطلقالسلطانفيوالحته،وأحكامهنهالية،

ج فياألوقد يشيرعليه دحواناإ باشا لال السلطان وكانحتألفمنكثارعل الهامة، مور

.(1984ألعيان)عبدالاريموآخرون،الضثاطوالموهفينوالعلماءوا

 القرامانلىقسمتلييبيا مصراتةإلىفيالعهد وهىطرابلس، مقاطعاتكبيرة ثالثة

و أوبرقة، سنة )سنجقياتوقالمقالميات( جدحداإ تنظيماإ بتعيين1843نشأ اآلستانة وتقوم ،

كانت طرابلس ووالية الوالى، طريق عن فيتم المدحرين تعيين أما والقالمقام، المتصرف

 طإلىمنقسمة طرابلسوعاصمتها سنجقياتأومتصرفيات، الخمسومركزهااربعة رابلس،

6إلىانقسمتمتصرفيةطرابلسوالخمس،الجبلالغربىومركزهيفرن،فزانومركزهمرزق،

ناحية،ومتصرفيةالجبل1قالمقالمياتو5إلىمتصرفيةالخمسوناحية،11قالمقالمياتو

 و6إلىالغربى 4قالمقالميات وناحية، فزان 4إلىمتصرفية يةناح10وقالمقالميات

.)مورو،بدونسنةنشر(

ا سقوط بعد سنة العثمانية 1922لدولة وم، األصدر القانون للقطرفى ساسى

مبابفىحكومةالقطرالطرابلسىوإدارته1919حونيةسنة1الطرابلسىالصادربتاريخ

 المختارة الطرابلسى القطر يقسم والعشرون( الحادى وقضاءاتونواح،أإلى)الفصل لوية

 وهوويرأس القضاء ورليس المتصرف، وهو اللواء رليس المذكورة األقسام من قسم كل

كلمركزقضاءأو(السابعوالعشرون)الفصل،وفىالقالمقام،ورليسالناحيةوهوالمدحر

ناحيةهوعادةمركزبلدية.تؤلفإدارةالبلديةمنرليسومجلسحنتخثهالوطنيونكلثالث
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دارةالمحليةعلىماكانعليههذاالفصلحدنعلىبقاءنظاماإلو(،2004)الزاوى،سنين

فىحكمالدولةالعثمانية.

لىدونالمحور،فقدقسمتدونالحلفعرفىالحربالعالميةالثانيةوبعدانتصا

 اإلإليبيا تحتحكم شمالية منطقة جنوبيةلىمنطقتينعسكريتين، ومنطقة البريطانية دارة

(2012،)داودوبنعموردارةالفرنسيةتحتحكماإل

 بعد سنة فى الثانية العالمية الحرب دستور1945إنتهاء تأسيس فى البدء تم

(ليبيا2،والذىحددشكلنظامالحكمفىالمادة)1951صدوردستورالستقالنليبياوتم

(تتألف3دولةوراثيةشكلهااتحادىونظامهانيابىوتسمى"المملاةالليبيةالمتحدة"،المادة)

ن،وانفردتكلواليةبقانونهاالمملاةالليبيةالمتحدةمنواليات:برقةوطرابلسالغربوفزا

بسلطاتهاالثالثةالتشريعية،القضاليةوالسلطةالتنفيذية،ساسىحتمبهاستقالنكلواليةاأل

جاءفىالمادة) األساسىعلىأنالحتعارضأحكامه177مما (تضعكلواليةقانونها

تاريخ من سنة تتجاوز ال مدة فى وإصداره القانون هذا وضع ويتم الدستور هذا وأحكام

إصدارالدستور.

على الذىرسمللدولةالليبيةالنظاماالتحادى،صدر1951صدارالدستورإوبناءإ

برقة طرابلس، من البلدياتلال قانون حي صدر حدة، البلدياتعلى قانون والية لال

 )ووفزان، المادة فى جاء كما والى والية لال حلقب179يعين حامم والية لال يكون )

)بالوالى(.
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ذلكبعدصدوروواعتمادليبيادولةبسيطة)الدولةالمركثة(النظاماالتحادىتمإلغاء

( الدستورىرقم 1القانون لسنة )1963 )حي نصت، وراثية2المادة ملاية دولة ليبيا )

إداريةوحداتإلىيبيةل(تقسمالمملاةال76المادة)وونظامهانيابىوتسمى"المملاةالليبية"،

هذا فى الذىيصدر للقانون ومجالسوفقاإ مجالسمحلية فيها تشكل أن ويجوز الشأن،

بلدية،ويحددالقانوننطاقهذهالوحداتكماحنظمهذهالمجالس.

فىو 1969سنة إثره على مركزى نظام الى االتجاه تم صالحياتوزيرتم نقل

ةقرارمجلسالوزراءلسنو،1969لسنة11وزيرالداخليةبالقانونرقمإلىونالبلديةؤالش

اإل41بشأنحل1970 قرارمجلسالوزراءبشأنتمثيلوزارة وأيضاإ سكانمجلسبلدياإ

 وبنغازى طرابلس بلدحتى مجلسى فى وزارةووالمرافق عن ممثل يحل المؤقتة، الهيئات

األاإل وزارة ممثل محل سكان فى الهيئاتكلشغان وباقى وطرابلس بنغازى بلدحتى من

المؤقتة.

صدارقوانينعلىهيئةميثاقتمإ،حي (الدساتيرالعربية2009المهذبى،)ذكرو

،تنظمسلطةالشعب2008(منالميثاقالوطنىالصادرسنة37)وطنى،وجاءفىالمادة

 المحلى المستوى وقسم ووطنى، محلى، مستويين، االساسيةإلىوفق الشعبية المؤتمرات

.والشعبيات

كومةاالنتقاليةالمتمثلةفىالمجلسالوطنىاالنتقالى،الحم2011فىسنةتأسست

دارةالمحليةرسمشكلالدولةونظاماإله،والذىتمفي2011عالنالدستورىلسنةاإلوصدر

المؤقتاالنتقاليالوطنيالمجلسحتاونعالنالدستورى،مناإل(18مادة)حي نصتال

الاثافةمحليمجلسكلممثليتحدحدفيوُيراعىالمحلية،المجالسعنممثلينمن
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عشرةإضافةفيالحقوللمجلسيمثلها،التيالمنطقةأوللمدحنةالجغرافيوالمعيارالسكانية

. المجلسقبلمناألعضاءهؤالءواختيارترشيحويتمالوطنية،المصلحةلدواعيأعضاء

إل اإلونظراإ نظام الغاء في المتمثل المحلية منلمحافظاتوالبلدياتدارة الفترة فى

نشاءوحداتإ(4المادةرقم)2012لسنة59قانون،فقدصدر2011إلىسنة1969

والمحالتاإل البلديات فروع البلديات، المحافظات، المحلية التقسيمدارة عمل في وبدأ ،

،وصدر(10كمافىالملحقرقم)بلدية(102)إلىدارىبالبلديات،حي قسمتليبيااإل

م.2013(لسنة130(بقراررلاسةالوزراءرقم)59الاللحةالتنفيذيةلقانون)

 دارة المحليةمكونات نظام اإل(  3-5)

دارى،تتمتعإالوحداتالمحليةعثارةعنمناطقجغرافيةمعينة،ذاتاستقالنمالىو

 العامة، بالخدمات وتقوم المعنوية، بالشخصية على عنإويقوم إما مجلسمحلى دارتها

اختصاصاتها وتمارس والتثعية، االنتخاب بين ما الجمع أو التعيين أو االنتخاب طريق

وبموجبالقانون المركزية السلطة تحترقابة بها المنوطة المبيضينوآخرون،(وواجثاتها

2011 ،20)( رقم وحددتالمادة ،3( بموجبالقرار التنفيذية الاللحة من لسنة130( )

 .والمحالتوالبلديات،المحافظات،منليبيافيالمحليةاإلدارةنظامحتاونبأنه2013

 دارة المحليةنظام اإل مستويات(  3-5-1)

اإل يختلفنظام وتتعدد فىالدولة، الحكم المحليةحسبنظام دارةمستوياتاإلدارة

،كنظامالاميوناتفىسويسراحاديةالمستوىأثالثةمستويات،النظمالمحليةإلىالمحلية

 المستوى الثنالية المحلية النظم والبلدياتكنظام المقاطعات والنظمفى المتحدة الواليات

المستوى ثالثية المحافظاتوالبلدياتاألوهىتشملالمحلية فىقاليم، هومعمونبه كما
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،فحجمالمجتمع،وجغرافيةالبالد،ودرجةاالتصانبين(2011المبيضينوآخرون،(فرنسا

المناطقالساحليةوالداخلية،وتركزالسكانوحركتهم،كلهاأمورمؤثرةفىالشكلالذىيمكن

اإل نظام حتخذه االجتماعيةأن العوامل أيضاإ فيه وتؤثر معين. مجتمع فى المحلية دارة

،ومثلتجانسالسكان،ولغتهم،وعاداتهموتقاليدهم،والحالةالتعليمية،وطبيعةواالقتصادية

وزهير، )حسن الخ وتطوره، نموه ودرجة المحلى بالمجتمع الرليسى االقتصادى النشاط

1978،425.)

فىالتقسيمالعواملالديموغرافيةواالقتصاديةوالسياسيةتأثير(نجد6فىالجدونرقم)

فإذاقارنابيندولةالمغربودولةالجزالرفىعددالسكان،نجدأنالفارق،دولةاإلدارىلل

 فالجزالر متقاربة، الدولتين من كل مساحة مساحتها الجزالر حي  مساحتهامبير

،ولانمستوياتاإلدارةالمحليةفى²مم 710,850،فيمامساحةالمغرب²مم 2,381،741

الجزالرثالثةوهىالواليةثمالدالرةثمالبلدية،أماالمغربفهويعتمدحمسةمستوياتإدارية

وهىالجهة،اإلقليم،الدالرة،الملحقةاإلداريةوالجماعةالحضريةأوالقروية،باإلضافةإلى

كالناتدالمحلىللجزالريفوقضعفأنعددسكانالجزالرأمثرمنسكانالمغرب،كذل

الناتدالمحلىللمغرب،ومعذلكنجدعددالمستوياتاإلداريةلدولةالمغربأمبرمنعدد

المستوياتاإلداريةللجزالر،وهذاحؤكدتأثيرالعواملالمختلفةفىالتقسيماإلدارى.

بين المقارنة مثل اقليمية، ودولة أوروبية دولة بين قارنا نجدوإذا وتونس، سويسرا

مساحةتونسأمبرمنمساحةسويسرابضعفين،كذلكعددالسكانفىتونسأمثرمنعدد

وعددالسكانفىتونس8,211,700السكانفىسويسرا،حي عددالسكانفىسويسرا

10,982,754 بلدياتسويسرا فعدد البلديات، العكسفىعدد ولاننجد بلدية2890،

،وهذاأيضاإحدنعلىالتأثيراتالمعقدةللعواملالمؤثرةفىبلدية264نسوعددبلدياتتو

التقسيماإلدارى.
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مستوياتأنظمةاالدارةالمحليةفىبعضالدون:6رقمجدون

 تونس الجزائر المغرب  مصر فرنسا امريكا سويسرا  الدولة
جمهورىجمهورىملايةدستوريةجمهورىشثهرلاسىرلاسىفيدرالياتحادى شكل الدولة

 التقسيم اإلدارى 

كانتون26
بلدية2890

والية50
مقاطعة3144



منطقة27
اقليم99
دالرة101
مدحرية341

بلدية36781

اقاليم7
المحافظة27
المرامز187
حى85

جهة12
إقليم75
دالرة457
الملحقةاالدارية983
الجماعة1503

الحضريةأوالقروية

والية48
دالرة553
بلدية1541

أقاليم6
والية24
بلدية264

²مم41,285 المساحة
9,826,675 

²مم
²مم ²710,850مم ²1,002,450مم 674843

2,381،741 
²مم

²كم163,610

8,211,700320,206,0006600000094,128,00033,848,24237,900,00010,982,754 عدد السكان

 16.724$مليار 701.037$ الناتج
تريليون

 1,539,594.3تريليون $2,333
مليون

 272.866$مليار 109.201
مليار

$مليار48.932

²ن/مم²65ن/مم 16.0 ²ن/مم²48ن/مم 84 ²ن/مم ²116ن/مم 34.2 ²ن/مم 188 الكثافة
7,4774,592.599$$6,7143,291$36,453$ 52,839$$59,540 دخل الفرد

https://ar.wikipedia.org/wikiالمصدر:
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دارىيسمحلهامنتاويناالدارةالمحليةإلمتستقرعلىنظامسياسىأوفليبياأما

االيطالى،ثماالنتدابإلىنحاءالدولة،فمنالدولةالعثمانيةأالفعالةلهاآثارايجابيةفىكل

دتأاالستقالنوالتغيراتالدستوريةالدراماتيكيةالتىإلىاإلنجليزىالفرنسى،ومنهاالنتداب

(حبينالتغييرفىالتقسيماالدارىالذى3رقم)دارىفىالدولة،والشكللمشهداإلكارباإإلى

.لالنتداباالجنبيمانمصاحثاإ

 التقسيم االدارى في العهد االيطالى
1911-1940

1940التقسيم االدارى في عهد االدارات االجنبية 

 
1940إلى1911لدولةليبيامنسنةىالتقسيماالدار:3رقمشكل

(2012،1595)داودوبنعمور،المصدر:

)الشكل اإل4رقم حبينالتغييرفىالتقسيم ) إلى1951دارىمنسنة 1963سنة

،ثمارتفععددالتقسيمات1993إلى1963بثالثةواليات،ثمعشرمحافظاتبينسنتى

انوعشرونشعبيةت،اثن2007سنةإلى1993نشعبيةفىسنةينوثالثياثنإلىاإلدارية

ومقترحات2011عالنالدستورىسنة،ومنهاصدوراإل2011سنةإلى2007منسنة

دارىلمستوىالبلدياتبواقعتقسيماإلالاآلن،عداإلىدارىالتىمازالتمعروضةالتقسيماإل

(.10(بلديةكماهومبينفىالملحقرقم)102)
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 1951من سنة  الواليات الثالث
   63حتى عام 
 ثالثة والية

  63المحافظات العشر ما بين 
 عشرة محافظات 93 إلى

  إلى 93التقسيم االدارى من عام 
إثنان وثالثون  2007عام 

 شعبية

التقسيم االدارى من سنة 
، إثنان 2011 إلى 2007

 وعشرون شعبية

  
  

 
 

 

 2011إلىسنة1951منسنةى:التقسماالدار4رقمشكل

(2011)بالروين،المصدر:

 رقم 59القانون المستويات تبين وهىلإلاإلداريةواللحته الثالثة المحلية دارة

( رقم حي تنصالمادة البلدياتوالمحالت، رقم4المحافظات، الوزراء رلاسة قرار من )

مباآلتى:2013(لسنة130)

لغاؤها،وإودمجها،تسميتها،ويتممقارها،وُتعينالجغرافي،نطاقهاويحددالمحافظاتتنشأ .1

 .بقانون

وإلغاؤها،ودمجها،وتسميتها،مقارها،وُتعينالجغرافينطاقهاويحددوفروعهاالبلدياتتنشأ .2

 .الوزيراقتراحعلىبناءالوزراءمجلسمنبقرار

عرضعلىبناءالوزيرمنبقراروإلغاؤها،ودمجها،وتسميتها،نطاقهاويحددالمحالتتنشأ .3

 .المحافظ

والعمرانيةواالقتصاديةوالسكانيةالطبيعيةالظروفاإلداريةالوحداتإنشاءفيحراعى .4

 .واإلنتاجالخدماتوحداتتااملتحقيقحراعىكمامحلية،وحدةلالواألمنية
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بحاثأدارىفيليبيا،حي تمعمللميصدرقرارمنرلاسةالوزراءبشأنالتقسيماإل

ويتمسك الشأن، بهذا علمية االدارىالمبنىعلىالمحافظات،2011)بالروين، بالتقسيم )

محافظة،بدنعشرمحافظات،وذلكلتحقيقةخمسعشرإلىتقسيمليبياإلىحي حذهب

األ اإلدارى التوازن كل في والفعان حذهبأمثل كما الوطن، نحاء 2013)الايخيا، إلى(

،(حبينهذاالمقترحبشكلمفصل7ثالثعشرةمحافظة،والجدونرقم)إلىتقسيمدولةليبيا

(عنالمحافظات،وهوامتدادللتقسيم2013ليه)بالروين،إحي لميخرجالمقترحوماذهب

.يعتبرهذاالتقسيمتمتنفيذهفىأطونمدةسابقةذ ال1993-1963دارىاإل

 :مقترحالتقسيماالدارىلدولةليبيا7جدونرقم

عدد  المساحة العاصمة المحافظة
 السكن

الكثافة 
 السكانية

عدد 
 البلديات

عدد 
 المحالت

1034901595561.5344درنةدرنة
الجبل
االخضر

25595115348 17010البيضاء

1477073074750465بنغازىبنغازى
6470102271500.4326اجدابيااجدابيا
1645701785481325سرتالخليد
350 56611010 55450مصراتةمصراتة
359 43220267 6410الخمسالخمس
 93 4 434 1442429 3320طرابلسطرابلس
 76 3 76 654255 8590الزاويةالزاوية

 109 3 2.6 299398 151200غريانجبلنفوسة
 34 2 1.9 212694 112490سبهاسبها
 17 2 1.0 95882 104590أوبارىأوبارى
 18 2 0.3 78621 276100مرزقمرزق

 ( 2013الكيخيا،  ): المصدر
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بلدية38(محافظة،13)إلىتقسيمدولةليبيا(8فىهذاالمقترحبالجدونرقم)تمو

59الاللحةالتنفيذيةلقانون2013لسنة130الوزراءرقمةويحددقراررلاس،محلة664و

( تولى4المادة المحلية، الوحدات اختصاصات نطاقوفيالمحليةاإلدارةوحدات(

حدودمنهالالاإلدار االختصاص العامةالسياساتفي المهامتأديةللدولةوالخطط

بها،المعمونبمقتضىالتشريعاتمهاحكومافيالوزاراتبهاالتيتقومالمحليةوالمسؤوليات

منمجلسقراربهايصدرالتيالخاصةالطبيعةذاتالعامةالوطنيةالمرافقفيماعداوذلك

أوللمحافظ،اإلشرافالمثاشرتحتاختصاصاتهاالمحليةاإلدارةوحداتوتمارسالوزراء،

العامةبحسبالبلد أوالفرعالبلدية،عميد السياسة الوحداتالمحلية حي تنفيذ األحوان،

 في ذكر كما )للدولة 5المادة تنفيذعلىالمحليةاإلدارةوحداتاختصاصاتتقتصر(

،والسياساتالعامةللدولةحتمتنفيذهامنخالنالمحليالطابعذاتالعامةللدولةالسياسات

معالوحدات بالمحافظاتوحداتالوزاراتوالتىتتداخلاختصاصاتها المحلية،حي تنشأ

ذماتالفبهمنسياساتالوزارات.تتولىتنفيإدارية

 المحافظة ( 3-5-1-1)

لقانون وفقاإ تحتلالمحافظة بيناإل1982فيفرنسا وسطاإ الذىيعلوهامركزاإ قليم

والبلدياتالتىتدنوها،حي تتاونكلمحافظةمنعددمنالبلدياتوتدارالمحافظةعن

 أن كما المحافظ، طريق وصفة سياسية صفة صفتان: له بصفتهإداريةالمحافظ فهو ،

مس التنفيذيةؤالسياسية السلطة ويمثل المحافظة فى للدولة العامة السياسة تنفيذ عن ون

فيتولىالمحافظتنفيذاإلداريةمعلىجميعموهفىالدولةفىالمحافظة.وأمابصفتهويتقد

(.2013القوانينواألنظمةوالقراراتالوزاريةفىالمحافظة)الخالحلة،
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 لسنة الليبى القانون فى 2012أما وحدة فالمحافظة الوحداتإداريةم كل تعلو

وهىالتىتشرفعلىالخدماتوتنفي المحلية للدولة، السياساتالعامة ذ 8)والمادة من(

،نشاؤهاوإدارتهاالمحافظاتإالمرافقالتىتتولى،2012لسنة59قانونالاللحةالتنفيذيةل

العالقةذاتالوزاراتاختصاصاتلهاتاونإداريةوحداتبالمحافظاتتُنشأنهتنصعلىأ

فيالوزاراتسياساتمنبهماتالفتنفيذتتولىبالمواطنين،المثاشرة داخلحكمهاوما

واالقتصاد،كالصحة،المختلفة،المرافقفيالمحافظةنطاق والمرافق،واإلسكان،والتعليم،

الحيوانيةوالزراعة،العمراني،والتخطيط والثقافة،والداخلية،والعدن،والثحرية،والثروة

والشؤونواإلعالم، والصناعة،والمواصالت،هيل،والتأوالعملاالجتماعية،والرياضة،

.وغيرهاوالاهرباء،والطاقةوالسياحة،والمالية،واالتصاالت،

 البلدية ( 3-5-1-2) 

الجماعاتفيأساسيةكخليةالبلديةإلىتطرقتالدساتيرالجزالرية البلديةوالمحلية

فنيةمؤسسةوليستجغرافيةإقليميةالمركزيةإداريةهيئةأووحدةهي المركزية

إداريةمقاطعةوتمثلالقانون،بموجبأنشأتالمركزيةمجموعةهيأوموضوعية،والبلدية

المؤسسةهذهتعتبرو(،2014)تينة،ةالبلديالعموميةللمصالحالحسنالسيربضمانمكلفة

تمثلناحيةمنكل،فهيكجتماعياالالنظامعليهاحبنىالتيالمؤسساتأهممناإلدارية

وبينبينهماوتتوسطمثاشرةبرامجهماوتعكسعنهماوتعبرالواليةوسياسةالدولةسياسة

المستوىالمجتمعتمثلأخرىناحيةومناإلقليمي،مستواهاعلىالمواطن المحليعلى

سلطةتعبرعنبكونها :بعدحنوهما:أوالإلىواحتياجاته،وتستجيبالبلديةمالهآووتطلعاته
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منظمةمجموعةعنتعبربكونها : وثانياالعامةالمصالحتسييرخالنمنالدولةمتداداو

(.2005)عبدالقادر،.المحليةوالنشاطاتواألعمانالمصالحلتسيير

يضاإالبلدياتلهااختصاصاتمحليةتتفرععناختصاصاتالمحافظاتالتىتنفذأ

المرافق2012لسنة59لاللحةالتنفيذيةلقانونا(من9فيهاسياساتالدولةالعامة،والمادة)

تنصعلىإالتىتتولى البلديات، وإدارتها أنشاؤها محليةإداريةوحداتبالبلدياتُتنشأنه

بتقديمالمتعلقةاألعمانعلىباإلشرافمثاشرةذاتعالقةمحليةومسؤولياتبمهامتختص

:حليلماوفقاإوذلكدالرتهاداخلللمواطنينوالمقيمينالخدمات

 – الصحةالعام – الصغرىللمشاريعالحاضنات – المحليةالرخص – البلد الحرس

والمنتزهاتالحدالق– العامةالمقابر – المحاجر – العامةالنظافة –البيئياإلصحاح

 – والشوارعبالميادحنالعامةاإلنارة– المنازنغاز –الصحيوالصرفالمياه – والمصالف

 – العمرانيوالتخطيطالعامةاألمالك – السجلالمدني – الطرقاتعلىوالسيرالعامالنقل

.والهدمالبناءشؤون

قامةفروعأومكاتبتابعةلهافيالمحافظاتأوالبلدياتإويجوزللجهاتالحكومية

المرافقالتى2012لسنة59لقانونالاللحةالتنفيذيةمن(10المادةرقم)والفروعالبلديةوأ

 الجهاتاألإتتولى وإدارتها اإلنشاؤها نطاق فى المحليةخرى دارة أنه تنصعلى يجوز،

أوفيلهاتابعةومكاتبأفروعإقامةالحكوميةللجهات الفروعأوالبلدياتالمحافظات

والبلديات،المحافظاتمجالسبالتنسيقمعللدولةالعامةالمصلحةتقتضيهلماوفقاإالبلدية

أوالمحافظمعبالتنسيقالعاماإلدار اإلشرافومسؤولياتهاتحتمهامهاالفروعهذهوتؤد 

بتثعيتهاأندونةالبلديعميد ذلك التيالحكوميةللجهاتواإلداريةوالماليةالفنيةيخل

.تتثعها
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للبلدية، مثاشرة تثعية مرافقلها لها يكون أن للبلدية رقمويجوز حددتالمادة وقد

المرافقالبلدية،حي تنصالمادةعلى2012لسنة59الاللحةالتنفيذيةلقانونمن(17)

البلديةالمرافقإلنشاءمساحتهاإجماليمنجزءإالمعتمدلمخططوفقالبلديةلنهتخصصأ

أليةعليهاارتفاقحقفرضأوالملايةبنقلفيهاالتصرفاليجوزالتيللدولةالمملوكة

 :ماحلياألخصوعلىجهة،

 .والندواتللمؤتمراتقاعةمتضمناإالبلديةمبنى .1

 .البلد الميدان .2

البلد الفندق .3

 .البلد المسجد .4

البلد الملعب .5

البلد المسرح .6

 .البلديةحديقة .7

 .البلديةومستشفىمستوصفات .8

 .والشرطةالبلد الحرسمرامز .9

 .والتأهيلاإلصالحمؤسسات .10

 .المالجئ .11

 .المقابر .12

 .الحاضنات .13

 .للفقراءالمؤقتاالقتصاد السكن .14

 .العامةاألسواق .15
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 .السلخانات .16

 .الصناعيةالمناطق .17

والمواصالتالدفاعبوزارتيالخاصةالمناطق .18

.السياراتمواقف .19

 .المتاحف .20

 .المركزيةالمكتثات .21

 .البلديةحدودداخلالواقعةاآلثار .22

 .العامةالساحات .23

 المحلة ( 3-5-1-3)

 مستوى ثال  هى اإلإدارةالمحلة نظام )في القانون وفق المحلية لسنة59دارة )
2012( منالقانون39،حي نصتالمادة المحلةهىأحدمكونات2012لسنة59(
دارةالمحليةويكونلالمحلةمختار،ويصدربتعيينهقرارمنالمحافظبناءعلىنظاماإل

البلد )يةعرضمنعميد المادة وتحدد القانون40، من )59 اختصاصات2012لسنة
مختارالمحلةبحي حتولىمختارالمحلةمنحالعلموالخبر،وفضالمنازعاتالمحليةوالقيام

حوانالشخصيةوفقاإللتشريعاتالنافذة،والمشاركةبأعمانالصلحفيالمنازعاتالمدنيةواأل
فيأعمانالدفاعالمدنى.

 المحلية التنظيمى للوحدات هيكلال( 3-6)

وذلكباختالفالظروفالسياسية المحليةمندولةألخرى، يختلفهيكلالحكومة

بينالوهيفتين ففىبعضالدونيجمعالمجلسالمحلىللمدحنة واالقتصاديةواالجتماعية.

لمجلسالمحلىجانباإلىالتقريريةوالتنفيذية،وفىدونأخرىحوجدرليستنفيذى)العمدة(

.(2007،36)عبدالوهاب،
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(العواملالمؤثرةفىتحدحدطبيعةالهيكلالتنظيميللهيئات8ويفصلالجدونرقم)

الخدماتواأل حي اشتملتعلى البلدة،المحلية، أو المدحنة ومساحة العمل حجم نشطة،

والظروفاأل المالية القدرة حأيضاإ تتنوعالهيئاتالمحلية وبهذا فهناكأسبخرى، هدافها،

الوحداتالمحلية منهذه ولالوحدة وهناكالفروعالبلدية، وهناكالبلديات، المحافظات،

الهيكل طبيعة تحدد التى والعوامل بها، يقوم التى والوهالف حتناسب تنظيمى هيكل

التنظيمى.

متوسطة وكبيرة، جداإ، كبيرة وحدات هناك فإنه التنظيمية الهيئات حجم وحسب

6حي تحددللهيئاتالابيرةجداإعددصغيرة،ولالمنهاعددمنالمستوياتاإلدارية،و

والابيرةعدد 3مستوياتوالصغيرةعدد4مستوياتوالمتوسطةعدد5مستوياتإدارية،

 اإللالستشاراتالنخثةشركة)مستويات التنظيمى(2009دارية، الهيكل يختلف وبذلك ،

 عن هيكلللمحافظة لال المحلة، عن البلدى والفرع البلدى، الفرع عن والبلدية البلدية،

تنظيمىمستوياتإداريةحسبالعواملالتىتحددطبيعته.

المعياريةلمالهياطبيعةتحددالمحليةبالهيئاتخاصةعوامل:8جدونرقم

 التنظيمى تأثير المعيار على الهيكل  المعيار رم

واألنشطةالخدماتتنوعمدىنعالمعيارهذايعبرنشطةالتىتقومبهاالهيئاتالخدماتواأل 1

الهيئاتالمحليةتقومالتي

عددالبلدة،/المدحنةمساحة – العملحجم 2

النسمة





الموهفينعددزادلماكالعملحجمازدادفالما

والوهالف
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الهيئةميزانية –المحليةالماليةالقدرةهيئة 3

المحلية

للهيئةالتنظيميالهيكليكونأنالضرور من

بالميزانيةمرتثطالمحلية

وقوعهامثلالمحليةالهيئةبواقعتتعلقهروفالمحليةبالهيئاتخاصةهروف 4

جغرافيةبمنطقة

(2009،5،اإلداريةلالستشاراتالنخثةشركة)المصدر:

 اإلومستويات نطاق عوامل فيه تتحكم التنظيمى فىالهيكل تتمثل والتى شراف،

اإل الرليسالمستوى كفاءة العمل، االتصاالتوأنظمة كفاءة العمل، طبيعة للرليس، دارى

(،1997والمرؤوس)العبيدى،

يشرفواحدأنلرليسيمكنالذحنالعاملينمناألقصىالحداإلشرافبنطاقويقصد

أن Urwickويرىأفراد، (6) ستةعنالحزيداإلشرافنطاقأنFayolحرىبحي عليهم،

.(2008،11)راضية،أفراد ( 10 ) عشرةإلى (5) خمسةبيناإلشرافنطاقحتراوح

حي عالقاتالرليسبغيرهمنالرؤساءوطبيعةالعملالمتمثلةفىنوعالنشاطوحجم

مكانياتالماديةوالثشرية،كلهذهعواملمنىاإلالنشاط،بمافىذلكبيئةالعملالمتمثلةف

شأنهاتحددعددالمستوياتاإلداريةفىالهيكلالتنظيمىوحجمالهيكلالتنظيمىونوعه.

(حوضحالجمعبينالوهيفةالتمثيلية،التقريريةوالتنفيذية،حي رليسالبلديةهو5الشكلرقم)

ويمثلالبلديةويترأسالمجلسالبلدى.المسؤونعنالوهيفةالتنفيذية
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هيكلتنظيمىمثسطالحدىالبلدياتفىفرنسا:5شكلرقم

(2007،37)عبدالوهاب،نقالإعن(1983،47)الحماد،المصدر:

معمونبههوريةوالوهيفةالتنفيذية،و(حبينالفصلبينالوهيفةالتقري6الشكلرقم)

مريكية،حي الوهيفةالتنفيذيةتاونمناختصاصرليسالبلدية،فىالوالياتالمتحدةاأل

أماالوهيفةالتقريريةفهىمناختصاصالمجلسالمحلى.
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 نمط العمدة القوى 



المتحدةاالمريكيةنماطالقياداتالتنفيذيةالمحليةفىالوالياتأ:6شكلرقم

 (2007،39)عبدالوهاب،المصدر:

وللهيكلالتنظيمىخصالصمنشأنهاتحددحجمونوعالهيكلالتنظيمىوكماذكرها

عناصرتتحكمة(هىدرجةالتعقيد،الرسميةوالمركزية،حي توجدثالث2010)الفراواللوح،

فيدرجةالتعقيدوهىالتقسيم،التخصصوالتقسيمالرأسيوالتقسيمالجغرافى،أيضاإخاصية

نظمةوالقواعدجراءاتوالتعليماتواألمدىاعتمادالمنظمةعلىاإلإلىالرسميةوالتىتشير

انوالتنسيقوالقوانينوالمعاحير،أماالمركزيةفهىتؤثرعلىعملياتاتخاذالقراراتواالتص

ومرونةالمنظمة.

سلوبالموقفى،فإنههناكعدةمحدداتموقفيةشرافباألذاتمتحدحدنطاقاإلإأما

:(2008)راضية،وتتمثلفياآلتى

،العملفيالتشابهدرجة .1 الوهالف فى تشابه هناك كان نطاقأكلما توسيع ذلك مكن

 .االشراف
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العمتعقددرجة .2 فىإلىاجتالعمليحالتعقيدفى ل، التعقيد ازدادتدرجة وكلما احتواء،

 .شرافالعملتطلبذلكتضييقنطاقاإل

اإل،العملروتينيةدرجة .3 نطاق بتوسيع يسمح والتارار العمل فى الحتواءالروتين شراف

 .االعمانبسهولة

شرافضيقالحتواءإالعملاالستشارىحتسمبالتنوعوالتركيبمماحتطلبنطاق،العملنوع .4

 هذاالتنوعوالتركيب،بخالفالعملالتنفيذىالذىحتسمبالروتينوالتارار.

نطاق،التعليم .5 تضييق ذلك حتطلب والمعرفة بالتعليم العاملون فيها حتسم التى المنظمات

 .والمهاراتالعاليةعمانبالقدراتشرافالحتواءاألاإل

ارتفععددالمستوياتالتنظيميةفىإالمستوىالتنظيمىيكونمعقد،التنظيميالمستوى .6 ذا

 .شرافكلمازادعددالمستوياتالتنظيميةتنظيمى،وبالتالىحتطلبتضييقاإلالهيكلال

األ،العملوتقسيمالتخصصمبدأ .7 على المهام تقسيم واألوهو واإلفراد دارات،قسام

على العمل التخصصوتقسيم مبدأ ويؤثر ميزاتوعيوب، له العمل والتخصصوتقسيم

ادىذلكنطاقاإل تضييقنطاقإلىشرافمنحي كلمازادتجزلةالعملوتقسيمهكلما

 شراف.اإل

الهيكل،الوهيفيالتحدحدمبدأ .8 على لتوزيعها الالزمة الوهالف ونوع عدد تحدحد وهو

 .التنظيمى

لفالوهامبدأ .9 ونوعاألالوهالفهىاأل، وحجم بها، عمانتؤثرفىعمانالمطلوبالقيام

 شراف.عمانكماإونوعاإكلماضاقنطاقاإلنطاقاالشراف،أىكلمازادتاأل

،الوهيفيالتوازنمبدأ .10 بين التوازن به يقصد الوهيفى أالتوازن الوحدات اإلداريةهمية

 .عمانالمناطةبهاواأل
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األ،التنظيميةالعالقاتزيادةمبدأ .11 زيادة من أمثر بمعدن تزداد التنظيمية فرادالعالقات

 شراف.والوحدات،وكلمازادتالعالقاتالتننظيميةكلماضاقنطاقاإل

التنظيمضرورةمبدأ .12 األ، زيادة األوهو اتساعشخاصبزيادة فى حؤثر بدوره وهذا عمان

 وحجمالعمل.شرافمنحي نوعالعملوضيقنطاقاإل

الهدفتحدحدمبدأ .13 حؤدى الهدف وضوح وتوجيهإلى، الجهود وتحدحدها الخطط وضع

 عمانوهذابدورهيحددحجمونوعالعملمماحؤثرذلكعلىنطاقاالشراف.األ

الجهود،،الهدفوحدةمبدأ .14 حوحد مما واحد اتجاه فى الجهود حوجه الهدف وحدة مبدأ

 .شراف.اتساعنطاقاإلإلىويخفضالتااليفويؤدىذلك

،الافاءةمبدأ .15 تؤدى للعاملين العالية الافاءة نطاقإلىدرجة وتضييق التالفة تقليل

 .تخفيضالعمالةإلىؤدىذلكأهناككفاءاتعاليةكانتاالشراف،أىكلما

التنظيمدحناميكيةمبدأ .16 وقا، التنظيم للتغييرحيبمرونة المتغيراتالناتجةمنتغيير ليته

 البيئةالداخليةوالخارجيةبدورهاتؤثرفىتغييرنطاقاالشراف.

)الملحق هيكالإ1رقم ويعتبر ليبيا، فى للمجالسالبلدية التنظيمى الهيكل حبين لالاإموحد(

ال ويبين المجلملحقالبلديات، التقريريةسأن الوهيفة بين الفصل نظام حنتهد البلدى

والوهيفةالتنفيذية.

سفلأإلىعلىأوليةفىالخريطةالتنظيميةمنؤكونتوصيلخطوطالسلطةوالمسيو

متصلة،،أيضاإخطوطالسلطةاالستشاريةتاوننقطيةوليستوليسمنجانبالصنادحق

اإل نطاق أن مما واسع المختصة للجان شراف هىفى الوهالف هذه وألن الشكل، هذا

شراف،وتجميعالوهالفحسبالمجاالت،فتجمعالخدماتمتنوعةيجبتضييقنطاقاإل
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 نطاق فى اإلإاالجتماعية خدماتالضثط وتجمع العمرانى،شرافواحد، التخطيط دارى،

شرافواحد.إالمحليةكلمنهافىنطاقالثقافةوالترفيهوالتنمية

نيقومتنظيمالهيئةالمحليةعلىتحدحدالواجثاتوتصنيفهافىأوبصفةعامةيجب

قسام،بيانالهيكلالتنظيمىفىداراتواألمجموعاتمتناسقة،تحدحدالعالقاتالوهيفيةلإل

يحت كتيب، فى المحلية الهيئة تنظيم بيان وأخيراإ تنظيمية، سبقخريطة ما كل على وى

الوصفالوهيفىللوهالفالمعتمدةفىالخريطةالتنظيمية.إلىضافةباإل

 ( خطوات تطبيق االدارة المحلية3-7)

لتحقيقاالهداف، التنفيذ للتجريبوالنقلالىمجان المتسلسلة المراحل التطبيقهو

اإل نظام تمثل التى )المحليات( المحلية الوحدات أن منوحي  بعدد تمر المحلية دارة

تطبيقنظامالخطواتالمتسلسلةلتمكينهامنالتطبيقوتحقيقاهدافها،وبذلكيمكنتعريف

المحلية الهيئات تمكين خاللها من حتم التى المتسلسلة العملية المراحل المحلية اإلدارة

إلى ونقلها وذلكبتجريبها تحقيقأهدافها، من )المحليات( التنفيذمجاالمختلفة لتصثحن ،

.قابلةللتطبيق

للوصونإلىتطبيقاإلدارةالمحليةهناكخطواتتبدأمنالدستوروتمربالسلطاتو

 إلىالوحداتالمحلية ومنها التنفيذية )نصرهللا، (خطواتتطبيقاالدارة2002حي عدد

يةوتحدحدالعالقةقاليم،منحسلطاتتنفيذأإلىتقسيمالدولةثالثةمراحلوهىإلىالمحلية

.معالسلطةالمركزية
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 اقاليم إلىتقسيم الدولة ( 3-7-1)

وهيئة اقليم )الشعب(، افراد مجموعة وهى ثالثة رليسية عناصر من الدولة تتاون

 )شمثش، سلطة أو (1996حاممة األو، ذاجغرافياإحيزاإأومعينةإمساحةإيعنيقليم

وتاريخيةطبيعيةخصالص معينة"اجتماعية -اقتصادية"وبشرية 2012)دياب، ،57،)

قاليمعنبعضهابناءإعلىخصالصها،وبطبيعةهذهالخصالصفإنالدولةحي تختلفاأل

 إلىتقسم حسباألأعدة قاليم وسلوبالمتثع، يعدد (1996)بربر، قاليمأأساليبتقسيم

 إلىالدولة األأثالثة وهى األسس، الامى، ساس واألساس الطبيعىالوهيفى ساس

والجغرافى.

 الوهيفىلتحقيقكفاية فىإدارةالخدماتعنطريقإدارةيطبقالتقسيم كلخدمة

متقسيمحتالنطاقالماللملطبيعتها،ونظراإالختالفالنطاقالماللممنخدمةألخرى،فإنه

 وحداتخاصةإلىالدولة فتوجد الخدماتالمحلية، تتعدد وأخرىوحداتوهيفية بالتعليم

(.2008،136خاصةبالصحة....وهكذا)الزغبى،

 الدولة علىأساسكمىبمعنىأنتقسم حجمإداريةوحداتإلىالتقسيم لالمنها

اتالمطلقةبينأحجامالوحداترثابت،ويؤخذبهذاالتقسيمفىحالةالرغثةفىتحقيقالمسا

 فى أو الواحد، المستوى ذات النظامالمحلية فى بينهما المساواة تحقيق فى الرغثة حالة

(.1996،8االقليمى)بربر،

فى علىاالعترافبالمجتمعاتالقالمة النوعمنالتقسيم هذا الطبيعىيقوم التقسيم

حتعينعلينا-فىمجاناإلدارةالمحلية-ساسيةللحكمالمحلىألنهأالقرىوالمدنكوحدات

نناللمالمجتمعلهذاالنظام،ويحققالتقسيمالطبيعىأأنناللمالحكمالمحلىللمجتمع،ال
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اجتماعيةحقيقية،وينمىالوالءالمحلىواالنتماءالمحلى،ولذافانهيطبقفىقياموحدات

(.2008،137مافةنظمالحكمالمحلى)الزغبى،

 منح سلطات تنفيذية   (3-7-2)

الوحداتقادةلدعمالسياسيةالقوىوالتزامإنمنعواملنجاحاالدارةالمحليةاستعداد

وتزويدهمواتخاذالتخطيطمجاالتفيالمحلية اإلداريةوالصالحياتبالسلطاتالقرارات،

المحلياتفيبوهالفهمالقيامعلىتعينهمالتي )الطعمانة، حدحرون 2013التي ،13،)

الحدودفيمالية،وأهليةويعنىذلكتمتعالهيئاتالمحليةبالشخصيةالمعنويةالتىلهاذمة

موطنيقررهاوالتيإنشالهاعقديعينهاالتي مركزفيهحوجدالذ المكانوهوالقانون،

.(2011،26التقاضي)ياقوت،عنهاوحقيعبرإدارتهاونالب

والسلطاتالتنفيذيةتنفذالسياساتالعامةللدولةومايصدرمنقراراتوسياساتمن

عن المحلية الهيئات فى التنفيذية السلطة وتستقل المحلية، الهيئة فى التقريرية السلطة

نالسلطةالتنفيذيةفىالهيئاتالمحليةتقعتحتسلطةأالسلطةالتنفيذيةفىالدولةباعتثار

.العامةالسياساتوتنفيذشخصيةاعتثارية،ولهاحريةاتخاذالقرارمستقلةلها

سياسية عوامل من فيها المؤثرة العوامل حسب على التنفيذية السلطة وتختلف

لالختصاصاتالمحلية تنفيذية حي هناكسلطة وتاريخية، وادارية واجتماعية واقتصادية

لالختصاصات تنفيذية وهناكسلطة الشمون، بشكلجزلىيختلفمنعلىوجه المحلية

(أنظمةالحكمالمحليةمنحي 2011نظامآخر،ويحدد)المبيضينوآخرون،إلىنظام

السلطةالتنفيذيةباالختصاصاتالممنوحةلهافىاآلتى:
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ولياتوالنشاطاتالمحلية،ؤنظامالحكمالمحلىالشامل،وتقومالوحداتالمحليةبمعظمالمس .1

وناالجتماعية.ؤمنوالتعليموالشوالصحةواألحتىتشملالزراعة

الوزارات .2 فروع بين المحلية االختصاصات توزيع فيه ويتم المشاركة، على القالم النظام

والهيئاتالمحلية.

النظامالمزدوج،وفىهذاالجانبتقومالسلطاتالمركزيةبمعظماالختصاصاتالمحلية. .3

اإلالنظاماإل .4 تقوم وفيه فىدارىالمدمد، النشاطاتعنطريقفروعها المركزيةبكافة دارة

قاليم،وتقومالوحداتالمحليةبقدرضئيلمناالختصاصاتوالرقابةعلىالمحافظاتواأل

 االنشطةالتىتقومبهاالسلطاتالمركزية.

 دارة المحليةاإل وظائف  (3-7-2-1)

الخدماتالمثاشر تقدم ةالهيئاتالمحلية وهى مسأللمواطن، محلية ولةؤعلىسلطة

اإل وهالف تتعدد المنطلق هذا ومن المحلى، الشأن على عدة إلى المحلية بعاد،أدارة

 وغيرها، عمرانية صناعية، تنموية، ثقافية، اقتصادية، واجتماعية، (2006ذكر)عولمى،

اختصاصاتالمجلسالشعبىفىاآلتى:بشكلعاموصنف

1.  االقتصادية األ،الماليةوالوهالف تطوير التنموية االقتصادية المتعاملينونشطة تشجيع

تمتعبالشخصيةالمعنوية.تانشاءمؤسساتعامةذاتطابعاقتصادىواالقتصادحين،

مدحدالمساعدةإليهاوالتافلبالفئاتاالجتماعيةالمحرومة،الثقافيةوالوهالفاالجتماعية .2

 .الثقافيةوالسياحيةوإنشاءالمؤسساتالتعليميةو،السكنوالتشغيلوفىمجانالصحة

الصناعية .3 التنمية العمرانيةو،تحقيق التهيئة مجان العمومىتطوير االجهزة.والنقل لعمل

 وعملشثكاتالنقلالعمومى.والمؤسساتالصناعيةوتحسينهاوتنشيطها،



 

104 
 

،وتماختصاصاتالهيئاتالمحليةفىاالنظمةالمقارنة)2011المبيضينوآخرون،(ويسرد 

،تقديمالخدماتتصنيفاختصاصاتالهيئاتالمحليةوتجميعهابشكلمفصل،وقدشملت

االختصاصاتالتمثيلية االختصاصاتالخاصةبالضثطاإلدارى، ليةوهالفالتنميةالمح،

المجتمع وتنمية اتخطيطالعمرانىلا، والتر، يهفلثقافة علىالسيقبيننالت، خدماتالمختلفة

.المستوىالمحلى

 أوال: تقديم الخدمات  

،الخدماتاالجتماعيةوخدماتالمنافعالعامة،الخدماتالبيئيةهمالخدماتهىأمن

و المواصالت فى البيئية الخدمات وتتمثل والطرق والمجارىواإلضاءة الصحى ،الصرف

والرقابةعلىالحدالقالعامة فهىإ...والتخلصمنالقمامة الخدماتاالجتماعية أما لخ،

التعليموالصحة،والدواءوالرعايةاالجتماعية،حمايةالطفولة،مساعدةكثارالسن،تتمثلفى

 الثقافية ...الخوالخدمات باإلاإلسكان ، إلى الضافة العامةخدمات منافع خدمات، وهى

الشرب مياه المحليةعلىأساستجارى.ومنأهمها الوحدة النقلالعام،تؤدحها ،الاهرباء،

الغاز،الااز.

 ثانيًا: االختصاصات التمثيلية 

ويقصدبهذااالختصاصهوتمثيلالوحدةالمحليةنيابةعنالمواطنفىالتعبيرعن

 بخصوص المحليين المواطنين الحكومةرغثات اختصاصات فى تدخل التى المسالل

ويعتمدذلكعلىتوفرقنواتاالتصانبينالمواطنوالهيئاتالمحليةوالحكومة المركزية،

المركزية.
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 ثالثًا: االختصاصات الخاصة بالضبط اإلدارى 

بذلكاإل منويقصد حتعلقبها وما واألمنالعام النظام طارالعامللوالحالتىتنظم

تولوالحفرعيةفىمختلفالمجاالتالتىلهاارتثاطبهذاالجانب.قرارا

 رابعًا: وظائف التنمية المحلية وتنمية المجتمع 

مثلإنمنوهالفاإل االقتصادية التنمية فىذلك بما التنمية، برامد المحلية دارة

االجتماعيةسواقوالمعارضومشاريعالسياحةوالمصانعوالبنوك،ومشاريعالتنميةنشاءاألإ

سكاناالقتصادى،والحدالق،ومشروعاتالتنميةالذاتيةورعايةالمسنينوالمقعدحن،مثلاإل

اإل التستطيع السلطاتالمركزية أن تصثحوبما علىمستوىالدولة، التنمية بمشاريع لمام

التنميةمنالوهالفالتىيقعجلهاعلىالهيئاتالمحلية.

 تخطيط العمرانىلخامسًا: ا

و العقارات تسجيل الجانب هذا والرقابةأيمثل والخاصة، العامة الدولة علىمالك

وتقسيمهاوتعميرهاداخلالمدحنةونواحيها.راضىالفضاءاستخداماأل

 يه فسادسًا: الثقافة والتر 

والمكتثات الترفيهية والمرافق الداخلية بالسياحة حتعلق ما كل الجانب هذا يشمل

العامة.

 خدمات المختلفة على المستوى المحلىال سيق بيننسابعًا: الت

منمعاحيركفاءةخدماتاالدارةالمحليةهىسرعةالتنسيقبينالخدماتالتىتقدمها

مختلفاالجهزةالمحلية.

( رقم المس9الجدون ويحدد وهالفالوحداتالمحلية حبين بينؤ( الوهيفة فى ولية

لمركزية،كذلكالتمويلانكانمحلياإأومركزياإأومختلطاإ.دارةااالدارةالمحليةواإل
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أدوارووهالفالوحداتالمحليةفىتقديموتمويلالخدماتالعامة :9جدونرقم

 دور الوحدات المحلية فى تقديمها وتمويلها الخدمات العامة رم

1 
جمعالقمامة

 وادارةالنفايات

مسئوليةاإلدارةالمحليةعندكلالدون. •

 تزاحداالعتمادعلىالتعاقدمعالقطاعالخاصلهذاالغرض. •

 التمويل:منخالناالحراداتالعامةللبلدياتورسومالنفايات. •

 الرعايةالصحية 2

الحكومةالمركزيةتضعالسياساتالعامة. •

ة.يوالوقالاالداراتالمحليةوتعنىبالرعايةالصحية •

وليةالحكومةؤالرعايةالطبية/مستشفياتمتخصصةمنمس •
المركزيةأوحكومةاالقليم.

تزاحدملحوظفىمشاركةالقطاعالخاصفىالرعايةالطبية. •

التمويلعنطريقاالحراداتالعامة/معنسثةتغطيةمنخالن •
 رسوماالستخدام.

 التعليم 3

وليةاالدارةالمحلية/ؤاالبتداليةمنمسرياضاالطفانوالمدارس •
القطاعالخاص.

وليةالحكومةالمركزية/القطاعؤالمدارسالثانويةمنمس •
 الخاص.

 وليةالحكومةالمركزيةوالقطاعالخاص.ؤالتعليمالعالىمنمس •

التمويلعنطريقاالحراداتالعامة/معنسثةتغطيةمنخالن •
 رسوماالستخدام.

4 
الرعايةاالجتماعية
)رعايةاالطفان
 والمسنين(

تتولىاالدارةالمركزيةوضعالسياساتالعامة. •

تقوماالداراتالمحليةبتنفيذالسياساتالعامةاعاله. •

التمويلمنقبلالحكومةالمركزية،وجزلياإمنقبلالمساهمين •
 والضماناالجتماعى.

 
وليةالمشروعاتالرأسمالية/منخالنؤتتولىاالدارةالمركزيةمس •تزويدالمياه/الصرف 5
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مؤسساتعامة/إدارةمحلية. الصحى

 تزاحدمشاركةالقطاعالخاص. •

 خدماتالنقل 6

حتعهدفىالغالبالقطاعالخاصبالنقلالداخلى •

وليةاالدارةالمحلية/القطاعالخاص.ؤالنقلالمحلى:منمس •

المستخدمين،وأحياناإمساعداتمناإلدارةالتمويل:رسوم •
 المحلية.

 الخدماتالطارلة 7

تتعهدالحكومةالمركزيةبوضعاالطرالقانونيةأوالتنظيمية. •

حتمتعزيزالخدماتوضمانتوافرهامنقبلاإلدارةالمحلية. •

 التمويل:إحراداتالبلدياتالعامة. •

 االسكان 8

وليةالقطاعالخاص.ؤفىالغالبتعتبرمنمس •

مشاركةمنقبلالحكومةالوطنيةواإلدارةالمحليةإلىحدما. •

شاريعالرأسماليةمنخالنمنحوقروضمالتمويل:تمونإنشاءال •
منصنادحقاإلسكان.

الصيانةمنخالنإحراداتاإليجاراتواإلحراداتاألخرى •
 للمحليات.

 حمايةالبيئةوالصحة 9

الحكومةالمركزيةوضعاألطرالتشريعيةوالتنظيمية.تتولى •

تتولىاإلدارةالمحليةتنفيذوتطبيقتلكاألطر. •

 التمويل:إحراداتعامة/إحراداتالبلديات. •

10 
قوالحدالقرالط

 والمنتزهات
وليةإنشاءوصيانةالطرقوالحدالق.ؤتتولىاإلدارةالمحليةمس •

 البلديةالتمويل:اإلحرادات •

 تخطيطوتنظيمالمدن 11
وليةاإلداراتالمحلية.ؤمس •

 التمويل:اإلحراداتالبلدية. •

 (54-2007،53)عبدالوهاب،المصدر:
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الوهيفةالتنفيذيةفإنكلالوهالفالتىتموباعتثارأناإل المحليةيغلبعليها دارة

(قد10(فيالجدونرقم)2007مثرتقدحر،وماذكره)عبدالوهاب،أذكرهاهىتنفيذيةعلى

تضمنالوهيفةالتنفيذيةوالوهيفيةالتقريريةوهىوهيفةتشثهالوهيفةالتشريعية،حي حتم

األ الموضوعاتبين مثلعضتداون بالخصوص، قرار المجلسواصدار في التقريريين اء

مس تقع التى والضثطؤالوهالف المدن وتنظيم كتخطيط المحلية الوحدات على وليتها

)المبيضينصدارلوالحمحليةمنخالنالوهيفةالتقريرية،أيضاإذكرإاالدارى،حي حتم

 يخصالمواطن)2011وآخرون، ما الوحداتالمحلية وهىتمثيل التمثيلية مامأالوهيفة

دارةالمركزيةنيابةإعنه.اإل

 (وذكر وآخرون، )(2011المبيضين رقم الجدون فى مبين هو وهالف(11كما

اإلدارةالمحليةبشكلشاملومفصلبحي حنطبقعلىمختلفالبيئات،وحي أنوهالف

هامتنفيذيةويغلبعليهاالطابعالتنفيذىأمثرمنالطابعالسياسى،لذااإلدارةالمحليةهىم

(لمحذكرالوهالفالتنمويةبشكلشامل2011لمحتطرقإليهمعظمالمصادر،و)عولمى،

مهام فى وهالفه حتحدد والذى الشعبى، المجلس فى الوهالف اختزان الى ذلك ويرجع

(الوهالفبشكلمصنف2007اذكر)عبدالوهاب،الخدماتأمثرمنالمهامالتنموية،فيم

ودوركلمنالحكومةالمركزيةوالهيئةالمحليةمنحي التنفيذوالتمويل.
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 وظائف االدارة المحليةمقارنة بين المصادر التى ورد فيها :  10جدول رقم 

المسمى   وظائف االدارة المحلية المصدر

 المعتمد

 مالحظات

وهالفاقتصاديةومالية،وهالف(2011)عولمى،

اجتماعيةوثقافية،وهالفتنموية

.)صناعيةوعمرانية(

إلىالمجلسالشعبى المصدر هذا حتطرق لم

فى المتمثلة البيئية الخدمات

الصحى والصرف النظافة

والمواصالت،واإل ضاءة

على اقتصرت التنمية أيضاإ

 مجان الصناعةذكر

التنمية حذكر ولم والعمران،

االجتماعيةواالقتصادية.

)المبيضين

(2011وآخرون،

)البيئية، الخدمات تقديم

العامة(، المنافع االجتماعية،

الضثط التمثيلية، االختصاصات

المحلية،اإل التنمية دارى،

التخطيطالعمرانى،الثقافةوالترفيه

 الخدمات بين المختلفةوالتنسيق

علىالمستوىالمحلى.



وهالفهيئاتمحلية المصدر هذا ذكر

بالتفصيلوتماإل المحلية دارة

الشمون وجه على تصنيفها

لوهالف العام يعطىاالطار

.دارةالمحليةاإل

)عبدالوهاب،

2007)

ك الوهالف ذكر وليستأدوار

بالنوع.مصنفة



األوحداتمحلية ذكر تقومتم التى عمان

االوحداتالمحلية،وتقاسمبه

المركزية الحكومة مع الدور

منحي التنفيذوالتمويل.

عدادالثاح إالمصدر:من
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 تحديد العالقة مع السلطات المركزية ( 3-7-3) 

شرافية،حي تتطلبإالعالقةبينالحكومةالمركزيةوالسلطاتالمحليةعالقةرقابية

نظام لضثطوهالفاإلياإرقاباإالالمركزية وكما المحلية، أدارة )نصرهللا، فإن2002فاد )

القوانين تفسير مثلالمحافظوالمدحرين، الوهالفالعليا بتعيين تضطلع المركزية الحكومة

عاناتذنبالصرفوالرقابةالمالية،تمويلالمشروعاتومنحاإلحالتنفيذية،اإلووضعاللوال

لتغطيةالعجزالمالى،تقديمالمشورةالفنية.

اإل تحصيل على بقدرتها المحلية الهيئات استقاللية وهذهوتتحقق المحلية، حرادات

اإل تحصيلها يمكن ال ومإحرادات القانون، بموجب وصرفها بالقانون، ال ذكره ،نصرهللا)ا

اإل(2002 ومنح للمشروعات تمويل من هذا وإعانات، استثنالى، منجراء يحد بدوره

،أيضاإتعيينالوهالفالعليا،حي هناكعنالسلطاتالمركزيةاستقالليةالهيئاتالمحلية

ينوليةبؤشراكالمسإبعضالقوانينحتمفيهاتوهيفالوهالفالعلياباالنتخابلمافيهمن

مرالذىيضعالهيئاتالمحليةبينرقابةالمواطنورقابةالسلطاتالمحليةوالمواطنين،األ

شرافية.إالدولة،وتثقىالعالقةمعالسلطةالمركزيةهىعالقةرقابية

 دارة المحليةزية على اإل( الرقابة المرك 3-7-3-1)

الهيئات تمارسها هىنسبية وإنما مطلقة ليستاستقاللية الهيئاتالمحلية استقاللية

القانونوتحت فىحدود الوصايةإالمحلية يسمىبنظام ما وهو المركزية شرافالحكومة

اإلدارية الوصاية وتهدف سكانإلىاإلدارية، مصالح وحماية الدولة وحدة على الحفاظ

 وتحقيق المحلية )الخالحلة،الوحدة المحلية الهيئات هذه مع حتعامل الذى الغير مصالح

(:2010،84الوصاليةفىاآلتى)عبدالناصر،اإلداريةكزمفهومالرقابةر(،ويت2013
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الجهاتبعضعنأحياناصدورهاإمكانمعالمركزية،السلطةعنأساساالرقابةصدور .1

 .الالمركزية

هيئاتبوصفهاوذلكوالمرفقية،اإلقليميةالالمركزيةالهيئاتعلىالرقابةهذهانصراف .2

 .المركزيةالسلطةعنمستقلة

وفيبنصإالاتهمثاشرجوازعدمأساسعلىوذلك،اإلداريةللرقابةاإلستثناليةالصفة .3

 . القانونفيالمقررةوبالقيودالحدود

فيمحددةوساللوجودمعأعمالهاوبعضالالمركزيةالهيئاتأعضاءإلىإنصرافهاإمكان .4

. الرقابةهذهلمثاشرةالقانون

عضاءالمجالسأرقابةعلىإلىاإلدارية(صورالرقابة2009ممايعدد)بنمشرى،

عمانالمجلسالبلدية،وهذهالصورالثالثأالبلدية،ورقابةعلىالمجالسالبلديةورقابةعلى

أل خضوعها من البد )محمد، عددها التى الرقابة 2012نواع عدد حي  الرقابةأ( نواع

رقابةمالية،رقابةسياسيةورقابةقضالية.إلىالمركزيةعلىالهيئاتالمحلية

 ( الرقابة المالية 3-7-3-1-1)

علىالماليةالرقابةمفهوم1977 عامالمنعقدالماليةللرقابةاألونالعربيالمؤتمرحدد

واالندماجحتطلبشاملعلميمنهد "أنه واالقتصاديةالقانونيةالمفاهيمبينالتاامل

ويهدفوالمحاسبية كفاءةورفعالعامةاألموانعلىالمحافظةمنالتأمدإلىواإلدارية

حنوبمستقلالمهمةجهازبهذهيقومأنعلىالمحققةالنتالدفيالفعاليةوتحقيقاستخدامها

(.2001،4)بشناق،"التنفيذيةللسلطةخاضعرغيالتشريعيةالسلطةعن
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والرقابتتتةالماليتتتةعلتتتىالمجتتتالسالمحليتتتةلهتتتامظتتتاهرمتعتتتددةمتتتنأهمهتتتاالرقابتتتةعلتتتى

موازنتتاتالهيئتتاتالمحليتتةوالتصتتدحقعليهتتا،الرقابتتةعلتتىحتتقالهيئتتاتالمحليتتةفتتىالحصتتون

ممتلااتهتتتتاإدارةعلتتتتىقتتتتروضوالتصتتتتدحقعليهتتتتا،الرقابتتتتةعلتتتتىحتتتتقالهيئتتتتاتالمحليتتتتةفتتتتى

(،2013،117حدحدقيمةالضرالبالمحليةوغيرها)الخالحلتة،والتصرففيها،التدخلفىت

المواردإلىعروفأناالستقالليةالماليةللهيئاتالمحليةتمنحهاالحريةفىالوصونمومنال

للهيئتتتاتالرقابيتتتةالخارجيتتتةحالماليتتتة،والقتتتانونيحتتتددالضتتترالبوالرستتتومالمحليتتتةبحيتتت يستتتم

محاسثةللهيئاتالمحلية.جراءالرقابةوالإوالداخليةمن

 الرقابة السياسية  (3-7-3-1-2)

أو البرلمان مثل السياسى تمارسالعمل المؤسساتالتى مصدرها السياسية الرقابة

بموجبقوانيناأل الوحداتالمحليةبموجبقوانينويتمالغاؤها حزابالسياسية،حي تنشأ

(بأنهاليقتصردور2013،173نى،يذكر)المعاوتصدرمنالجهةالتشريعيةفىالدولة،

لةالسلطةالتنفيذيةاءمسإلىالسلطةالتشريعيةفىالرقابةعلىالتشريعفحسب،وإنمايمتد

دارةالمحليةحونبعضالقضاياالمتعلقةباالدارةممثلةبالوزيرأوالوزراءالمعنيينبشؤوناإل

االنحرافات.المحليةلضمانحسنتطبيقالقانونومنع

 الرقابة القضائية  (3-7-3-1-3)

اإل بين المنازعاتالتىتحصل فى الفصل مهمتها القضالية منالرقابة العامة دارة

فرادمنجهةأخرىوالفهمالصحيحللرقابةالقضاليةهوأنهذهالرقابةلصالحجهةوبيناأل

(1998الطرفين)العكيلى،
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وتحدداختصاصاتهابموجبالقوانين،تملكالمحاممنالهيئاتالمحليةتنشأأباعتثار

األ فىمشروعية النظر فى أنهاالسلطة من والتأمد الهيئاتالمحلية بها تقوم التى عمان

(2013تتصرفوفقاإللقانون)الخالحلة،

إلىأنواعباإل المركزيةالرقابةضافة معالحكومة الهيئاتالمحلية التىتحددعالقة

 الرقابة المواطنيهناك مصدرها يكون نالشعبية المحلية، الهيئة حدود تختلفصوروفى

اإل بحسبنظم الشعبية ففىالرقابة فىالدون، المطثقة المحلية يمكنأدارة وإيطاليا مريكا

للمواطنينحقالقبونواالعتراضعلىبعضالقراراتمثلعقدالقروض،أوتعدحلحدود

ديكونالحقللسكانحضوراجتماعاتالمجلسالمحلىالمحلىكمافىفرنسا،وقالمجلس

الشكاوىواالنتقاداتواالقتراحاتللمجلسالمحلى)المعانى، وكذلكجقالسكانفىتقديم

2013)

ومن-فىالنظمالديمقراطية-عضاءالمجالسالمحليةأالمواطنونهمالذحنحنتخبونو

ا العضو انتخاب يمكنهم الحق لهذا ممارستهم كماخالن السىء العضو واستثعاد لجيد

السلطةالمركزيةبخصوصأىتقصيرإلىالشكوىويستطيعسكانالوحدةالمحليةالتذمر

عالمالمختلفة،وقدحتممنمنجانبالمجالسالمحلية،وقدحتمذلكمنخالنوساللاإل

 الغاية لهذه المركزية السلطات تنشئها للشكوى خاصة مكاتب خالن ،2013)الخالحلة،

115).
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 جمع وتحليل البيانات (4)

 تمهيد 

لتحليلالبياناتواعتمدIBM SPSS Statistics 24استخدمالثاح حزمةالبرنامد

إلىحصاءالوصفىواختثارالفرضيات،للوصونحصاليةالمتمثلةفىاإلدواتاإلعلىاأل

يهاكالتالى:حصاليةالتىتماالعتمادعلدواتاإلنتالدالدراسة،واأل

 جاباتالمثحوثينللفقراتالمتضمنةباالستثانة.إالمعدنالتارارى،وذلكلعرضتارارات .1

يضاإمعرفةدرجةالموافقةأالمتوسطالحسابى،لمعرفةدرجةالموافقةعلىالفقرةمنعدمه، .2

 للمجاالتقيدالدراسة.

 جاباتالعينةعنالمتوسطالفرضى.إنحرافالمعيارى،وذلكلتحدحدمدىانحرافاإل .3

 لعينةواحدة،وذلكالختثارمستوىالمعنويةللمتوسطالحسابىلالفقرةوكلمجان.tاختثار .4

 والشخصية.الوهيفيةجاباتالعينةبالنسثةللمتغيراتإ،وذلكالختثارالفروقبينfاختثار .5

والمالية(علىمجاناإلدارية،وذلكلمعرفةتأثيرمجانالالمركزية)الثسيطاالنحذارمعدن .6

 دارةالمحلية.اإلنظامتطبيق

 مجتمع الدراسة عن مختصرة نبذة  ( 1.4)

برقةوطرابلسالغربثالثةواليات)تمتقسيمالدولةإلى1951عندإستقالنليبياسنة

،ولمتستقرالدولةعلىالتقسيمحتىتمتغييرهساسىاأل،وانفردتكلواليةبقانونها(وفزان

يبيةإلىوحداتإداريةوفقاإللقانونالذىصدرفىلمالمملاةاليتقسم،وتم1963فىسنة

 الشأن، هذا سنة إلى اإلدارى التقسيم هذا المحافظات،1993واستمر يشمل وكان م،
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 الدولةالبلدياتوالمحالت، سقوط بعد مدة اطون فى االدارى التقسيم هذا تطبيق تم وقد

.العثمانية

 سنة صالحياتوزير1969وفى نقل تم إثره على مركزى نظام الى االتجاه تم

،وقرارمجلسالوزراءلسنة1969لسنة11القانونرقمالشؤونالبلديةإلىوزيرالداخليةب

تمإصدارقوانينعلى(بأنه2009بى،)المهذوذكر،مجلسبلدياإ41بشأنحل1970

،تنظم2008(منالميثاقالوطنىالصادرسنة37)هيئةميثاقوطنى،وجاءفىالمادة

حلىإلىالمؤتمراتالشعبيةسلطةالشعبوفقمستويين،محلى،ووطنى،وقسمالمستوىالم

االساسيةوالشعبيات.

المحافظاتوالبلديات في المتمثل المحلية اإلدارة نظام إللغاء فىوالمحالتونظراإ

نشاءإ(4المادةرقم)2012لسنة59قانون،فقدصدر2011إلىسنة1969الفترةمن

اإل البلديوحدات فروع البلديات، المحافظات، المحلية والمحالتدارة عملات في وبدأ ،

(،10(بلديةكمافىالملحقرقم)102التقسيماإلدارىبالبلديات،حي قسمتليبياإلى)

( فى جاء وكما إنتخاباتالمجلسالبلدى2015محليات، تمتفيها البلدياتالتى بأن )

(بلديةمجلسمحلى.23(بلدية،فيماانتخبتعدد)77وصلتإلى)

 لم االداروحي أنه التقسيم المحلياتىيصدر من البلدياتالمتاون )المحافظات،

)والمحالت( القانون فى عليها 59المنصوص لسنة البلديات،2012( مستوى عدا م،

اقليمطرابلسفىالمنطقةالغربيةعلىوبالتالىتمثلتبيئةالثح فىالمنطقةالغربيةوهى

السابقالمحافظات التقسيم فى والتى)مصراتة، نفوسة( جبل الزاوية، طرابلس، الخمس،

%"مناجمالى13.51،ومثلتالمساحة"ات(محافظ10)أصل(محافظاتمن5مثلت)
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 "الدولةمساحة ونسثة ،63.64" ونسثة الدولة، سكان عدد مجمل من من%89.24" "

.ذلكبالتفصيل(حبين11،والجدونرقم)الاثافةالسكانية

:بيئةالدراسة11جدونرقم

البلديات قيد  الكثافة السكانية عدد السكن المساحة العاصمة المحافظة
 الدراسة 

 زليتن 56611010 55450مصراتةمصراتة

 43220267 6410الخمسالخمس
 الخمس
 زليتن

 434 1442429 3320طرابلسطرابلس
 طرابلسالمركز
 تاجوراء
 زليتن

 76 654255 8590الزاويةالزاوية
 صبراتة
 زوارة

 2.6 299398 151200غريانجبلنفوسة
 غريان
 االصابعة
 جادو

 11 589.6 3394394 224970االجمالى
 %10.78 %89.24 %63.64 %13.51مئويةالالنسثة

 ( 2013الكيخيا،  : )المصدر

 جمع البياناتلوب سأ( 2.4)

 مجتمع بين الجغرافى للتثاعد فالدراسةنظراإ ، طريقأإن عن البيانات جمع سلوب

(،حي 1993بياناتبينعناصرالعينة)عطية،السلوبالمناسبلجمعاالستثانةهواأل

حسبالملحق)يتاونتاالستثانةمنواحدوخمس ومقسمة3نفقرة تشملمتغيرينإلى(،

ويعزوتحدحدالالمركزية،(االدارةالمحليةنظامتطبيق(ومتغير)الماليةواإلدارية)الالمركزية

 فقط االدارى والثعد المالى الثعد فى تمالى حي  أبعادها، بكل الالمركزية تطبيق عدم

ةاإلقتصاديةلعدمتطبيقهمافىالدولةالليبية.استثعادالالمركزيةالسياسيةوالالمركزي
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،فقدتقلصعددالمتخصصينفىالجامعاتالليبيةبعدتحكيماالستثانةمنعددمن

ت(فانالالمركزيةشمل5نفقرة،وكماهومبينفىالملحقرقم)يوثالثيناثنإلىالفقرات

،3،7،11)الفقراتو(،1،5،9،13،17،21،25)المتمثلةفىالثعداالدارىالفقرات

15 ،19 ،23 ،27 المالى(30، الثعد فى التىالمتمثلة المحلية االدارة تطبيق وأخيراإ ،

،2،4،6،8،10،12،14،16،18،20،22،24،26،28،29شملتالفقرات)

31 ،32)( رقم والملحق الفقرات5، حسب الفقراتعلى تصنيف حبين وهىومتداخلة(

المثحوثين على تطبيقها تم التى النهالية )،االستثانة رقم الملحق حبين الفقرات4فيما )

.المجاالتمصنفةعلىحسب

 جابات العينة إمقياس ( 3.4)

الثاح  اعتماد تم علىالفقراتفىكلمنمتغيراتالدراسة، الموافقة لقياسدرجة

(على3،2،1جابة)إعلىمقياساليكرتالثالثى)موافق،محاحد،غيرموافق(وبأوزان

،وبعضةدرجتتةموافقتتةالمثحتتوثينعلتتىفقتراتأوآراءأوبترامدمعينالتوالى،وذلكلقياس

دأوغيرمتأمدمكاناجابةدحدماأومترإلىدرىأوموافقأتعملكلمةالالدراساتتس

 استعمان هو والصحيح ألإمحاحد محاحد جابة )عبدالمجيد،أنها اليكرت مقياس ساس

2013.)

والثانيةما3،2فإنذلكيعنيوجودفترتيناألولىمابين،وحي أنالمقياسثالثي

2/3الفترةحتمقسمةعددالفتراتعلىعددأوزانالمقياسوهيولمعرفةطون1،2بين

 =0.66 2013)موسى، ،223 كل لحسابطون فإنه ذلك على وبناءإ نقومإ(، جابة

(:2015بالتالى)السيد،
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)غيرموافق(1.66=1+0.66

)محاحد(2.33=1.67+0.66

)موافق(3=2.34+0.66

ت وهى الدراسة لطبيعة اإلونظراإ فىمجان الدراساتاألولى من وتعتبر دارةطبيقية

 قانون تطبيق بعد 59المحلية 2013لسنة التنفيذية 130واللحته فإن2013لسنة م،

اإل تطبيقنظام درجة المناسبلمعرفة هو فىمقياساليكرتالثالثىيكون المحلية دارة

حلالتطبيق.اولىمنمرالفترةاأل

 راسة دمجتمع وعينة ال( 4.4)

 مجتمع الدراسة ( 1.4.4)

ونظراإلمساحة،منليبياحتاونمجتمعالدراسةمنالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربية

،ولمحدوديةالتواصلمعالمناطقداخلليبيا،فقدتماختيارالمنطقةالغربيةمندولةليبيا

 الثاح ، قبل من الدراسة هذه لعمل متاحة باعتثارها فإنليبيا، متعارفعليه هو وكما

دارىللمحافظاتلىتاريخهلميصدرالتقسيماإلإوقليمطرابلس،إتتمثلفىالمنطقةالغربية

الو زراءمنقبلرلاسة اإل، التقسيم مبينفىفقطالبلدياتدارىعلىمستوىوتم هو كما

وحي (بلدية،102)إلىسماءالبلدياتوالتىيصلعددهاأ(الذىحبين10الملحقرقم)

أنمجتمعالدراسةحتاونمنعددهذهالبلدياتكمرحلةأولى،والمستوياتالقياديةفىهذه

مالذىحبين2014(لسنة448شادبقراروزيرالحكمالمحلى)البلدياتكمرحلةثانيةباالستر

عدابلديةطرابلسالمركز(7(،حي حبينعدداالعضاء)1الهيكلالتنظيمىبالملحقرقم)
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( تقنيةاإلحرىووكيلدحوانالبلديةومد(،9عددأعضالها دارات)المتابعةوضمانالجودة،

واإل العالقاتالعامة المعلومات، شعالم الشؤالمحلى، والمالية،اإلداريةونؤونالمحالت،

ومكتبالش الثشرية القانونية(،ؤالموارد الدراسةواون مجتمع الثاح فىتحدحد علىعتمد

نهتم،وحي إ(لوجودهمازانقيدالتفعيلفىواقعالبلديات1الهيكلالوهيفىبالملحقرقم)

إ علىحسبحجم مصنفة تنظيمية هيامل فىصدار مبين هو كما السكان وعدد البلدية

(1تصانالمثاشربالبلدياتقيدالدراسةفإنالملحقرقم)ولانباإل(6،7،8،9المالحق)

( المالحق تطبيق فى يشرع ولم التطبيق قيد 6مازان ،7 ،8 مجتمع(9، يصثح وبهذا

( بلدية فىكل عنصر15الدراسة اإ( ، تحدحد الغروبعد الملحقرقمبيةبلدياتالمنطقة من

.اإ(عنصر827)إلىالدراسةمجتمع،حتحدد(بلدية55)إلىصلعددهاووالتى(10)

 دراسةعينة ال( 2.4.4)

( عدد تشمل الغربية المنطقة أن من55وباعتثار كبير مجتمع تمثل والتى بلدية )

لىمرحلتين،وذلكحي العددوالمساحةالجغرافية،فإنالثاح اختارنوعالعينةالعنقوديةع

 توفر إلعدم العينةإطار الثاح  اختار والوقت، الجهد ولتوفير للمجتمع، دقيق حصالى

النوعمنالمعاحنةهومفرد2009،آخرونالعنقودية)النجارو تا(،ولمناسثةاستخدامهذا

 )الصيرفى، متثاعدة جغرافية مناطق على موزعة مجموعات هيئة على ،2009العينة

(،وذلكللتمكنمنجمعالبياناتمنعددمحددمنالبلدياتيمكنانيمثلمجتمع203

اختيار تم وبالتالى )الثح ، شملت11عدد بلدية تاجوراء،( البلديات)طرابلسالمركز،

األ زوارة، صبراتة، ترهونة، زليتن، الخمس، غريان، يمكنجادو(وسبيعةإصابعة، والتى ،

.فىتجميعالبياناتالتواصلوالوصونإليهامكنمنللثاح انحت
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 العنقودية، العينة من الثانية المرحلة منأما المستوياتالقيادية فتمثلتفىاختيار

إلى،وقدبلغتعددعناصرالعينةفىكلبلديةختيارهافىعينةالدراسةالبلدياتالتىتما

(15( بعدد الدراسة مجتمع يقدر وبهذا عنصراإ، ع167( اإنصر( حي تمثل %من20،

والجدونرقم) حبينعددالعناصرالفعليةفىكلبلديةويصلالعدد13مجتمعالثح ، )

%(منمجتمعالثح ،والتىتعد17(عنصراإ،مايمثل)140جمالىللعناصرالفعلية)اإل

الموزعةوالمتحصل(حبيناالستثانات11،والجدونرقم)نسثةمقبولةلتمثيلمجتمعالثح 

.عليهاونسثةالفاقدمنها

(فىالدراساتالمسحيةيكونمنالمناسباختيار2007بوزينة،أفاد)الثطشوأكما

إلى500%(منأفرادالمجتمعالالىإذاكانعددأفرادهذاالمجتمعمعتدالإمابين)20)

%(،ويؤكدذلك5ةكلماكبرحجمالمجتمعاألصلىلتصلإلى)(وتقلهذهالنسث1000

 المطلوباليقلعن)2009)النجاروآخرون، العينة حجم فىالثحوثالمسحية )5–

(فرداإلالمتغيرفىالثح .30%(منأفرادالمجتمع،وفىالثحوثاالرتثاطيةيكون)20

الخصالصالتالية:هذهالدراسةلالمثحوثةالعينةفىوفروتت

 بالمنطقةالغربية.مختلفةومتثاعدةبلدياتتخللت .1

بلديات .2 معظمها الدراسة المحليةالبلدياتالتىتناولتها فىاالدارة سابقة تجربة ولها كبيرة

،غريان،الخمس،زليتن،ترهونة،،تاجوراءوذاتكثافةسكانيةعالية)مثل:طرابلسالمركز

 (.ارةزوصبراتةو

دارة)عمداء،اعضاءمجلسبلدى،نفىالدراسةمنذوىالمستوياتالقياديةفىاإلوالمثحوث .3

 .(داراتإحرووكالءدحوان،مد
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المستوياتالعلميةمنالمثحوثينمعظمهممنذوىحملةالثكالوريوس،الليسانس،الماجستير .4

 والدكتوراه.

(حبين12مثرنسثةمنذوىسنواتالخبرةالطويلةوالجدونرقم)أسنواتالخبرةللمثحوثين .5

 .ذلك

دراسة:عددالعناصرالفعليةلعينةال12جدونرقم

مدراء   الوكيل االعضاء البلدية *اتالمحافظ
 المجموع ادارات 

 الخمس
 12 4 1 7الخمس
 14 6 1 7ترهونة

 الزاوية 
 12 5 1 6صبراتة 
 12 4 1 7زوارة

 جبل نفوسة
 15 7 1 7غريان

 11 3 1 7االصابعة
 13 5 1 7جادو

 12 6 1 5زليتن مصراتة 

 طرابلس
 15 6 1 8طرابلس
 13 6 1 6تاجوراء
 11 4 1 6 اسبيعة

 140 56 11 73 مجموع العينة 
الشئوناالداريةبالبلدياتقيدالدراسةالمصدر:

مبينفىالجدونرقمهوكماجابةعلىفقراتاالستثانةفيماحتعلقباستجابةالعينةلإل

(13)" بلغت االستجابة نسثة فإن ،76" نسبته وما وعدد%5.7"، خطأ استجابة "%

 
أضيفتالمحافظاتفىالجدونحسبالتقسيماإلدارىالسابق،للتوضيحبأنالبلدياتقيدالدراسةواقعةفىمختلفالمحافظات*

بالمنطقةالغربية.
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(استثانةغيرمكتملةاالجاباتفيهاعدد2(استثاناتمنهمعدد)8االستجاباتالخطأهم)

نسبته6منالفقراتغيرمجابة،وعدد) (استثاناتتحتوىعلىاجاباتغيرواقعية،وما

،والجدون(استثانة25)تماالجابةعليهاووصلعددهاإلىاستماراتلمح%"يعتبر17.8"

.اإلستثاناتالموزعةوالمتحصلعليهاونسثةالفاقدمنها(حبين12رقم)

:اإلستثاناتالموزعةوالمتحصلعليهاونسثةالفاقدمنها13جدول رقم 

827مجتمعالدراسة

140عينةالدراسة

%16.9نسثةالعينةإلىمجتمعالدراسة

140اإلستثاناتالموزعة

107اإلستماراتالمتحصلعليها

%76.4نسثةاالستثاناتالمتحصلعليهاإلىالعينة

33الفاقد

%23.6نسثةالفاقدإلىالعينة

%3.9نسثةالفاقدإلىمجتمعالدراسة

 الصدق والثبات ( 5.4)

 الصدق الظاهرى لالستبانة  (1.5.4)

 عدةأقبل من تحكيمها تم الثح ، عينة على االستثانة توزيع حتم تذةساأن

(،حي كانتاالستثانة11)الملحقرقمفىنيالمذكورمتخصصينفىالجامعاتالليبية
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تتاونمنثالثوخمس التحكيم )نفقرةيقبل فىالملحقرقم حي لوحظبعض(4كما ،

بين وبعضالتاراراتالنسبية التنظيمية بالهيامل عالقة بمتغيراتلها تتعلق الفقراتالتى

والتدقيقومراعا التحكيم وبعد تقليصعددةالفقرات، تم االستثانة، لاتابة العلمية المعاحير

 اثنإلىالفقرات )فقرةينوثالثتين رقم الملحق فى (5كما لمجان، فقرة عشرة خمس

فقرةةىعشرتدارةالمحلية،بدنمناثناإلنظامفقرةلمتغيرتطبيقة،وسثععشرلالمركزيةا

 اإلداريةلالمركزية المالية، لالمركزية فقرات وتسع اإلتاثنو، لتطبيق فقرة وثالثون دارةان

.المحلية

ح بالمثحوثين، االستثانة منعالقة للتأمد االستطالعية تطبيقالعينة تم  تميوقد

(استثانةبينبلدحتىغريانواألصابعة،والتيإتضحمنخاللهاقدرةالعينة15عدد)توزيع

علىإجاباتالعينةع فقراتاإلستثانة،وعندتطبيقمقياسكرونثاخآلفا لىاإلجابةوفهم

"،وهىنسثةمرتفعةوتدنعلىقبوناالستثانة.0.917اإلستطالعيةبلغت"

 لالستبانة  الداخلى تباثال( 2.5.4) 

( بالااملوالمجاالتقيد14الجدونرقم لالمنالدراسة حبينمعاملكرنثاخآلفا )

للدراسة العام وهومقياسمرتفعيعطى”0.858“الدراسة،حي بلغمعاملكرونثاخآلفا

 حي  عالية تثاث إقيمة هى المقبولة آلفا كرونثاخ قيمة بالنسثة”α=>0.60“ن أما ،

،وهىقيمة”0.675“فقدكانمجانالالمركزيةبلغتقيمةكرونثاخآلفاالدراسةلمجاالت

 آلفا كرونثاخ قيمة بلغت المالية الالمركزية أيضاإ قيمة”0.717“مقبولة، وانخفضت ،

لمجانالالمركزية وهىقيمةغيرمقبولةويرجعذلك”0.542“إلىاإلداريةمرونثاخآلفا
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الفقراتإلى منحي انخفاضعدد مقبولة الدراسة تعتبر عامة وبصفة للمجان، بالنسثة

المقياسالعاموالمقياسلالمنالمجالينالالمركزيةوتطبيقاالدارةالمحلية

نثاخآلفالمجاالتالدراسةو:كر14جدونرقم

مرونثاخآلفاعددالفقراتالمجانرم
1


الالمركزية

0.542 7اإلداريةالالمركزية
0.717 8الالمركزيةالمالية

15 0.675 
0.825 17دارةالمحليةاإلنظامتطبيق2
320.858الدراسةبالاامل3

 

لمدىالثثاتالداخلىإل التأميد فولزيادة الدراسة )إجاباتعينة رقم الجدون (15ن

”0.701“نثاخآلفاللجزءاألونوالجاباتالعينة،حي بلغتكرحبيننتالدالتجزلةالنصفية

وهى”0.698“لاالرتثاطبلغموهماقيمتانمقبولتان،كماانمعا”0.804“وللجزءالثانى

وهىقيمة”0.811“لتجزلةالنصفيةفإنهابلغتجتمانلقيمةجيدة،أمافيماحتعلقبقيمة

جاباتالعينة.ىإلومقبولةوتعززالثثاتالداخلمرتفعة

:معدنالتجزلةالنصفيةللدراسة15جدونرقم

 مرونثاخآلفا

 الجزءاألون
 0.701 القيمة

 16a عددالفقرات

الجزءالثانى
 0.804 القيمة

 16b عددالفقرات
 32 جمالىالفقراتإ
 0.698 معاملاالرتثاط

معاملاالرتثاط
 سبيرمان

 0.822 الجزءالجوزى
 0.822 الجزءالفردى
ةمعاملجتمانللتجزلةالنصفي  0.811 
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 للدراسة وظيفيةرات الشخصية واليغالمت( 6.4)

 المجلس البلدى( 1.6.4)

(حوضحعددالتاراراتلالبلديةأىعددالمستجيبين،حي كانت16الجدونرقم)

بلدح،”12“علىمعدنتارارىوبلغتأبلديةغريانهى ثم”11“وتاجوراءطرابلستاتليها

وأخيراإ”9“صابعة،الخمس،زوارةوصبراتةسبيعة،األإ،وبلديات”10“ترهونةوزليتنةبلدي

.التاراراتمتقارببينمختلفالبلديات،ويعتبرعدد”8“جادو

:المعدنالتارارىللمجالسالبلدية16جدونرقم

 النسبة المئوية  التكرار المجلس البلدى
 8.4 9 اسبيعة

 8.4 9 االصابعة
 8.4 9 الخمس
 10.3 11 تاجوراء
 9.3 10 ترهونة
 7.5 8 جادو
 9.3 10 زليتن
 8.4 9 زوارة

 8.4 9 صبراتة
 10.3 11 طرابلس
 11.2 12 غريان
 100.0 107 المجموع

 الجنس( 2.6.4)

(حبينالمعدنالتارارىلمتغيرالجنسويتضحغالبيةعناصرالعينة17الجدونرقم)
وهومنخفضجداإ.”8“ناثبلغ،فىالمقابلعدداإل”99“همذكورحي بلغعددهم
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:المعدنالتارارىلمتغيرالجنس17جدونرقم

 النسبة المئوية  التكرار الجنس
 92.5 99 ذكر
 7.5 8 أنثى

 100.0 107 المجموع

 العمر ( 3.6.4)

من(حبينالمعدنالتارارىللفئاتالعمرية،حي بلغتالفئةالعمرية18الجدونرقم)

من”61“سنة50أقلمنإلىسنة30 العمرية الفئة تليها فأمثرحي بلغت50، سنة

.”13“قلمعدنتارارىحي بلغتأىهسنة30،فيماكانتالفئةالعمريةأقلمن”33“

:المعدنالتارارىللفئاتالعمرية18جدونرقم

 النسبة المئوية  التكرار الفئة العمرية 
 12.1 13 سنة30أقلمن
 57.0 61سنة50أقلمنإلىسنة30من
 30.8 33 فأمثرسنة50من

 100.0 107 المجموع

 المؤهل العلمى( 4.6.4)

(كانالمستوىالعلمىالثكالوريوسأعلىمعدنتارارىحي بلغ19فىالجدونرقم)

“42” كان حي  الماجسستير العلمى المستوى العالى،”21“حليه الدبلوم الليسانس، ثم

 المتوسطحي كانتالمعدالتالتارارية والدبلوم ”17“الدكتوراه ،“12” على”7“و”8“،

التوالى.
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:المعدنالتارارىللمستوىالتعليمى19جدونرقم

 النسبة المئوية  التكرار المستوى العلمى
 6.5 7 ومايعادلهدبلوممتوسط

 11.2 12 دبلومعالى
 39.3 42 بكالوريوس
 15.9 17 ليسانس
 19.6 21 ماجسستير
 7.5 8 دكتوراه
 100.0 107 المجموع

 سنوات الخبرة ( 5.6.4)

15مبرمعدنتارارىفيالفئةأمثرمنأ(سنواتالخبرةكان20فيالجدونرقم)

إلىسنوات10منثمالفئتين"22"سنواتحي بلغت5،تليهافئةأقلمن"48"سنةوهى

حي كانالمعدنالتارارىلهماسنوات10أقلمنإلىسنوات5سنةومن15أقلمن

"علىالتوالى.17"و"19"

المعدنالتارارىلسنواتالخبرة:20جدونرقم

 النسبة المئوية  التكرار سنوات الخبرة
 20.6 22 سنوات5أقلمن
 15.9 17 سنوات10أقلمنإلىسنوات5من
 17.8 19 سنة15أقلمنإلىسنوات10من

 44.9 48 سنة15أمثرمن
 99.1 106 المجموع
 0.9 1 الفاقد

 100.0 107 اإلجمالى
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 المستوى الوظيفى( 6.5.4)

(،21هوأعلىمعدنتارارىكماهوفىالجدونرقم)إدارةالمستوىالوهيفى"مدحر

"،ثموكيلدحوان41"،حليهالمستوىالوهيفىعضومجلسبلدىحي كان"55حي بلغ"

"علىالتوالى.4"و"7،حي بلغا"اإمنخفضبلديةوعميدبلديةكانامعدالإ

:المعدنالتارارىللمستوىالوهيفى21جدونرقم

 النسبة المئوية  التكرار المستوى الوظيفى
 3.7 4 عميدبلدية

 38.3 41 عضومجلسبلدى
 6.5 7 وكيلدحوانبلدية

 51.4 55 إدارةمدحر
 100.0 107 المجموع



 لميالتخصص الع( 7.6.4)

علىألمستوىالعلمىعلوماقتصاديةهو(كانا22مماهومبينفىالجدونرقم)

نسانية"ثمالعلوماإل27"،حليهالعلومالهندسيةبمعدنتارارى"36معدنتارارى،حي بلغ"

ساسيةوالعلومالسياسية"علىالتوالى،وأخيراإالعلوماأل14"و"16والقانونبمعدنتارارى"

التوالى."على7"و"7بمعدنتارارى"

:المعدنالتارارىللتخصصالعلمى22جدونرقم

 النسبة المئوية  المعدل التكرارى  التخصص العلمى
 33.6 36 علوماقتصادية
 6.5 7 علومسياسية

 13.1 14 قانون
 25.2 27 علومهندسية
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 6.5 7 علوماساسية
 15.0 16 علومإنسانية
 100.0 107 المجموع

 اإلدارية الحدود ( 8.6.4)

 إمعظم تشير العينة هوإلىجابات وكما البلدية، حدود داخل المستجيبين وجود

"،وخارجحدود103(،فإنالمستجيبينداخلحدودالبلديةبلغوا"23موضحبالجدونرقم)

".4البلديةبلغوا"

اإلداريةلعددالمستجيبينالقاطنينداخلالحدود:المعدنالتارارى23جدونرقم

 النسبة المئوية  المعدل التكرارى  اإلدارية الحدود 

 96.3 103 للبلديةاإلداريةداخلالحدود

 3.7 4 للبلديةاإلداريةخارجالحدود

 100.0 107 المجموع

 

 ( االحصاء الوصفى لمجاالت الدراسة7.4) 

 لمجال الالمركزية  واالختبار اإلحصائى حصاء الوصفىاإل( 1.7.4)

 اإلدارية( الالمركزية 1.1.7.4)

( رقم للمعدن24الجدون المئوية والنسثة فقرة لال التارارى المعدن نتالد حبين )

 الالمركزية للمجان تارارىاإلداريةالتارارى معدن امبر تحتل موافق إجابة كانت حي  ،

"على64"و"79"،"84"،"79"،"88"،"64(وكانت"25و1،5،9،13،17للفقرات)

جابة"غيرموافق،أماإجابةمحاحدعدنتارارىإل(فهىتحتلامبرم21التوالى،عداالفقرة)
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اتجاه حتضحأن عامة وبصفة المجان، الفقراتلهذا فىكل تارار اقلمعدن فهىتحتل

مثرتقدحر.أدرجة"موافق"علىإلىجاباتحنحنىاإل

اإلداريةلفقراتمجانالالمركزية :المعدنالتارار24جدونرقم

غير  الفقرة
 موافق

 االجمالى الفاقد المجموع موافق محايد

1 
يمتازاتخاذالقراراتالمحلية
بالمجلسالبلدىباالستقاللية

 عنالسلطةالمركزية

14 27 64 105 2 107 

13.1 25.2 59.8 98.1 1.9 100.0 

5 

تساعدالالمركزيةفيالوصون
الخياراألفضلفياتخاذإلى

القراراتالمحليةداخلالمجلس
 البلد .

12 7 88 107     
11.2 6.5 82.2 100.0 

    

9 

تساعدالالمركزيةفيالمجلس
البلد علىبناءخبراتمحلية
تشرفعلىالمرافقالمحلية.

 

8 19 79 106 1 107 

7.5 17.8 73.8 99.1 0.9 100.0 

13 
تساعدالالمركزيةعلىههور

جدحدةفيإداريةقيادات
 المجلسالبلد .

9 14 84 107     
8.4 13.1 78.5 100.0 

    

17 
حركزالمجلسالبلد علىوضع
 خططوأهدافللتنميةالمحلية.

17 11 79 107     
15.9 10.3 73.8 100.0     

21 

استقالنماليوإدار حوجد
للمرافقالعامةالمحلية)مثل:

سكان(فيالاهرباءوالصحةواإل
ممارسةاختصاصاتهاداخل

 للبلدية.اإلداريةالحدود

41 30 36 107     
38.3 28.0 33.6 100.0 

    

25 

تساعدالالمركزيةالمرافقالعامة
المحلية)مثل:الاهرباءوالصحة

سكان(علىممارسةواإل
اختصاصاتهاوتقديمخدماتها

 للبلدية.اإلداريةداخلالحدود

21 22 64 107     
19.6 20.6 59.8 100.0 
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منحي المتوسطالحسابىواالنحرافالمعيارىواختثار فإنtأما الجاباتالعينة،

( رقم 25الجدون لمجان المعنية يعرضالنتالد ) مستوىاإلداريةالالمركزية تحقق وقد ،

 )(P<0.05)المعنوية الفقرة الفقراتعدا 21لال للمرافق( وإدار  مالي استقالن "حوجد

داخلالحدودالعامةالمحلية)مثل:الاهرباءوالصحةواإل سكان(فيممارسةاختصاصاتها

باقىالفقراتفإنأعلىدرجةموافقةكانتللفقراتاإلدارية ،1،5،13،9)للبلدية"،أما

التوالى25و17 على فقرة لال الحسابى المتوسط وكان )"2.48،""2.71" ،"2.70،"

".2.40و""2.58"،"2.67"

فإنه النتالد عنوبهذه باالستقاللية البلدى بالمجلس المحلية القرارات اتخاذ يمتاز

المركزيةالس لطة ، الوصون في الالمركزية القراراتإلىتساعد اتخاذ في األفضل الخيار

المحليةداخلالمجلسالبلد ،تساعدالالمركزيةفيالمجلسالبلد علىبناءخبراتمحلية

جدحدةفيالمجلسإداريةتساعدالالمركزيةعلىههورقيادات،تشرفعلىالمرافقالمحلية

تساعدالالمركزيةولمجلسالبلد علىوضعخططوأهدافللتنميةالمحليةحركزا،البلد 

سكان(علىممارسةاختصاصاتهاوتقديمالمرافقالعامةالمحلية)مثل:الاهرباءوالصحةواإل

للبلدية.اإلداريةخدماتهاداخلالحدود

 الالمركزية لمجان العام المتوسط حي  اإلداريةومن الحسابى المتوسط بلغفإن

"2.50 الالمركزية توجد وبذلك عالية، موافقة درجة وهى فىاإلدارية" الواقع حي  من

 تؤكدقبونهذهالنتيجة.(p<0.05)المجالسالبلديةقيدالدراسة،ومستوىالمعنوية
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فيالدونالمغاربية)الجزالر،اإلداريةأنالنظمإلىتوصلت(2011دراسة)عتيقة،

،كماأعزىاإلداريةالعجزالتنظيمىفيالالمركزيةإلىتونسوالمغرب(يعتريهانقصأدى

 2010)معاوى، ا( الجزالر فى المحلى الحكم مؤسسات في المواردإلىالضعف جانب

وجودعالقةبينالعواملإلىوصلتفىاالردنت(2010الثشريةوالمالية،ودراسة)القيسى،

وجودتأثيرإلىفىالعراق(2002التنظيميةوتطبيقالالمركزية،ووصلتدراسة)بلعرابى،

المحد االخير المرتثة واحتلت المحلية، االدارة أداء على التنظيمى الهيكل داتلمحددات

( Asyareالتنظيمية، ،2013 توصل االدارىإلى( حتحدى،العجز والتنظيمى السياسى

الحكومةالمحليةفيغانا.

هىاأل التنظيمية وحي العوامل الدراساتالسابقة، توصلتاليه فيما تأثيراإ نإمثر

و الجانبالتنظيمىفيالدراسة حتناون إالثاح لم الالمركزية تناون منحي اإلداريةنما

 البلدية المجالس في عدمه من ووجودها باالستقاللية حتعلق القراراإلداريةما اتخاذ في

 وتشير عالية الموافقة درجة وكانت إلىالمحلى، الالمركزية المجالساإلداريةوجود في

البلديةقيدالدراسة.

اإلداريةالحصالىلفقراتمجانالالمركزيةحصاءالوصفىواالختثار:اإل25جدونرقم

المتوسط  الفقرة
 الحسابى

االنحراف  
درجة   tقيمة  المعيارى 

 الحرية
مستوى 
 المعنوية

1 
المحلية القرارات اتخاذ يمتاز
باالستقاللية البلدى بالمجلس

 عنالسلطةالمركزية
2.48 0.722 6.760 104 0.000 

5 

الوصون في الالمركزية تساعد
اتخاذإلى في األفضل الخيار

المجلس داخل المحلية القرارات
 البلد .

2.71 0.659 11.151 106 0.000 
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9 
المجلس في الالمركزية تساعد
محلية خبرات بناء على البلد 

 تشرفعلىالمرافقالمحلية.
2.67 0.613 11.252 105 0.000 

13 
ههور على الالمركزية تساعد

 فيإداريةقيادات جدحدة
 المجلسالبلد .

2.70 0.618 11.740 106 0.000 

حركزالمجلسالبلد علىوضع 17
 خططوأهدافللتنميةالمحلية.

2.58 0.753 7.962 106 0.000 

21 

وإدار  مالي استقالن حوجد
ال العامة )مثل:للمرافق محلية

سكان(فيوالصحةواإلالاهرباء
داخل اختصاصاتها ممارسة

للبلدية.اإلداريةالحدود

1.95 0.851 -0.568 106 0.571 

25 

تساعدالالمركزيةالمرافقالعامة
المحلية)مثل:الاهرباءوالصحة

ممارسةواإل على سكان(
خدماتها وتقديم اختصاصاتها

 للبلدية.اإلداريةداخلالحدود

2.40 0.799 5.201 106 0.000 

 2.50 المتوسطالعام
0.3746

5 
13.805 106 0.000 

 

 الالمركزية المالية  (2.1.7.4)

رقم الجدون فى مبينة وكما المالية، الالمركزية بمجان المتعلقة النتالد خالن من

التارارىإل26) حي المعدن فىاإل(، كانمرتفعاإ وهذاجاباتالعينة "غيرموافق"، جابة

واقعفىجميعأسئلةالمجان،أماماحتعلقبإجابةموافق،فإنهاتحتلثانىمرتثةمنحي 

جابة"محاحد"فىالمرتثة(،وتأتىاإل23المعدنالتارارىفىجميعالفقراتعداالفقرةرقم)

الثالثةمنحي المعدنالتارارى،وكماهوواضحفىالجدون.
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:المعدنالتارارىالجاباتالعينةلمجانالالمركزيةالمالية26جدونرقم

غير الفقرة
 موافق

المجمو موافق محاحد
 ع

االجمال فاقد
 ى

3 

البلد  المجلس يستقل
المركزية الحكومة عن

استخداموإدارةمواردهفي
المالية.

 107 4 103 26 20 57 التارار

النسثة
 المئوية

53.3 18.7 24.3 96.3 3.7 100.0 

7 

السنوية الميزانية
للمجلس المخصصة
بتغطية تفي البلد 
السنوية المصروفات
بممارسة للقيام

 اختصاصاته.



   107 5 16 86 التارار

النسثة
 المئوية

80.4 15.0 4.7 100.0   

11 

حوجدنظامآلليةواضحة
لجثايةالضرالبوالرسوم
المحليةللمجلسالبلد .





 107 1 106 29 22 55 التارار

النسثة
 المئوية

51.4 20.6 27.1 99.1 0.9 100.0 

15 

المركزية الحكومة تحون
من المخصصة القيمة
للمجلس الضرالبالعامة

البلد .

 107 1 106 17 21 68 التارار

النسثة
 المئوية

63.6 19.6 15.9 99.1 0.9 100.0 

19 

الرسوم تحصيل حتم
)رسوم مثل المحلية
والحرف الرخص
واألمالك والصناعات

 107 1 106 44 13 49 التارار

النسثة
 المئوية

45.8 12.1 41.1 99.1 0.9 100.0 
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العامة(.

23 

البلد  المجلس يقترض
أخرى جهات مثل)من

المصارف(لتغطيةنفقاته
المالية.

   107 15 20 72 التارار

النسثة
 المئوية

67.3 18.7 14.0 100.0   

27 

المركزية الحكومة تلتزم
المالية بالتحويالت
للمجلسالبلد فيحالة
نفقاته تغطية عن العجز

المالية.

   107 41 24 42 التارار

النسثة
 المئوية

39.3 22.4 38.3 100.0   

30 

البلد  المجلس حتلقى
تبرعاتأوهثاتلتغطية
تمويل أو المالية نفقاته
مشاريعهالتييقومبها.

   107 22 18 67 التارار

النسثة
 المئوية

62.6 16.8 20.6 100.0   

 

واالنحرافالمعيارىواختثارتالن الحسابى بالمتوسط المتعلقة الالمركزيةtالد لمجان

(p<0.05)(،وتظهرجميعالفقراتفىمستوىمعنوية27الماليةتظهرفىالجدونرقم)

سطة،و(،أماالفقراتالمقبولةتظهربعضهافىمستوىالموافقةالمت27و19عداالفقرتين)

التىتصنفباإل المنخفظة فىمستوىالموافقة رتينفقجابة"غيرموافق"،حي الوبعضها

"علىالتوالى،1.75"و"1.70(همافىدرجةالموافقةالمتوسطةبمتوسطحسابى"3،11)

ة"غيرموافق،وكانضدرجةموافقمنخفات(فهىفقراتذ7،15،23،30أماالفقرات)

"علىالتوالى.1.58"و"1.47"،"1.52"،"1.24المتوسطالحسابىلالمنهاهو"
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 المجلسالبوبالتالى مواردهيستقل وإدارة استخدام في المركزية الحكومة لد عن

وبدرجةيوجدنظامآلليةواضحةلجثايةالضرالبوالرسومالمحليةللمجلسالبلد والمالية

أن كما للمجلسالبلد متوسط، السنويةالمخصصة تفيبتغطيةالمصروفاتالالميزانية

اختصاصاته بممارسة للقيام السنوية وال الح، منتحون المخصصة القيمة المركزية كومة

البلد  للمجلس العامة الضرالب وال ، أخرى جهات من البلد  المجلس مثل)يقترض

حتلقىالمجلسالبلد تبرعاتأوهثاتلتغطيةنفقاتهوالالمصارف(لتغطيةنفقاتهالمالية

.الماليةأوتمويلمشاريعهالتييقومبها

فإن عامة الدراسة،وبصفة قيد فىالمجالسالبلدية غيرمتحققة المالية الالمركزية

ةض"وهومعدنمنخفضلدرجةالموافقةالمنخف1.65وذلكلظهورالمتوسطالعامللمجان"

.(p<0.05)"غيرموافق"،ويؤكدقبونهذاالمعدنمستوىالمعنوية

 تشير السابقة الماليةإلىالدراسات الموارد المحليةنقص الهيئات مافى وهذا ،

وكانذلكسبثاإفىعدماستقالليةفىالدونالمغاربية(2011توصلتاليهدراسة)عتيقة،

( وتوصل المركزية، الحكومة عن المحلية Fjelstadالهيئات تنزانيا(2004، إلىفى

ت،وعدمصرفالفروقبينالميزانياإلىمحدوديةاالستقالنالمالىللبلديات،ويعزىذلك

 أدى مما العامة الخدمات في قبلإلىاالموان من والرسوم الضرالب دفع من التهرب

 توصلتدراسة)معاوى، وجودضعففيجانبإلىفىالجزالر(2010المواطنين،كما

المواردالمالية.
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مجانالالمركزيةفيباتالعينةجاختثاراالحصالىإلحصاءالوصفىواإل:اإل27جدونرقم
المالية

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف  
 tقيمة  المعيارى 

درجة  
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

3 

يستقلالمجلسالبلد عنالحكومة
المركزيةفياستخداموإدارةموارده

 المالية.
1.70 0.850 -3.594 102 0.001 

7 

للمجلسالميزانيةالسنويةالمخصصة
البلد تفيبتغطيةالمصروفات

السنويةللقيامبممارسة
 اختصاصاته.

1.24 0.529 -14.798 106 0.000 

11 

حوجدنظامآلليةواضحةلجثاية
الضرالبوالرسومالمحليةللمجلس

 البلد .
1.75 0.860 -2.937 105 0.004 

15 

تحونالحكومةالمركزيةالقيمة
المخصصةمنالضرالبالعامة

 للمجلسالبلد .
1.52 0.759 -6.528 105 0.000 

19 

حتمتحصيلالرسومالمحليةمثل
)رسومالرخصوالحرف

 والصناعاتواألمالكالعامة(.
1.95 0.940 -0.517 105 0.606 

23 

يقترضالمجلسالبلد منجهات
مثلالمصارف(لتغطية)أخرى

 نفقاتهالمالية.

 

 

1.47 0.731 -7.539 106 0.000 
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27 

تلتزمالحكومةالمركزيةالتحويالت
الماليةللمجلسالبلد فيحالة
 العجزعنتغطيةنفقاتهالمالية.

1.99 0.885 -0.109 106 0.913 

30 

تبرعاتأوحتلقىالمجلسالبلد 
هثاتلتغطيةنفقاتهالماليةأو
 تمويلمشاريعهالتييقومبها.

1.58 0.813 -5.350 106 0.000 

لمجانالالمركزيةالماليةالمتوسطالعام  1.6514 0.46767 -7.710 106 0.000 

 

 دارة المحلية حصائى لمجال تطبيق نظام اإل( اإلحصاء الوصفى واإلختبار اإل2.7.4)

االدارةالمحلية،نظام(يعرضنتالدالمعدنالتارارىلمجانتطبيق28الجدونرقم)

بعض فى ويظهر الفقرات، معظم فى "موافق" إجابة فى مرتفع التارارى المعدن ويظهر

،2،6،8،10،12،14،20بكثير،مثلالفقرات)"الفقراتأعلىمناجابة"غيرموافق

،4فيماحتعلقبإجابةغيرموافقفهىمرتفعةفىالفقرات)(،أما32و22،26،28،29

(،كماأنإجابة"محاحد"الحوجدلهاقيمةامبرمماسبقذكرهمنالفقرات،ولان18و16

جابةمرتفعةنسبياإ.تظهربعضالمعدالتالتاراريةلهذهاإل

دارةالمحليةالعينةلمجانتطبيقنظاماإل:المعدنالتارارىالجابات28جدونرقم

 الفقرة
غير
 موافق

 االجمالى الفاقد Total موافق محاحد

2

الجغرافية المنطقة حدود
محددة البلد  للمجلس

ومعروفة.



   107 75 10 22 التارار

النسثة
 المئوية

20.6 9.3 
70.
1 

100.0   
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4 

البلد  المجلس من حتفرع
 فروعإداريةوحدات تسمى

البلدية،حتممنخاللهاتنفيذ
خططهوخدماته.

 107 1 106 48 12 46 التارار

النسثة
 المئوية

43.0 
11.
2 

44.
9 

99.1 0.9 100 

6 

بالبلديةإداريةحوجدوحدات
من حتم المحالت، تسمى
اختصاصات تنفيذ خاللها

مختارالمحلة.

   107 83 13 11 التارار

النسثة
 المئوية

10.3 
12.
1 

77.
6 

100.0   

8 

للمجلس الافاءة تتوفر
خدماته تقديم في البلد 
المنطقة كامل على
تحت الواقعة الجغرافية

سلطاتهومسؤولياته.

   107 44 39 24 التارار

النسثة
 المئوية

22.4 
36.
4 

41.
1 

100.0   

10 

مرافق البلد  المجلس حتثع
البلدية)مثل:الحرسالبلد 
ومواقف والمستوصفات

السيارات(.

   107 64 18 25 التارار

النسثة
 المئوية

23.4 
16.
8 

59.
8 

100.0   

12

البلد  المجلس يقوم
على واإلشراف بالتنسيق
الخدمات مؤسسات
التعليم )مثل: االجتماعية
والرعاية والصحة
في الواقعة االجتماعية(

.اإلداريةحدوده





   107 62 16 29 التارار

النسثة
 المئوية

27.1 
15.
0 

57.
9 

100.0   
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14

البلد  المجلس يقوم
على واإلشراف بالتنسيق
)مثل: البيئية الخدمات
الصرفالصحي،والتخلص
على والرقابة القمامة من

الحدالقالعامة(.

   107 80 15 12 التارار

النسثة
 المئوية

11.2 
14.
0 

74.
8 

100.0   

16 

البلد  المجلس يقوم
على واإلشراف بالتنسيق
العامة المنافع خدمات
)مثل:مياهالشربوالاهرباء

العاموالغاز(.والنقل

   107 46 20 41 التارار

النسثة
 المئوية

38.3 
18.
7 

43.
0 

100.0   

18 

البلد  المجلس يصدر
بالضثط الخاصة اللوالح
حدوده داخل اإلدار 

اللوالحاإلدارية )مثل:
والنظام باألمن المتعلقة

العام(.

   103 38 28 37 التارار

النسثة
 المئوية

34.6 
26.
2 

35.
5 

96.3   

20 

حتثعالمجلسالبلد مكاتب
تتولى التي المدني السجل
ضثطوقالعاألحوانالمدنية

)مثلالميالدواإلقامة(.

   107 59 18 30 التارار

النسثة
 المئوية

28.0 
16.
8 

55.
1 

100.0   

22 

البلد  الحرس يمارس
على ويعمل اختصاصاته
وأصحاب المستهلك حماية

األنشطةاالقتصادية.





   107 61 13 33 التارار

النسثة
 المئوية

30.8 
12.
1 

57.
0 

100.0   
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24 

يشرفالمجلسالبلد على
العمراني التخطيط وهالف
الملاية نقل )مثل:
والتقسيم والتخصيص

والرقابة(.

   107 33 26 48 التارار

النسثة
 المئوية

44.9 
24.
3 

30.
8 

100.0   

26 

يشرفالمجلسالبلد ويقع
المكتثات مسؤوليته تحت
السياحية والمرافق العامة
الخدمات ومرافق الداخلية

الترفيهية.

   107 65 22 20 التارار

النسثة
 المئوية

18.7 
20.
6 

60.
7 

100.0   

28 

على البلد  المجلس يعمل
مؤسسات عمل تشجيع
وتسهيل المدني المجتمع

 وتوفيرإجراءات تأسيسها
لمشاركة الماللمة الظروف
مؤسسات مع المواطنين

المجتمعالمدني.

 107 1 106 79 16 11 التارار

النسثة
 المئوية

10.3 
15.
0 

73.
8 

99.1 0.9 100 

29 

علىاإلداريةتمارسالرقابة
قبل من البلد  المجلس
)هيئة المختصة الجهات

(.اإلداريةالرقابة

   107 83 12 12 التارار

النسثة
 المئوية

11.2 
11.
2 

77.
6 

100.0   

31 

المحلى الحكم وزارة تتابع
المجلس وأنشطة أعمان
للتأمد مستمر البلد بشكل
منأداءمهامهوفقالقوانين

 والمعاحيرواللوالح القانونية
المعتمدة.

   107 36 32 39 التارار

النسثة
 المئوية

36.4 
29.
9 

33.
6 

100.0   
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32 

على المالية الرقابة تمارس
قبل من البلد  المجلس
)دحوان المختصة الجهات

المحاسثة(.

   107 92 10 5 التارار

النسثة
 المئوية

4.7 9.3 
86.
0 

100.0   

 

 الحسابى بالمتوسط حتعلق واختثاروفيما المعيارى تطبيقtاالنحراف نظاملمجان

(يعرضهذهالنتالد،حي تظهردرجةالموافقةعالية29االدارةالمحلية،فإنالجدونرقم)

( الفقرات 2فى ،6 ،10 ،14 ،26 ،28 لهذه32و29، الحسابى المتوسط وكان ،)

"2.50الفقرات" ،"2.67" ،"2.36" ،"2.64" ،"2.42" ،"2.64" ،"2.66 على2.81"و" "

منحي اختثار متوسطحسابىمقبولة وهىقيم وذلكلظهورمستوىالمعنويةtالتوالى،

(p<0.05)(8،أماالفقراتالتىتظهرفىمستوىدرجةالموافقةالمتوسطةفهىالفقرات،

وبمتوسطحسابى"12،20،22 )2.19" ،"2.31" أما"2.26""،2.27"، علىالتوالى،

ضافة(فهىفقراتتظهرفيهادرجةالموافقةمتوسطة،باإل4،16،18،24،31الفقرات)

مقبولة.الوبذلكتعدمنالفقراتالغير (p>0.05)انمستوىالمعنويةلهذهالفقراتإلى

تطبيق لمجان السابقة النتالد على الموافقةاإلنظاموبناءإ درجة فإن المحلية، دارة

إداريةعاليةللفقراتحدودالمنطقةالجغرافيةللمجلسالبلد محددةومعروفة،حوجدوحدات

المجلس حتثع المحلة، اختصاصاتمختار تنفيذ منخاللها حتم المحالت، تسمى بالبلدية

يارات(،يقومالمجلسالبلد مرافقالبلدية)مثل:الحرسالبلد والمستوصفاتومواقفالس

والتخلصمن الصحي، الصرف )مثل: البيئية الخدمات واإلشرافعلى بالتنسيق البلد 

القمامةوالرقابةعلىالحدالقالعامة(،يشرفالمجلسالبلد ويقعتحتمسؤوليتهالمكتثات

المجلسالبلد يعمل الخدماتالترفيهية، ومرافق الداخلية السياحية والمرافق  علىالعامة
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تشجيععملمؤسساتالمجتمعالمدنيوتسهيلإجراءاتتأسيسهاوتوفيرالظروفالماللمة

 الرقابة تمارس المدني، المجتمع مؤسسات مع المواطنين المجلساإلداريةلمشاركة على

 الرقابة )هيئة المختصة الجهات قبل من اإلداريةالبلد  علىو( المالية الرقابة تمارس

منقبلالجهاتالمختصة)دحوانالمحاسثة(.المجلسالبلد 

حتعلقبدرجةالموافقةالمتوسط فيما للفقرات،فإنهتتوفرالافاءةللمجلسالبلد ةأما

يقوم  ومسؤولياته، تحتسلطاته الواقعة الجغرافية المنطقة كامل على خدماته تقديم في

االج الخدمات مؤسسات على واإلشراف بالتنسيق البلد  التعليمالمجلس )مثل: تماعية

 حدوده في الواقعة االجتماعية( والرعاية مكاتباإلداريةوالصحة البلد  المجلس حتثع ،

واإلقامة( الميالد )مثل المدنية األحوان وقالع ضثط تتولى التي المدني ويمارسالسجل

الحرسالبلد اختصاصاتهويعملعلىحمايةالمستهلكوأصحاباألنشطةاالقتصادية.

وبصفةعامةفإنتطبيقنظاماالدارةالمحليةيظهربدرجةموافقةمتوسطة،وبمتوسط

.(p<0.05)لظهورمستوىالمعنويةt"،وهىدرجةمقبولةمنحي اختثار2.33"حسابى

عواملداخلية،إلىالمحليةاإلدارةسثابتدنىتطبيقنظامأوتعزىالدراساتالسابقة

،فىالعراق(2002ودراسة)بلعرابى،فىاالردن(2010مماتوصلتاليهدراسة)القيسى،

 )المريخى، 2007وتوصلتدراسة ) لقانوننظامإلىفىقطر القانونية فىالمواد تعدحل

عاملدارةالمحليةوهوأنالبيئةالقانونيةمؤثرةفىنظاماإلإلىاالدارةالمحلية،ممايشير

 )حافظ، كذلكدراسة الجانباالجتماعىفىمصر(2009خارجى، تناولتدراسة التى

دارةالمحلية،كماتتوصلتدراسةالمتمثلفىالتنظيمالسياسىالقبلىوكانمؤثراإفىنظاماإل
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(Asyare غانا(2013، اإلإلىفى الحكومة،دارىالعجز حتحدى والتنظيمى السياسى

.المحلية

وجودعواملخارجيةمؤثرةفيتطبيقنظامإلىعامةتشيرالدراساتالسابقةوبصفة

دارةالمحليةوأخرىداخليةمؤثرةفيتطبيقاالدارةالمحلية.اإل

جاباتالعينةلمجانتطبيقنظاماالدارةحصالىإلحتثاراإلحصاءالوصفىواإل:اإل29جدونرقم
المحلية

 الفقرة
المتوسط
 الحسابى

االنحراف
 المعيارى

 tقيمة
درجة
 الحرية

مستوى
 المعنوية

2 
للمجلس الجغرافية المنطقة حدود

 البلد محددةومعروفة.
2.50 0.817 6.272 106 0.000 

4 

حتفرعمنالمجلسالبلد وحدات
حتمإدارية البلدية، فروع تسمى

خططه تنفيذ خاللها من
 وخدماته.

2.02 0.946 0.205 105 0.838 

6 

 وحدات بالبلديةإداريةحوجد
منخاللها حتم تسمىالمحالت،
مختار اختصاصات تنفيذ

 المحلة.

2.67 0.656 10.618 106 0.000 

8 

تتوفرالافاءةللمجلسالبلد في
المنطقةتقديمخدماتهعلىكامل

سلطاته تحت الواقعة الجغرافية
 ومسؤولياته.

2.19 0.779 2.483 106 0.015 

10 

حتثعالمجلسالبلد مرافقالبلدية
البلد  الحرس )مثل:
ومواقف والمستوصفات

 السيارات(.

2.36 0.840 4.489 106 0.000 



 

145 
 

12 

بالتنسيق البلد  المجلس يقوم
مؤسسات على واإلشراف
)مثل: االجتماعية الخدمات
والرعاية والصحة التعليم
حدوده في الواقعة االجتماعية(

 .اإلدارية

2.31 0.873 3.653 106 0.000 

14 

بالتنسيق البلد  المجلس يقوم
البيئية الخدمات على واإلشراف
الصحي، الصرف )مثل:
والرقابة القمامة من والتخلص

 علىالحدالقالعامة(.

2.64 0.678 9.690 106 0.000 

16 

بالتنسيق البلد  المجلس يقوم
المنافع خدمات على واإلشراف
الشرب مياه )مثل: العامة
 والاهرباءوالنقلالعاموالغاز(.

2.05 0.905 0.534 106 0.594 

18 

اللوالح البلد  المجلس يصدر
داخل اإلدار  بالضثط الخاصة

 اللوالحاإلداريةحدوده )مثل:
 المتعلقةباألمنوالنظامالعام(.

2.01 0.857 0.115 102 0.909 

20 

مكاتب البلد  المجلس حتثع
السجلالمدنيالتيتتولىضثط
)مثل المدنية األحوان وقالع

 الميالدواإلقامة(.

2.27 0.875 3.204 106 0.002 

22 

البلد  الحرس يمارس
حماية على ويعمل اختصاصاته
األنشطة وأصحاب المستهلك

 االقتصادية

2.26 0.904 2.993 106 0.003 

24 

على البلد  المجلس يشرف
وهالفالتخطيطالعمراني)مثل:
نقلالملايةوالتخصيصوالتقسيم

 والرقابة(.

1.86 0.863 -1.681 106 0.096 
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26 

يشرفالمجلسالبلد ويقعتحت
العامة المكتثات مسؤوليته
الداخلية السياحية والمرافق

 ومرافقالخدماتالترفيهية.

2.42 0.790 5.510 106 0.000 

28 

على البلد  المجلس يعمل
المجتمع مؤسسات عمل تشجيع
المدنيوتسهيلإجراءاتتأسيسها
الماللمة الظروف وتوفير
المواطنينمعمؤسسات لمشاركة

 المجتمعالمدني.

2.64 0.665 9.938 105 0.000 

29 
 الرقابة علىاإلداريةتمارس

الجهات المجلسالبلد منقبل
 (.اإلداريةالمختصة)هيئةالرقابة

2.66 0.672 10.212 106 0.000 

31 

أعمان المحلى الحكم وزارة تتابع
بشكل البلد  المجلس وأنشطة
مهامه أداء من للتأمد مستمر
القانونية واللوالح القوانين وفق

 والمعاحيرالمعتمدة.

1.97 0.841 -0.345 106 0.731 

32 
على المالية الرقابة تمارس
الجهات المجلسالبلد منقبل

 المختصة)دحوانالمحاسثة(.
2.81 0.498 16.897 106 0.000 

 0.000 106 8.540 0.40277 2.33 المتوسطالعام
 

 حصائى لمجاالت الدراسةختبار اإلحصاء الوصفى واإل(  اإل3.7.4)

(يظهر29كماهومبينبالجدونرقم)أمافيماحتعلقبالمتوسطالعامللدراسةبالاامل

"،فيمايظهرمجانالالمركزيةومجان2.19فىدرجةالموافقةالمتوسطةبمتوسطحسابى"

"2.33"و"2.05االدارةالمحليةفىدرجةموافقةمتوسطةوبمتوسطحسابى"تطبيقنظام
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حسابى بمتوسط المالية الالمركزية فى تظهر المنخفظة الموافقة ودرجة التوالى، على

"1.65 الالمركزية فى تظهر المرتفعة الموافقة درجة أن كما حسابىاإلدارية"، بمتوسط

"2.50."

لمتوسطاتمجاالتالدراسةفىمستوىالمعنويةtاختثارأيضاإ(30ويبينالجدون)

(p<0.05).مماحدنعلىقبونهذهالنتالد

حصالىللمتوسطالعامللدراسةختثاراإلحصاءالوصفىواإل:اإل30جدونرقم

 المجال
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 مستوى المعنوية الحريةدرجة  tقيمة 

 0.000 106 8.93 0.320 2.05 لمجال الالمركزية  المتوسط العام

 0.000 106 13.805 0.374 2.50اإلداريةالمتوسطالعاملمجاناالمركزية

 0.000 106 7.710- 0.467 1.65 لمجال الالمركزية المالية  المتوسط العام

 0.000 106 8.540 0.402 2.33 دارة المحليةلتطبيق نظام اإل المتوسط العام

 0.000 106 6.183 0.333 2.19 المتوسط العام للدراسة 

 اختبار الفرضيات  ( 8.4)

 الفرضية األولى ( 1.8.4)

دارة المحلية بالمجالس اإل نظام تطبيقو الالمركزية جد عالقة ذات داللة احصائية بين تو 
 .الدراسةالبلدية قيد 

المتغير بين الحاصل االرتثاط تفسر الفرضية لهذه االنحذار خط معادلة نموذج

االدارةالمحلية،ويؤكدالجدونرقمنظامالمستقلوهوالالمركزيةوالمتغيرالتابعوهوتطبيق

االنحذا31) خط لمعادلة التفسيرية القوة fباختثارر( وهى(p<0.05)حي كانتقيمة

 ةيقبلهذهالمعادلة.مستوىمعنوي
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الختثارالعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماالدارةالمحلية:تحليلالتثاحن31جدونرقم

مجموع   البيان
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 b.000 74.168 4.607 1 4.607 االنحذار 1
     0.062 105 6.522 البقايا

       106 11.129 المجموع
 

والمتغيرالتابع)تطبيق االرتثاطبينالمتغيرالمستقل)الالمركزية( نظاموبلغتقوة

 المحلية( متوسط"0.643"إلىاالدارة ارتثاط معدن التحدحدوهو معامل  قيمة وبلغت ،

"0.414"=2R بنسثة )الالمركزية( المستقل المتغير يفسر ذلك ويعنى المتغير41.4%،

.(حبينهذهالنتالد32دارةالمحلية(،والجدونرقم)التابع)تطبيقاإل

للعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماالدارة:معاملاالرتثاطومعاملالتحدحد32جدونرقم
المحلية

معامل  
 االرتباط

معامل  
 التحديد

معامل التحديد 
 المعدل

الخطأ 
المعيارى 
 التقديرى 

a.643 0.414 0.408 0.24923 
االنح يخصمعادلة )دفيما الجدون فإن حبينقيمة33ار، )"0.841" =0B أن مما

والجدونرقم،(p<0.05)،وهىقيممقبولةلظهورمستوىالمعنوية 1B= "0.518"قيمة

(حبينذلك.32)
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المحليةللعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماالدارة:معادلةخطاالنحذار33جدونرقم

 البيان
القيم 
الثابتة 
 للمعادلة

الخطأ 
مستوى  tقيمة قيمة بيتا المعيارى 

 المعنوية

 0.000 5.909  0.142 0.841 المقطع )الثابت( 1
 0.000 8.612 0.643 0.060 0.518 الميل

 

 
 

للعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماإلدارةالمحلية: خط االنحذار 7شكلرقم

 الفرضية الفرعية األولى( 1.1.8.4)

دارة المحلية وتطبيق نظام اإل اإلداريةتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين الالمركزية 
 .بالمجالس البلدية قيد الدراسة

وتطبيقنظاماالدارةالمحليةاإلداريةلمعادلةاالنحذارللعالقةبينالالمركزيةfاختثار

 معنوية مستوى ذو المتغير(p<0.05)يظهر بين العالقة يفسر المعادلة نموذج وبهذا ،

 )الالمركزية اإلاإلداريةالمستقل )تطبيقنظام التابع والمتغير ) وبذلك المحلية(، توجددارة

دارةالمحليةبالمجالسوتطبيقنظاماإلاإلداريةعالقةذاتداللةاحصاليةبينالالمركزية

 (حبينذلك34والجدونرقم)البلديةقيدالدراسة،

 الالمركزية 

رة 
إلدا

م ا
نظا

ق 
طبي

ت
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وتطبيقنظاماالدارةاإلداريةتحليلالتثاحنالختثارالعالقةبينالالمركزية:34جدونرقم
المحلية

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 000b. 24.048 2.773 1 2.773 االنحذار 1
     0.115 105 12.106 البقايا

       106 14.879 المجموع
 

فيما يتعلق بقوة االرتباط بين  )الالمركزية المستقل التابعاإلداريةالمتغير والمتغير )
"وهىقيمةتدنعلىأن0.432"دارةالمحلية(،فإنمعاملاالرتثاطبلغ)تطبيقنظاماإل

،حي يساهم"0.186االرتثاطبينالمتغيرينفىمستوىضعيف،ويظهرمعاملالتحدحد"
%منالمتغيرالتابع)تطبيقنظام18.6(فىتفسيراإلداريةالمستقل)الالمركزيةالمتغير

.(حبينذلك35االدارةالمحلية(،والجدونرقم)

وتطبيقنظاماإلداريةللعالقةبينالالمركزية:معاملاالرتثاطومعاملالتحدحد35جدونرقم
 المحليةدارةاإل

معامل  
 االرتباط

معامل  
 التحديد

معامل  
التحديد 
 المعدل

الخطأ 
المعيارى 
 التقديرى 

.432a 0.186 0.179 0.33955 
 

( رقم الجدون فى االنحذار معادلة "36وتظهر حي  ،)1.563 "=0Bةقيمو

"0.402"=1Bوهىقيممقبولةلظهورقيمة،(p<0.05).
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وتطبيقنظاماالدارةاإلدارية:معادنخطاالنحذارللعالقةبينالالمركزية36جدونرقم
المحلية

 البيان
القيم 
الثابتة 
 للمعادلة

الخطأ 
مستوى  tقيمة قيمة بيتا المعيارى 

 المعنوية

 0.194 1.563 المقطع )الثابت( 1
 

8.067 0.000 
 0.000 4.904 0.432 0.082 0.402 الميل



 



 نظاماإلدارةالمحليةخطاالنحذارللعالقةبينالالمركزيةاإلداريةوتطبيق: 8شكلرقم

 الفرضية الفرعية الثانية ( 2.1.8.4)

دارة المحلية حصائية بين الالمركزية المالية وتطبيق نظام اإلإتوجد عالقة ذات داللة 
 .بالمجالس البلدية قيد الدراسة

 خالن )من رقم اختثار37الجدون حبين والذى )fلهذه االنحذار معادلة لنموذج
 المعنوية مستوى فإن (p<0.05)الفرضية، ويفسرإلىيشير مقبون المعادلة نموذج أن

دارةعالقةاالرتثاطبينالمتغيرالمستقل)الالمركزيةالمالية(والمتغيرالتابع)تطبيقنظاماإل

 اإلدارية  الالمركزية 

رة 
إلدا

م ا
نظا

ق 
طبي

ت
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دارةالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماإلتوجدعالقةذاتداللةاحصاليةبينالمحلية(،وبهذا
.المحليةبالمجالسالبلديةقيدالدراسة

دارةالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماإل:تحليلالتثاحنالختثارالعالقةبين37جدونرقم
المحلية

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 b.000 39.037 4.660 1 4.660 االنحذار11
 119. 105 12.535 البقايا

  

 106 17.195 المجموع
   



"0.521(قوةاالرتثاطمتوسطةحي معاملاالرتثاط"38وتظهرفىالجدونرقم)

R=" التحدحد معامل وقيمة ،0.271 "=2R المستقل المتغير وبذلك المالية(، )الالمركزية

 %.27يفسرالمتغيرالتابع)تطبيقنظاماالدارةالمحلية(بنسثة

:معاملاالرتثاطومعاملالتحدحدللعالقةبينالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماالدارة38جدونرقم
المحلية

معامل  
 االرتباط

معامل  
 التحديد

معامل  
التحديد 
 المعدل

الخطأ 
المعيارى 
 التقديرى 

.521a 0.271 0.264 0.40120 
" قيمة 1.592يظهر "=0B1="0.448"وقيمةBوه االنحذار ناقيمتمالمعادلة

.(حبينذلك39،والجدونرقم)(p<0.05)نلظهورمستوىالمعنويةامقبولت
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دارةالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماإلاالنحذارللعالقةبينخط:معادلة39جدونرقم
المحلية

القيم الثابتة  البيان
 للمعادلة

الخطأ 
 المعيارى 

قيمة  
مستوى  tقيمة بيتا

 المعنوية

 000. 12.931  123. 1.592 المقطع )الثابت( 1
 000. 6.248 521. 072. 448. الميل

 

 
 

دارةالمحليةالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماإل:خطاالنحذارللعالقةبين9رقمشكل

 ( الفرضية الثانية 2.8.4) 

متغيرات الدراسة  المبحوثين فى ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين إجابات 

، الوظيفيةو المتغيرات الشخصية  إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام تطبيق، )الالمركزية

 يتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية: و 

في متغيرات الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين  .1

 متغير سنوات الخبرة. إلىتعزى  (ةاإلدارة المحلي نظام تطبيق)الالمركزية، 

 المالية الالمركزية 

رة 
إلدا

م ا
نظا

ق 
طبي

ت
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يظهرمستوىfناختثارإ(حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي 40منالجدونرقم)

 (p>0.05)المعنوية فروق وجود عدم على حدن وهذا لم، المثحوثين إجابات جالىبين

 ومجان الالمركزية )مجان المحليةنظامتطبيقالدراسة (اإلدارة سنواتإلىتعزى متغير

.الخبرة



جالىالدراسة)مجانلمجاباتالعينة:تحليلالتثاحنالختثارفروقإ40جدونرقم
(بالنسثةلمتغيرسنواتالخبرةاإلدارةالمحليةنظامتطبيقالالمركزيةومجان

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 الالمركزية 
 0.173 1.695 0.176 3 0.528 بين المربعات
     0.104 102 10.600 داخل المربعات

       105 11.129 المجموع

تطبيق نظام 
 اإلدارة المحلية 

 0.118 2.008 0.317 3 0.950 بين المربعات
     0.158 102 16.091 داخل المربعات

       105 17.041 المجموع

المتغيرات  
 بالكامل

 0.081 2.312 0.249 3 0.748 بين المربعات
     0.108 102 10.996 داخل المربعات

       105 11.743 المجموع
 

متغيرات الدراسة )الالمركزية،  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين  .2

 متغير المستوى التعليمى. إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام  تطبيق

يظهرمستوىf(حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي أناختثار41منالجدونرقم)

 (p>0.05)المعنوية فروق وجود عدم على حدن وهذا لم، المثحوثين إجابات جالىبين
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ومجان )مجانالالمركزية المحليةنظامتطبيقالدراسة المستوىمتغيرإلىتعزى(اإلدارة

التعليمى.

جالىالدراسة)مجانلمجاباتالعينةإتحليلالتثاحنالختثارفروق:41جدونرقم
لمتغيرالمستوىالتعليمى(بالنسثةاإلدارةالمحليةنظامتطبيقالالمركزيةومجان

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 الالمركزية 
 0.508 0.864 0.091 5 0.456 بين المربعات
   0.106 101 10.672 داخل المربعات

    106 11.129 المجموع

تطبيق نظام 
 اإلدارة المحلية 

 0.054 2.257 0.346 5 1.728 بين المربعات
   0.153 101 15.467 داخل المربعات

    106 17.195 المجموع

المتغيرات  
 بالكامل

 0.138 1.715 0.184 5 0.922 بين المربعات
   0.108 101 10.861 داخل المربعات

    106 11.783 المجموع


متغيرات الدراسة )الالمركزية،  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين  .3

 متغير التخصص. إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام  تطبيق

يظهرمستوىf(حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي أناختثار42منالجدونرقم)

 (p>0.05)المعنوية فروق وجود عدم على حدن وهذا لم، المثحوثين إجابات جالىبين

التخصص.متغيرإلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقالدراسة)مجانالالمركزيةومجان
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جالىالدراسة)مجانالالمركزيةلم:تحليلالتثاحنالختثارفروقاجاباتالعينة42جدونرقم
التخصص(بالنسثةلمتغيراإلدارةالمحليةنظامتطبيقومجان

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

  الالمركزية 

 0.720 0.574 0.061 5 0.307 بين المربعات
   0.107 101 10.821 داخل المربعات

    106 11.129 المجموع

تطبيق نظام 
 اإلدارة المحلية 

 0.161 1.621 0.255 5 1.277 بين المربعات
   0.158 101 15.918 داخل المربعات

    106 17.195 المجموع

المتغيرات  
 بالكامل

 0.374 1.084 0.120 5 0.600 بين المربعات
   0.111 101 11.183 داخل المربعات

    106 11.783 المجموع
متغيرات الدراسة  فى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .4

 . الوظيفة إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام تطبيق)الالمركزية، 

يظهرمستوىf(حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي أناختثار43منالجدونرقم)
 (p>0.05)المعنوية فروق وجود عدم على حدن وهذا لم، المثحوثين إجابات جالىبين

الوهيفة.متغيرإلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقالدراسة)مجانالالمركزيةومجان

جالىالدراسة)مجانلمجاباتالعينةإ:تحليلالتثاحنالختثارفروق43جدونرقم
الوهيفة.(بالنسثةلمتغيراإلدارةالمحليةنظامتطبيقالالمركزيةومجان

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 الالمركزية 
 0.521 0.757 0.080 3 0.240 بين المربعات
   0.106 103 10.889 داخل المربعات

    106 11.129 المجموع

تطبيق نظام 
 اإلدارة المحلية 

 0.287 1.276 0.205 3 0.616 بين المربعات
   0.161 103 16.579 داخل المربعات

    106 17.195 المجموع
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المتغيرات  
 بالكامل

 0.302 1.232 0.136 3 0.408 بين المربعات
   0.110 103 11.375 المربعاتداخل 

    106 11.783 المجموع
 

متغيرات الدراسة  فى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .5

 متغير المجلس البلدى. إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام تطبيق)الالمركزية، 

الفرضيةغيرمقبولة،حي 44منالجدونرقم) حتبينأنهذه يظهرfناختثارإ(

 فروق(p<0.05)مستوىالمعنوية حدنعلىوجود وهذا جالىبينإجاباتالمثحوثينلم،

ومجان الالمركزية )مجان المحليةنظامتطبيقالدراسة المجلسمتغيرإلىتعزى(اإلدارة

البلدى.

جالىالدراسة)مجانلم:تحليلالتثاحنالختثارفروقاجاباتالعينة44جدونرقم
(بالنسثةلمتغيرالمجلسالبلدىاإلدارةالمحليةنظامتطبيقالالمركزيةومجان

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 الالمركزية 
 0.008 2.588 0.236 10 2.363 بين المربعات
   0.091 96 8.766 داخل المربعات

    106 11.129 المجموع

تطبيق نظام 
 اإلدارة المحلية 

 0.000 7.509 0.755 10 7.547 بين المربعات
   0.101 96 9.648 داخل المربعات

    106 17.195 المجموع

المتغيرات  
 بالكامل

 0.000 5.965 0.452 10 4.516 بين المربعات
   0.076 96 7.268 داخل المربعات

    106 11.783 المجموع
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متغيرات الدراسة  فى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .6

 . متغير العمر إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام تطبيق)الالمركزية، 

الفرضيةغيرمقبولة،حي 45منالجدونرقم) حتبينأنهذه يظهرfناختثارإ(

 فروق(p<0.05)مستوىالمعنوية حدنعلىوجود وهذا جالىبينإجاباتالمثحوثينلم،

عمر.متغيرالإلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقالدراسة)مجانالالمركزيةومجان

جالىالدراسة)مجانلمجاباتالعينةإ:تحليلالتثاحنالختثارفروق45جدونرقم
(بالنسثةلمتغيرالعمراإلدارةالمحليةنظامتطبيقالالمركزيةومجان

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 الالمركزية 
 0.002 6.866 0.649 2 1.298 بين المربعات
   0.095 104 9.831 داخل المربعات

    106 11.129 المجموع

تطبيق نظام 
 اإلدارة المحلية 

 0.031 3.593 0.556 2 1.111 بين المربعات
   0.155 104 16.084 داخل المربعات

    106 17.195 المجموع

المتغيرات  
 بالكامل

 0.004 5.877 0.598 2 1.197 بين المربعات
   0.102 104 10.587 المربعاتداخل 

    106 11.783 المجموع


متغيرات الدراسة  فى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .7

 .متغير الجنس إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام تطبيق)الالمركزية، 
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يظهرمستوىf(حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي أناختثار46منالجدونرقم)

 (p>0.05)المعنوية فروق وجود عدم على حدن وهذا لم، المثحوثين إجابات جالىبين

الجنس.متغيرإلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقالدراسة)مجانالالمركزيةومجان

جالىالدراسة)مجانلمجاباتالعينةإ:تحليلالتثاحنالختثارفروق46جدونرقم
(بالنسثةلمتغيرالجنساإلدارةالمحليةنظامتطبيقالالمركزيةومجان

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

 الالمركزية 
 0.925 0.009 0.001 1 0.001 بين المربعات
   0.106 105 11.128 داخل المربعات

    106 11.129 المجموع

تطبيق نظام 
 اإلدارة المحلية 

 0.462 0.545 0.089 1 0.089 بين المربعات
   0.163 105 17.107 داخل المربعات

    106 17.195 المجموع

المتغيرات  
 بالكامل

 0.608 0.265 0.030 1 0.030 بين المربعات
   0.112 105 11.754 المربعاتداخل 

    106 11.783 المجموع


متغيرات الدراسة  فى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .8

 . متغير االقامة إلىتعزى  (اإلدارة المحلية نظام تطبيق)الالمركزية، 

يظهرمستوىfناختثارإ(حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي 47منالجدونرقم)

 (p>0.05)المعنوية فروق وجود عدم على حدن وهذا لم، المثحوثين إجابات جالىبين

قامة.اإلمتغيرإلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقالدراسة)مجانالالمركزيةومجان
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جالىالدراسة)مجانلمجاباتالعينةإ:تحليلالتثاحنالختثارفروق47جدونرقم
قامة(بالنسثةلمتغيراإلاإلدارةالمحليةنظامتطبيقالالمركزيةومجان

 البيان
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحرية

مربع 
 fقيمة المتوسط

مستوى 
 المعنوية

  لالمركزية ا

 0.825 0.049 0.005 1 0.005 بين المربعات
   0.106 105 11.124 داخل المربعات

    106 11.129 المجموع

تطبيق نظام 
 اإلدارة المحلية 

 0.442 0.595 0.097 1 0.097 بين المربعات
   0.163 105 17.098 داخل المربعات

    106 17.195 المجموع

  المتغيرات
 بالكامل

 0.553 0.354 0.040 1 0.040 بين المربعات
   0.112 105 11.744 داخل المربعات

    106 11.783 المجموع
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 النتائج والتوصيات (5)

 النتائج (1.5)

بعدتجميعالبياناتوتحليلهاتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالنتالدأهمها:

 العالقة بين الالمركزية وتطبيق نظام اإلدارة المحلية .أ

 داللة ذات عالقة إتوجد الالمركزية بين اإلوحصالية نظام المحليةتطبيق دارة

اإل علىتطبيقنظام الالمركزية وتؤثر الدراسة، قيد بمعاملبالمجالسالبلدية المحلية دارة

"0.179"بمعاملاإلدارية،حي حؤثرمجانالالمركزية(32:رقم)الجدون"0.414تحدحد"

)الجدون"0.264ويرتفعمعاملالتحدحدفىمجانالالمركزيةالمالية"(،35:رقم)الجدون

رقم حدنعلىالمحورالمؤثرأمثرفىمجانتطبيقنظاماإل(38، مما المحليةهو، دارة

.الالمركزيةالمالية

واقع الالمركزية فى المجالس البلدية قيد الدراسة  .ب

قيدالدراسةتصل المتوسطةإلىواقعالالمركزيةفىالمجالسالبلدية الموافقة درجة

فىالمجالسالبلديةقيدالدراسةدرجةاإلدارية،وواقعالالمركزية(30)الجدونرقم:"2.08"

" بمتوسط مرتفعة "2.50موافقة رقم: فى(30)الجدون المالية الالمركزية واقع أن كما ،

،(30)الجدونرقم:"1.65لديةقيدالدراسةهىدرجةموافقةمنخفضةبمتوسط"المجالسالب

جاباتالمثحوثينلفقراتمجانالالمركزيةكالتالي:إوتظهرنتالد

المركزية .1 السلطة عن باالستقاللية البلدى بالمجلس المحلية القرارات اتخاذ درجةيمتاز ،

.(25نرقم:)الجدو"2.48الموافقةمرتفعةبمتوسطحسابى"
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الخياراألفضلفياتخاذالقراراتالمحليةداخلالمجلسإلىتساعدالالمركزيةفيالوصون .2

.(25)الجدونرقم:"2.71،درجةالموافقةمرتفعةبمتوسطحسابى"البلد 

،تساعدالالمركزيةفيالمجلسالبلد علىبناءخبراتمحليةتشرفعلىالمرافقالمحلية .3

.(25)الجدونرقم:"2.67مرتفعةبمتوسطحسابى"درجةالموافقة

4.  قيادات ههور على الالمركزية البلد إداريةتساعد المجلس في الموافقةجدحدة درجة ،

.(25)الجدونرقم:"2.70مرتفعةبمتوسطحسابى"

المحلية .5 للتنمية وأهداف خطط وضع على البلد  المجلس مرتفعةحركز الموافقة درجة ،

.(25)الجدونرقم:"2.58ى"بمتوسطحساب

الاهرباءوالصحةواالسكان(علىممارسة .6 تساعدالالمركزيةالمرافقالعامةالمحلية)مثل:

داخلالحدود وتقديمخدماتها الموافقةمرتفعةبمتوسطللبلديةاإلداريةاختصاصاتها ،درجة

.(25)الجدونرقم:"2.40حسابى"

7.  وإدارة استخدام في المركزية الحكومة عن البلد  المجلس الماليةيستقل موارده درجة،

(.25)الجدونرقم:"1.70"الموافقةمتوسطةبمتوسطحسابى

الميزانيةالسنويةالمخصصةللمجلسالبلد تفيبتغطيةالمصروفاتالسنويةللقيامبممارسة .8

(.25)الجدونرقم:"1.24"درجةالموافقةمنخفظةبمتوسطحسابى،اختصاصاته

9.  نظامآلليةواضحة للمجلسالبلد حوجد المحلية الضرالبوالرسوم لجثاية الموافقة، درجة

(.25)الجدونرقم:"1.75"متوسطةبمتوسطحسابى

تحونالحكومةالمركزيةالقيمةالمخصصةمنالضرالبالعامةللمجلسالبلد  .10 درجة،

(.25)الجدونرقم:"1.52"الموافقةمنخفظةبمتوسطحسابى
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درجة،مثلالمصارف(لتغطيةنفقاتهالمالية)جهاتأخرىيقترضالمجلسالبلد من .11

(.25)الجدونرقم:"1.47"الموافقةمنخفظةبمتوسطحسابى

حتلقىالمجلسالبلد تبرعاتأوهثاتلتغطيةنفقاتهالماليةأوتمويلمشاريعهالتييقوم .12

 .(25)الجدونرقم:"1.58"درجةالموافقةمنخفظةبمتوسطحسابى،بها

فى المجالس البلدية قيد الدراسةتطبيق نظام اإلدارة المجلية اقع و  .ج

درجةالموافقةإلىدارةالمحليةبالمجالسالبلديةقيدالدراسةيصلواقعتطبيقنظاماإل

" حسابى وبمتوسط "2.33المتوسطة رقم: التالية(30)الجدون النتالد تحقق وتظهر ،

بالنسثةلهذاالمجانكاآلتى:

1.  ومعروفةحدود للمجلسالبلد محددة الجغرافية وبمتوسطالمنطقة مرتفعة موافقة بدرجة ،

(.29)الجدونرقم:"2.50"

2.  وحدات مختارإداريةحوجد اختصاصات تنفيذ خاللها من حتم المحالت، تسمى بالبلدية

(.29)الجدونرقم:"2.67،بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط"المحلة

سالبلد فيتقديمخدماتهعلىكاملالمنطقةالجغرافيةالواقعةتحتتتوفرالافاءةللمجل .3

(.29)الجدونرقم:"2.19وبمتوسط"،بدرجةموافقةمتوسطةسلطاتهومسؤولياته

،حتثعالمجلسالبلد مرافقالبلدية)مثل:الحرسالبلد والمستوصفاتومواقفالسيارات( .4

(.29)الجدونرقم:"2.36"بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط

يقومالمجلسالبلد بالتنسيقواإلشرافعلىمؤسساتالخدماتاالجتماعية)مثل:التعليم .5

،بدرجةموافقةمتوسطةوبمتوسطاإلداريةوالصحةوالرعايةاالجتماعية(الواقعةفيحدوده

(.29)الجدونرقم:"2.31"
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ا .6 على واإلشراف بالتنسيق البلد  المجلس الصحي،يقوم الصرف )مثل: البيئية لخدمات

"2.64،بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط"والتخلصمنالقمامةوالرقابةعلىالحدالقالعامة(

(.29)الجدونرقم:

)مثل .7 حتثعالمجلسالبلد مكاتبالسجلالمدنيالتيتتولىضثطوقالعاألحوانالمدنية

(.29)الجدونرقم:"2.27بمتوسط"ةوظ،بدرجةموافقةمنخفالميالدواإلقامة(

األنشطة .8 وأصحاب المستهلك حماية على ويعمل اختصاصاته البلد  الحرس يمارس

(.29)الجدونرقم:"2.26،بدرجةموافقةمنخفظةوبمتوسط"االقتصادية

الداخلية .9 السياحية والمرافق العامة المكتثات مسؤوليته تحت ويقع البلد  المجلس يشرف

(.29)الجدونرقم:"2.42،بدرجةموافقةمتوسطةوبمتوسط"ومرافقالخدماتالترفيهية

إجراءات .10 وتسهيل المدني المجتمع مؤسسات عمل تشجيع على البلد  المجلس يعمل

،بدرجةتأسيسهاوتوفيرالظروفالماللمةلمشاركةالمواطنينمعمؤسساتالمجتمعالمدني

(.29)الجدونرقم:"2.64موافقةمرتفعةوبمتوسط"

11.  الرقابة الرقابةاإلداريةتمارس )هيئة المختصة الجهات قبل من البلد  المجلس على

(.29)الجدونرقم:"2.66،بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط"(اإلدارية

)دحوان .12 المختصة الجهات قبل من البلد  المجلس على المالية الرقابة تمارس

 (.29)الجدونرقم:"2.81رتفعةوبمتوسط"،بدرجةموافقةمالمحاسثة(

 فروق إجابات المبحوثين لمجاالت الدراسة بالنسبة للمتغيرات الشخصية والوظيفية.  .د

منخالناالختثاراالحصالىالجاباتالعينةههرتنتالداالختثاركالتالى:
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الالمركزيةجالىالدراسة)مجانالتوجدفروقذاتداللةإحصاليةبينإجاباتالمثحوثينلم .1

،المستوىالتعليمى،سنواتالخبرةالمتغيرات)إلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقومجان

 .قامة(،الجنس،اإلدارىلمستوىاإل،االتخصص

جالىالدراسة)مجانالالمركزيةتوجدفروقذاتداللةإحصاليةبينإجاباتالمثحوثينلم .2

 .،العمر(المجلسالبلدىى)متغيرإلىتعزى(اإلدارةالمحليةنظامتطبيقومجان

 التوصيات  (2.5)

 مجال الالمركزية  .أ

للمج المالية االستقاللية تحقيق على البلداالعمل الدراسةلس قيد لتحقيقية وذلك ،

االدارىوالمالىحتى فيتطبيقالتوازنبينالثعد ايجابياإ وتؤثرتأثيراإ تستاملالالمركزية

نظاماالدارةالمحلية،وبهذايستوجبتحقيقاآلتى:

،صادرةمنالجهاتآلليةجثايةالضرالبوالرسومالمحليةللمجلسالبلد واضحنظامعمل .1

المختصة.

اإل .2 على العمل في إسراع ليتحوجراء العامة الضرالب من المخصصة صالحلالقيمة

 المجالسالبلدية.

نفقاتهمكانيةاقتراضالمجلسالبلدىمنالمصارفلتغطيةإعملدراساتجدوىفىمدى .3

 .المالية
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 تطبيق نظام االدارة المحلية مجال  .ب

اإل نظام مستوىتطبيق من وذلكالرفع الدراسة، قيد بالمجالسالبلدية المحلية دارة

ب جانب فىمعالجة المالى الالمركزالثعد مستوى من والرفع اإلأداءية المحليةنظام دارة

اآلتى:ب

ديمخدماتهعلىكاملالمنطقةالجغرافيةليكونقادرعلىتقلمجلسالبلد تحسينكفاءةا .1

،ويبدأذلكمنإختيارالعناصرالثشريةالافؤةفىاإلدارةالواقعةتحتسلطاتهومسؤولياته

المحليةوفقمعاحيرعلمية.

اإل .2 أداء مستوى من للرفع والتنسيق التعليمشراف )مثل: االجتماعية الخدمات مؤسسات

للمجالسالبلدية.اإلداريةحدودالوالصحةوالرعايةاالجتماعية(الواقعةفي

إلىمكاتبالسجلالمدنيالتيتتولىضثطوقالعاألحوانالمدنيةالعملعلىتحويلتثعية .3

.اإلقامة()مثلالميالدوالمجلسالبلدى

حمايةالمستهلكوأصحابلاختصاصاتهفيممارسةالحرسالبلد العملعلىتحسينأداء .4

 .األنشطةاالقتصادية

 بعمل الثاح  حوصى عامة فيعلميةبحاثأوبصفة الخارجية البيئة دور تشمل

المحلية،حي أنمعاملالتحدحدبينالالمركزيةوتطبيقنظاما رةداإلتطبيقنظاماالدارة

" 0.414المحلية أقرب تاون مؤثرة أخرى عوامل وجود على حدن مما العواملإلى"،

السياسية،االقتصادية،االجتماعيةوالقانونية.
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والتوزيعودارالثقافةللنشروالتوزيع،عماناالردن.
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 (3ملحق رقم )

 دولةليبيا

جمعبياناتانةاستث

هذت علميةاالستثانةهتعلق بدراسة فى الالمركزية دور المحليةاإلنظامتطبيقبعنوان ،دارة

.دراسةتطبيقيةعلىالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةمنليبيا

 ودعم لمؤازرة الدالمين واالستعداد االهتمام بكم نعهد تخدماألوحي أننا التى بحاثالعلمية

جابةعلىاالسئلةالواردةفياإللتعاونمعنامنخالنتطورمجتمعنا،وكلناأملأننجدا

هذااالستبيان.

تقييمأفضلإلىإنحرصكمعلىتقديمالمعلوماتالاافيةوالمطلوبةبدقةوموضوعيةسيؤدى

وبالتاليالحصونعلىنتالدوتوصياتأمثرودقة.،لموضوعالدراسة

لغاياتالثح العلمىفقط.الإأؤكدلامبأنهذهالمعلوماتلنتستخدموأرجوأن

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 وتفضلوابقبول فائق االحترام



 الباحث

  



 

196 
 

 العـامـــــة  المعــلومـات

 إسم الهيئة المحلية .................................... .1
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 المستوى الوظيفي .4
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تستتتنة40-31متتن-بفأقتتتلستتنة30-أ تستتتنة60-51-دستتنة50–41متتتن-جتت -هتتت

سنة60أمثرمن
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 االستبانة

مجال مفهوم 

 الالمركزية
 العبارة

 رأى المحكم

 الصياغةإعادة 

سالمة  

 المحتوى

وضوح 

 المعنى

االرتباط 

 بالمجال

سليم
سليم  

غير 
 

ح
ض

وا
ح 
ض

وا
غير 

 

ط 
يرتب

ط  
ال يرتب

 

1 

اإل فى المحليةالالمركزية دارة
 السلطاتالااملنقلالهى
ؤوالمس من  الحكومةوليات

المجالسالبلديةإلىالمركزية

       

2 
بميزانيةتطبيقالالمركزيةيضر

الدولة
       

3 
 الالمركزية قياداتإلىتحتاج

ذاتكفاءةعاليةإدارية
       

4 
دارةالمحليةالالمركزيةفياإل
دارىتقللمنالفساداإل

       

5 
الالمركزيةتوفرالخياراالفضل

فياتخاذالقرار
       

6 
الالمركزيةفياالدارةالمحلية

تحسنمنالخدمات
       

7 

دارةالمحليةالالمركزيةفياإل
قليميةتشجععلىالمنافسةاإل

وتقللمناالضطراباتبينها

       

 ما رأيك في مسمى المجال:  

 مناسب )    (                      غير مناسب )     (

 مقترحك؟ ما يرمناسب، كانغ إذا

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
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مجال 

الالمركزية 

 اإلدارية 

 العبارة

 رأى المحكم

 إعادة الصياغة

سالمة  

 المحتوى

وضوح 

 المعنى

االرتباط 

 بالمجال

سليم
سليم  

غير 
 

ح
ض

وا
ح 
ض

وا
غير 

 

ط 
يرتب

ط  
ال يرتب

 

1 

يستتتتتتتتقلالمجلتتتتتتتسالبلتتتتتتتدىعتتتتتتتن
الحكومتتتتتتةالمركزيتتتتتتةفتتتتتتىاتختتتتتتاذ

القراراتالمحلية.

       

2 

الحوجدهناكتعارضفتىاتختاذ
القراراتبتينوزارةالحكتمالمحلتى

المجلسالمحلىو

       

3 

حوجتتتتتتدحريتتتتتتةللمجلتتتتتتسالمحلتتتتتتى
خطتتتتتتتتتطالفتتتتتتتتتىعمتتتتتتتتتلالمرونتتتتتتتتتة

مستتتتتتقبليةفتتتتتىتقتتتتتديمالختتتتتدماتال
التنميةو

       

4 

المرافتتتتتتقالعامتتتتتتةمثتتتتتتلالاهربتتتتتتاء
والتعلتتتتتتتتتتيموالصتتتتتتتتتتحةتتتتتتتتتتتمنقتتتتتتتتتتل

الستتتتتتتتلطاتإلتتتتتتتتىاختصاصتتتتتتتتاتها
تملتتتتكاالستتتتتقالليةفتتتتىالمحليتتتتةو

منتتتتتتتتتتاطقمحتتتتتتتتتتددةدونمثاشتتتتتتتتتترة
الوزاراتالسيطرةالمثاشرةمن

       

5 

مثل المحلية العامة المرافق
 والتعليم والصحة تملكالاهرباء
السلطةلتوهيفموهفيها.

       

6 

المرافتتتتتتتقالعامتتتتتتتةالمحليتتتتتتتةمثتتتتتتتل
لهتتتتتاالاهربتتتتتاءوالصتتتتتحةوالتعلتتتتتيم
إدارةوصتتتتتتتتتالحياتفتتتتتتتتتىانشتتتتتتتتتاء

مراقثةادالها.وتقييموميزانيتها

       

7 

)المجلسالبلدىالهيئاتالمحلية
مستتتقلةوالمرافتقالعامتةالمحليتة(

ماليتتاإواداريتتاإوالتخضتتعللستتلطات
االشتترافمتتنختتالنالمركزيتتةاال

الرقابة.و
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8 

لتتتتدىالمحليتتتتةتتتتتتوفرالمعلومتتتتات
النتتتتوعوالستتتتلطاتالمحليتتتتةبتتتتالام

التختتتاذالقتتتراراتمثتتتلالمطلتتتوبين
قواعتتتتتتتتتدبيانتتتتتتتتتاتعتتتتتتتتتنمختلتتتتتتتتتف

 القطاعاتالمحلية.

       

9 
توجتتتدستتترعةفتتتىاتختتتاذالقتتترارات
 التصحيحيةلمعالجةاالنحرافات

       

10 

حوجتتتتتدتفتتتتتويضالستتتتتلطةلالفتتتتتراد
ذوىاالستتتتتتتتتعدادلتقلتتتتتتتتدوهتتتتتتتتالف

 قيادية

       

11 

مستتتتتتتتتوىوتوجتتتتتتتدمعتتتتتتتتاحيرلنتتتتتتتوع
الختتتتتتتتتدماتالمطلتتتتتتتتتتوبتقتتتتتتتتتتديمها

بتعتتاونوثيتتقبتتينوزارةوللستتكان
 االدارةالمحليةوالحكمالمحلى

       

12 
توجتتدقتتدرةأعلتتىفتتىالتايتتفمتتع

 المتغيرةوالظروفالمحيطة
       

 ما رأيك في مسمى المجال:  

 مناسب )    (                      غير مناسب )     (

 قترحك؟ ما مناسب، غير كان إذا

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
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مجال 

الالمركزية 

 المالية

 العبارة

 رأى المحكم

 إعادة الصياغة

سالمة  

 المحتوى

وضوح 

 المعنى

االرتباط 

 بالمجال

سليم
سليم  

غير 
 

ح
ض

وا
ح 
ض

وا
غير 

 

ط 
يرتب

ط  
ال يرتب

 

1 

يستطيعالمجلسالبلدىالوصون
المتتتتتتتتواردالماليتتتتتتتةالمحليتتتتتتتتةإلتتتتتتتى

الرستتتتتتتتومجثايتتتتتتتتةبستتتتتتتتهولةمثتتتتتتتتل
والضرالب

       

2 

يستقلالمجلسالبلتدىفتىتقتدحر
متتتتتتتتتتتتتتتتتواردهالماليتتتتتتتتتتتتتتتتتةوربطهتتتتتتتتتتتتتتتتتا

باالحتياجاتالمالية

       

3 

يحققالمجلسالبلدىمتنخاللته
متتتواردهالماليتتتتةالختتتتدماتالعامتتتتة

علىوجهمرضى

       

4 

متتتتنختتتتالنالمتتتتواردالماليتتتتةفتتتتتى
البلديتتتتتتتتةحتحقتتتتتتتتقالمستتتتتتتتاواةبتتتتتتتتين

المواطنينفىتلقىالخدمات

       

5 
تلقتتتىإلتتتىالمجلتتتسالبلتتتدىحلجتتتأ

 عاناتمنالحكومةالقروضواإل
       

6 

يخصتتتصللمجلتتتسالبلتتتدىنستتتثة
%منقيمةالضرالبالعامتة10

اإلداريةالمجثاةفىحدوده

       

7 

تمتتتتونالبلديتتتتةمتتتتنختتتتالنرستتتتوم
المنافتتتتتتتتذ)البريتتتتتتتتةأوالجويتتتتتتتتةأو

 الثحرية(

       

8 

حتتتمتحصتتيلالرستتومذاتالطتتابع
المحلتتتتتتىمثتتتتتتلرستتتتتتومالتتتتتترخص

 والحرفوالصناعاتوغيرها.

       

9 

حتتتتتتتتمتحصتتتتتتتيلرستتتتتتتوماالمتتتتتتتالك
العامتتتتةمثتتتتلالعقتتتتاراتواالستتتتواق
وقيمتتتتتتتةالركتتتتتتتازداختتتتتتتلالمدحنتتتتتتتة

 وغيرها
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 ما رأيك في مسمى المجال:  

 مناسب )    (                      غير مناسب )     (

 مقترحك؟ ما مناسب، غير كان إذا

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________  
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مجال تطبيق 

االدارة 

 المحلية

 العبارة

 رأى المحكم

 إعادة الصياغة

سالمة  

 المحتوى

وضوح 

 نىالمع

االرتباط 

 بالمجال

سليم
سليم  

غير 
 

ح
ض

وا
ح 
ض

وا
غير 

 

ط 
يرتب

ط  
ال يرتب

 

1 

حوجتتتتتدحتتتتتدودمعروفتتتتتةللمستتتتتاحة
الجغرافيتتتةالواقعتتتةتحتتتتستتتلطات

 بلدىالمجلسال

       

2 

حتثتتتتتعالمجلتتتتتسالبلتتتتتدىمحتتتتتالت
تعتبرفروعمتنخاللهتاحتتمتنفيتذ
سياستتتتتتتتتتتتتاتالمجلتتتتتتتتتتتتتسالبلتتتتتتتتتتتتتدى

وخططهوخدماته.

       

3 

الهيكتتتتتتلالتنظيمتتتتتتىبالبلديتتتتتتةلتتتتتته
القدرةوالافاءةبحي حتناسبمتع

نشتتطةالمنوطتتةبتتهحجتتمونتتوعاأل
فتتتتتىتنفيتتتتتتذالختتتتتتدماتواالنشتتتتتتطة
علتتتتتتتىالمستتتتتتتاحةالواقعتتتتتتتةتحتتتتتتتت

سلطته.

       

4 

الهيكتتتتتتتتتتلالتنظيمتتتتتتتتتتىبتتتتتتتتتتالمجلس
البلتتتدىلتتتهالقتتتدرةعلتتتىاالتصتتتان
والتنستتيقالفعتتانبتتينالمستتتويات
االداريةداخلالمجلسالبلدى.

       

5 

تقستتتتتتيمالعمتتتتتتلوتنتتتتتتوعاالنشتتتتتتطة
داختتتتتتتلالمجلتتتتتتتسالبلتتتتتتتدىبتتتتتتتدوره

الافتتتتتاءةفتتتتتىالقيتتتتتامإلتتتتتىحتتتتتؤدى
بمهامتتهداختتلالمنطقتتةالجغرافيتتة

الواقعةتحتسلطته

       

6 

تتتتتتوفرالافتتتتاءةللاتتتتوادرالقياديتتتتة
داختتتتتتلالمجلتتتتتتسالبلتتتتتتدىللقيتتتتتتام
بالمهامالمنوطةبالمجلسالبلتدى
علىالوجهالمطلوبوالمرضى.

       

7 
يحتتتتتتافظالمجلتتتتتتسالبلتتتتتتدىعلتتتتتتى
القيتتتتتتتتامبمهامتتتتتتتتهوفتتتتتتتتقالقتتتتتتتتوانين
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واللتتتتتتتتتوالحواالنظمتتتتتتتتتةوالمعتتتتتتتتتاحير
المعتمتتتتدةمتتتتنالستتتتلطةالمركزيتتتتة

للدولة

8 

يستتتتتتتتتتتتتتتطيعالمجلتتتتتتتتتتتتتتسالبلتتتتتتتتتتتتتتدى
االشتتتتترافعلتتتتتىكافتتتتتةالختتتتتدمات
داختتتتتلالبلديتتتتتةاذاتتتتتتمنقتتتتتلاليتتتتته
االختصاصتتتاتللمصتتتالحالعامتتتة
علتتتتىوجتتتتهالشتتتتمونوبنتتتتاءعلتتتتى

م.2015(لسنة8القانونرقم)

       

9 

حتثتتتتتتتعالمجلتتتتتتتسالبلتتتتتتتدىمرافتتتتتتتق
البلديتتتتتتتتةمثتتتتتتتتلالحتتتتتتتترسالبلتتتتتتتتدى
والمستوصتتفاتوالمقتتابرومواقتتف

 السيارات

       

10 

الخدمات البلد  المجلس يقدم
التعليم مثل االجتماعية
والرعاية والدواء والصحة،
الطفولة، حماية االجتماعية،
الخدمات السن، كثار مساعدة

اإلسكان...الخوالثقافية

       

11 

الخدمات البلدى المجلس يقدم
المواصالتوالطرق مثل البيئية
الصحى والصرف واإلضاءة

والتخلصمنالقمامة،والمجارى
العامة الحدالق على والرقابة

...الخ

       

12 

الموطنين البلدى المجلس يمثل
المركزية الحكومة امام المحليين
تدخل التى المسالل بخصوص
الحكومة اختصاصات فى

المركزية.

       

13 

يصتتتتدرالمجلتتتتسالبلتتتتدىاللتتتتوالح
الخاصتتتةبالضتتتثطاالدارى،مثتتتل
اللتتتوالحالمتعلقتتتةبتتتاالمنوالنظتتتام

العاموالهدوءوالسكينة.
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14 

للستتجلحوجتتدلتتدىالبلديتتةمكتتتب
المتتتتتتتتدنىحتتتتتتتتتولىضتتتتتتتتثطوقتتتتتتتتالع
األحتتتتتتوانالمدنيتتتتتتةمثتتتتتتلالمتتتتتتيالد

قامةوالزواجوالطتالقوالوفتاةواإل
وغيرها.

       

15 

يمتتتتتتتتتتتتتتتتارسالحتتتتتتتتتتتتتتتترسالبلتتتتتتتتتتتتتتتتدى
اختصاصتتتتتتتاتهبشتتتتتتتكلمرضتتتتتتتى،

حمايتتتتتةالمستتتتتتهلكويعمتتتتتلعلتتتتتى
صحاباالنشطةاالقتصاديةأو

       

16 

مشتتتتتتاريعحنفتتتتتتذالمجلتتتتتتسالبلتتتتتتدى
التنميتتتتتتتتتتتتتتةاالجتماعيتتتتتتتتتتتتتتةمثتتتتتتتتتتتتتتل

سكان،والحتدالق،ومشتروعاتاإل
التنميتتتتةالذاتيتتتتةورعايتتتتةالمستتتتنين

والمقعودحن.

       

17 

حنفتتتتتتذالمجلتتتتتتسالبلتتتتتتدىمشتتتتتتاريع
نشتتتتاءإالتنميتتتتةاالقتصتتتتاديةمثتتتتل

ستتتتتتتواقوالمعتتتتتتتارضومشتتتتتتتاريعاأل
السياحةوالمصانعوالبنوك

       

18 

وهالف البلدى المجلس حنفذ
مثل العمرانى، نقلالتخطيط

والتقسيم والتخصيص الملاية
.والرقابة

       

19 

ويقع البلدى المجلس يشرف
المكتثاتالعامةؤتحتمس وليته

الداخليةو السياحية التنمية
ومرافقالخدماتالترفيهية.

       

20 

حهتمالمجلسالبلدىبعملخطط
الثشريةفىنطاق الموارد لتنمية

البلدية
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21 

عمل تشجيع على البلدية تعمل
المدنى المجتمع مؤسسات
وتوفر وتسهلاجراءاتتأسيسها
لمشاركة الماللمة الظروف
المواطنينمعمؤسساتالمجتمع

المدنى.

       

22 

المجلس لدى الافاءة تتوفر
بين التنسيق سرعة فى البلدى

تقدمه التى مختلفالخدمات ا
جهزةالمحلية.األ

       

23 
حوجتتتتتتدخطتتتتتتةلتتتتتتتدريبالقيتتتتتتادات
 السياسيةعلىمستوىالمحلى

       

24 

تحقيتتتتتتتتتتقحوجتتتتتتتتتتدمستتتتتتتتتتتوىمتتتتتتتتتتن
الديمقراطيتتتتتتتتتتةالسياستتتتتتتتتتيةعلتتتتتتتتتتى

 المستوىالمحلى

       

25 

توجتتدمشتتاركةفعليتتةمتتنالستتكان
المحليتتتتتتتينفتتتتتتتىاتختتتتتتتاذالقتتتتتتترارت

 المحلية

       

26 

تصتتتتتتدرالرقابتتتتتتةعلتتتتتتىالمجلتتتتتتس
البلتتتتدىمتتتتنالستتتتلطاتالمركزيتتتتة
والمحليةويتممثاشرتهابالقانون

       

27 

تطبتتتتتتتقالرقابتتتتتتتةعلتتتتتتتىالهيئتتتتتتتات
المحليتتتتتةالمتمثلتتتتتةفتتتتتىاالعمتتتتتان

القالمةبها

       

28 

عضتتتتتتتتاءأتطبتتتتتتتتقالرقابتتتتتتتتةعلتتتتتتتتى
المجلتتسالبلتتتدىباعتثتتتارهماعلتتتى

سلطةمحلية.

       

29 

تطبتتتتقالرقابتتتتةالماليتتتتةبتتتتالمجلس
البلدىمثلالرقابتةعلتىالموازنتة

دارةالممتلااتوالحصتونعلتىإو
القتتروضوتحدحتتدقيمتتةالضتترالب

والرسومالمحليةوتحصيلها
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30 

تطبتتتتتتقالرقابتتتتتتةالسياستتتتتتيةعلتتتتتتى
المجلتتسالبلتتدىمتتنقبتتلالستتلطة
التشتتتريعيةفتتتتىالدولتتتتةوالحكومتتتتة

المركزية.

       

31 

تطبتتتتتتقالرقابتتتتتتةالقضتتتتتتاليةعلتتتتتتى
المجلتتتتتسالبلتتتتتتدىعنتتتتتدحصتتتتتتون
النزاعتتتتتاتبتتتتتينالمجلتتتتتسالبلتتتتتدى

واطرافاخرى.

       

32 

المجلتتتسالبلتتتدىللرقابتتتةيخضتتتع
الشعبيةمنقبلالمتواطنين،مثتل
حضتتتورالمتتتواطنيناالجتماعتتتات
وحقهتتتتتمفتتتتتىالقبتتتتتونواالعتتتتتتراض

علىبعضالقراراتوغيرها.

       

 ما رأيك في مسمى المجال:  

 مناسب )    (                      غير مناسب )     (

 مقترحك؟ ما مناسب، غير كان إذا

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________  
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(4ملحقرقم)

 جامعةالجبلالغربي

الدراساتالعلياوالتدريبإدارة

قسماإلدارة/مليةالمحاسثة

استثانةجمعبيانات

هذتعلقت المحلية"بدراسةعنوانهاانةستثاإله اإلدارة فيتطبيقنظام دراسة–دورالالمركزية
لنيلاإلجازةالعالية)الماجسستير(تطبيقيةعلىالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةمنليبيا"

التعاونمعنامنخالناإلجابةعلىاألسئلةالواردةفي،وكلناأملأننجدمنامفياإلدارة
هذهاالستثانة.

تقييمأفضلإلىتقديمالمعلوماتالاافيةوالمطلوبةبدقةوموضوعيةسيؤدىوإنحرصكمعلى
وبالتاليالحصونعلىنتالدوتوصياتأمثردقة.،لموضوعالدراسة

وأرجوأنأؤكدلامبأنهذهالمعلوماتلنتستخدمإاللغاياتالثح العلميفقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 

 الباحث
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 العـامـــــة أوالً: المعــلومـات

 ...................................اسم المجلس البلدي ................ .1

 مناسبة (   تراها التي بوضع خط تحت اإلجابة ) يرجى التكرم

 الجـــنس .2

 .أنــــثى -ذكــر.                                                    ب  -أ

 العمــــر .3

 سنة فأكثر.  50من  -سنة.     جـ  50أقل من  إلىسنة  30من  -سنة.       ب  30أقل من  -أ

 العلمي المؤهل .4

ــ          -أ ــا يعادل ــط وم ــوم متــوســــــــ ــالي             -ب دبــلــ ــوم ل ــو             -دبـــلــ      بكالوريـــــ

 دكتوراه. -وماجسستير                              -ليسانس                هـ -د 

 سنوات الخبرة .5

 سنوات. 10أقل من  إلىسنوات  5من  -سنوات.                               ب  5من  أقل -أ

 سنة.  15أكثر من -سنة.       د  15أقل من  إلىسنوات  10جـ ــ من     

 المستوى الوظيفي .6

 .  إدارةمــدير  -وكيل ديوان بلدية .   د  -لضــو مجلس بلدي.      -ب  بلدية   لميــــد  -أ

 التخصص العلمي .7

 قانون.  -للوم سياسية.              -ب                           . للوم اقتصادية -أ

 للوم إنسانية. -و             أساسية. للوم  -هندسية.                          هـ للوم   -د 

 )الرجاء ذكرها( .........................................غير ذلك 

 مكان اإلقامة االعتيادي .8

 للبلدية. اإلداريةخار  الحدود  -للبلدية.              ب  اإلداريةداخل الحدود  -أ
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 ثانيا: األسئلة المتعلقة بالدراسة

 مجال الالمركزية -1

 اإلداريةالالمركزية 

 موافقغير  محايد موافق العبارة رم

يمتتتتازاتختتتاذالقتتتراراتالمحليتتتةبتتتالمجلسالبلتتتدى 1
 باالستقالليةعنالسلطةالمركزية

   

حدود المنطقة الجغرافية للمجلــس البلــدي محــددة  2

 ومعروفة.

   

يستقلالمجلسالبلد عنالحكومةالمركزيةفتي 3
 استخداموإدارةمواردهالمالية.

   

تســمى  إداريــةيتفرع من المجلس البلدي وحــدات  4

ــ   ــذ خطط ــا تنفي ــن خالل  ــتال م ــة، ي ــروع البلدي ف

 وخدمات .

   

الخيتتتتتارإلتتتتتىتستتتتتاعدالالمركزيتتتتتةفتتتتتيالوصتتتتتون 5
األفضتتتتتتلفتتتتتتياتختتتتتتاذالقتتتتتتراراتالمحليتتتتتتةداختتتتتتل

 المجلسالبلد .

   

بالبلدية تسمى المحالت، يتال  إداريةيوجد وحدات  6

 من خالل ا تنفيذ اختصاصات مختار المحلة.

   

الميزانيةالسنويةالمخصصةللمجلسالبلد تفي 7
بتغطيتتتتتةالمصتتتتتروفاتالستتتتتنويةللقيتتتتتامبممارستتتتتة

 اختصاصاته.

   

تتوفر الكفاءة للمجلــس البلــدي فــي تقــديال خدماتــ   8

ــة  ــة الجغرافي ــل المنطق ــى كام ــ  لل ــة تح الواقع

 سلطات  ومسؤوليات .

   

تستاعدالالمركزيتةفتتيالمجلتسالبلتتد علتىبنتتاء 9
 خبراتمحليةتشرفعلىالمرافقالمحلية.

   

يتبع المجلس البلدي مرافق البلدية )مثل: الحــر   10

 البلدي والمستوصفات ومواقف السيارات(.

   

الضتتتتتترالبحوجتتتتتتدنظتتتتتتامآلليتتتتتتةواضتتتتتتحةلجثايتتتتتتة 11
 والرسومالمحليةللمجلسالبلد .

   



 

210 
 

 الالمركزية المالية

 غير موافق محايد موافق العبارة رم

يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى   12

مؤسسات الخدمات االجتمالية )مثل: التعليال 

والصحة والرلاية االجتمالية( الواقعة في  

 . اإلداريةحدوده 

   

إداريتتتتةتستتتتاعدالالمركزيتتتتةعلتتتتىههتتتتورقيتتتتادات 13
 جدحدةفيالمجلسالبلد .

   

واإلشراف للى  يقوم المجلس البلدي بالتنسيق  14

الخدمات البيئية )مثل: الصرف الصحي،  

والتخلص من القمامة والرقابة للى الحدائق  

 العامة(.

   

تحتتونالحكومتتةالمركزيتتةالقيمتتةالمخصصتتةمتتن 15
 الضرالبالعامةللمجلسالبلد .

   

يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى   16

مياه الشرب خدمات المنافع العامة )مثل: 

 والك رباء والنقل العام والغاز(.

   

حركزالمجلتسالبلتد علتىوضتعخطتطوأهتداف 17
 للتنميةالمحلية.

   

يصدر المجلس البلدي اللــوائا الخاصــة بالضــبط  18

ــةاإلداري داخــل حــدوده  ــوائا  اإلداري ــل: الل )مث

 المتعلقة باألمن والنظام العام(.

   

حتمتحصيلالرسومالمحليةمثل)رسومالرخص 19
 والحرفوالصناعاتواألمالكالعامة(.

   

يتبع المجلس البلدي مكاتب الســجل المــدني التــي  20

تتولى ضبط وقائع األحوال المدنية )مثــل المــيالد 

 واإلقامة(.

   

حوجتتتتتتتداستتتتتتتتقالنمتتتتتتتاليوإدار للمرافتتتتتتتقالعامتتتتتتتة 21
فتتيالاهربتتاءوالصتتحةواالستتكان(المحليتتة)مثتتل:

اإلداريتتتتتةممارستتتتتةاختصاصتتتتتاتهاداختتتتتلالحتتتتتدود
 للبلدية.
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 مجال تطبيق نظام االدارة المحلية -2
 غير موافق محايد موافق العبارة رم

يمار  الحــر  البلــدي اختصاصــات  ويعمــل للــى  22

 المست لك وأصحاب األنشطة االقتصاديةحماية 

   

23  أخرى جهات من البلد  المجلس مثل(يقترض
 المصارف(لتغطيةنفقاتهالمالية.

   

يشرف المجلس البلدي للى وظائف التخطيط  24

العمراني )مثل: نقل الملكية والتخصيص والتقسيال 

 والرقابة(. 

   

25
 

المرافتتتتقالعامتتتتةالمحليتتتتة)مثتتتتل:تستتتتاعدالالمركزيتتتتة
الاهربتتتتتتتتتاءوالصتتتتتتتتتحةواالستتتتتتتتتكان(علتتتتتتتتتىممارستتتتتتتتتة

اإلداريتةاختصاصاتهاوتقديمخدماتهاداخلالحتدود
 للبلدية.

   

يشرف المجلس البلدي ويقع تح  مسؤوليت   26

المكتبات العامة والمرافق السياحية الداخلية ومرافق  

 الخدمات الترفي ية.

   

الحكومةالمركزيةبتالتحويالتالماليتةللمجلتستلتزم 27
 البلد فيحالةالعجزعنتغطيةنفقاتهالمالية.

   

يعمل المجلس البلدي للى تشجيع لمل مؤسسات  28

المجتمع المدني وتس يل إجراءات تأسيس ا وتوفير 

الظروف المالئمة لمشاركة المواطنين مع مؤسسات 

 المجتمع المدني.

   

المجلــس البلــدي مــن للــى  اإلداريــةتمار  الرقابة  29

 (.اإلداريةقبل الج ات المختصة )هيئة الرقابة 

   

حتلقتتتتىالمجلتتتتسالبلتتتتد تبرعتتتتاتأوهثتتتتاتلتغطيتتتتة 30
 نفقاتهالماليةأوتمويلمشاريعهالتييقومبها.

   

تتابع وزارة الحكال المحلى ألمال وأنشــطة المجلــس  31

مســتمر للتأكــد مــن أداء م امــ  وفــق البلــدي بشــكل 

 القوانين واللوائا القانونية والمعايير المعتمدة.

   

تمار  الرقابة المالية للى المجلس البلدي مــن قبــل  32

 الج ات المختصة )ديوان المحاسبة(.
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(5ملحقرقم)

 جامعةالجبلالغربي

الدراساتالعلياوالتدريبإدارة

قسماإلدارة/مليةالمحاسثة

استثانةجمعبيانات

المحلية" بدراسةعنوانها االستبيان هذا تعلقح اإلدارة دراسة–دورالالمركزيةفيتطبيقنظام
لنيلاإلجازةالعالية)الماجسستير(تطبيقيةعلىالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةمنليبيا"

التعاونمعنامنخالناإلجابةعلىاألسئلةالواردةفي ،وكلناأملأننجدمنامدارةفياإل
هذهاالستثانة.

تقييمأفضلإلىوإنحرصكمعلىتقديمالمعلوماتالاافيةوالمطلوبةبدقةوموضوعيةسيؤدى
وبالتاليالحصونعلىنتالدوتوصياتأمثردقة.،لموضوعالدراسة

بأنهذهالمعلوماتلنتستخدمإاللغاياتالثح العلميفقط.وأرجوأنأؤكدلام

 تعاونكم حسن لكم شاكرين

 االحترام فائق وتفضلوا بقبول

 

 

 الباحث
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 العـامـــــة أوالً: المعــلومـات

 ...................................اسم المجلس البلدي ................ .1

 مناسبة (   تراها التي اإلجابةبوضع خط تحت  ) يرجى التكرم

 الجـــنس .2

 .أنــــثى -ذكــر.                                                    ب  -أ

 العمــــر .3

 سنة فأكثر.  50من  -جـ  سنة.      50أقل من  إلىسنة  30من  -ب  سنة.        30أقل من  -أ

 العلمي المؤهل .4

ــ          -أ ــا يعادل ــط وم ــوم متــوســــــــ ــالي             -ب دبــلــ ــوم ل ــو             -دبـــلــ      بكالوريـــــ

 دكتوراه. -وماجسستير                              -ليسانس                هـ -د 

 سنوات الخبرة .5

 سنوات. 10أقل من  إلىسنوات  5من  -ب  سنوات.                            5من  أقل -أ

 سنة.  15أكثر من  -د  سنة.        15أقل من  إلىسنوات  10جـ ــ من     

 المستوى الوظيفي .6

 .  إدارةمــدير  -وكيل ديوان بلدية .   د  -لضــو مجلس بلدي.      -ب  بلدية    لميــــد  -أ

 التخصص العلمي .7

 قانون.  -للوم سياسية.              -ب                           . للوم اقتصادية -أ

 للوم إنسانية.  -و             أساسية. للوم  -هندسية.                          هـ للوم  -د      

 غير ذلك )الرجاء ذكرها( ......................................... 

 مكان اإلقامة االعتيادي .8

 للبلدية. اإلداريةخار  الحدود  -للبلدية.              ب  اإلداريةداخل الحدود  -أ
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 ثانيا: األسئلة المتعلقة بالدراسة

 غير موافق محايد موافق العبارة رم

القتتتراراتالمحليتتتةبتتتالمجلسالبلتتتدىيمتتتتازاتختتتاذ 1
 باالستقالليةعنالسلطةالمركزية

   

حدود المنطقة الجغرافية للمجلــس البلــدي محــددة  2

 ومعروفة.

   

يستقلالمجلسالبلد عنالحكومةالمركزيةفتي 3
 استخداموإدارةمواردهالمالية.

   

تســمى  إداريــةيتفرع من المجلس البلدي وحــدات  4

ــ   ــذ خطط ــا تنفي ــن خالل  ــتال م ــة، ي ــروع البلدي ف

 وخدمات .

   

الخيتتتتتارإلتتتتتىتستتتتتاعدالالمركزيتتتتتةفتتتتتيالوصتتتتتون 5
األفضتتتتتتلفتتتتتتياتختتتتتتاذالقتتتتتتراراتالمحليتتتتتتةداختتتتتتل

 المجلسالبلد .

   

بالبلدية تسمى المحالت، يتال  إداريةيوجد وحدات  6

 من خالل ا تنفيذ اختصاصات مختار المحلة.

   

الميزانيةالسنويةالمخصصةللمجلسالبلد تفي 7
بتغطيتتتتتةالمصتتتتتروفاتالستتتتتنويةللقيتتتتتامبممارستتتتتة

 اختصاصاته.

   

تتوفر الكفاءة للمجلــس البلــدي فــي تقــديال خدماتــ   8

ــة  ــة الجغرافي ــل المنطق ــى كام ــ  لل ــة تح الواقع

 سلطات  ومسؤوليات .

   

تستاعدالالمركزيتةفتتيالمجلتسالبلتتد علتىبنتتاء 9
 خبراتمحليةتشرفعلىالمرافقالمحلية.

   

يتبع المجلس البلدي مرافق البلدية )مثل: الحــر   10

 البلدي والمستوصفات ومواقف السيارات(.

   

الضتتتتتترالبحوجتتتتتتدنظتتتتتتامآلليتتتتتتةواضتتتتتتحةلجثايتتتتتتة 11
 والرسومالمحليةللمجلسالبلد .
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 غير موافق محايد موافق العبارة رم

يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى   12

مؤسسات الخدمات االجتمالية )مثل: التعليال 

والصحة والرلاية االجتمالية( الواقعة في  

 . اإلداريةحدوده 

   

إداريتتتتةتستتتتاعدالالمركزيتتتتةعلتتتتىههتتتتورقيتتتتادات 13
 جدحدةفيالمجلسالبلد .

   

واإلشراف للى  يقوم المجلس البلدي بالتنسيق  14

الخدمات البيئية )مثل: الصرف الصحي،  

والتخلص من القمامة والرقابة للى الحدائق  

 العامة(.

   

تحتتونالحكومتتةالمركزيتتةالقيمتتةالمخصصتتةمتتن 15
 الضرالبالعامةللمجلسالبلد .

   

يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى   16

مياه الشرب خدمات المنافع العامة )مثل: 

 والك رباء والنقل العام والغاز(.

   

حركزالمجلتسالبلتد علتىوضتعخطتطوأهتداف 17
 للتنميةالمحلية.

   

يصدر المجلس البلدي اللــوائا الخاصــة بالضــبط  18

ــةاإلداري داخــل حــدوده  ــوائا  اإلداري ــل: الل )مث

 المتعلقة باألمن والنظام العام(.

   

حتمتحصيلالرسومالمحليةمثل)رسومالرخص 19
 والحرفوالصناعاتواألمالكالعامة(.

   

يتبع المجلس البلدي مكاتب الســجل المــدني التــي  20

تتولى ضبط وقائع األحوال المدنية )مثــل المــيالد 

 واإلقامة(.

   

حوجتتتتتتتداستتتتتتتتقالنمتتتتتتتاليوإدار للمرافتتتتتتتقالعامتتتتتتتة 21
فتتيالاهربتتاءوالصتتحةواالستتكان(المحليتتة)مثتتل:

اإلداريتتتتتةممارستتتتتةاختصاصتتتتتاتهاداختتتتتلالحتتتتتدود
 للبلدية.
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 غير موافق محايد موافق العبارة رم

يمار  الحر  البلدي اختصاصات  ويعمل للى  22

 االقتصاديةحماية المست لك وأصحاب األنشطة 

   

مثل(يقترضالمجلسالبلد منجهاتأخرى 23
 المصارف(لتغطيةنفقاتهالمالية.

   

يشرف المجلس البلدي للى وظائف التخطيط  24

العمراني )مثل: نقل الملكية والتخصيص 

 والتقسيال والرقابة(.

   

25
 

المرافقالعامتةالمحليتة)مثتل:تساعدالالمركزية
الاهربتتتتتتاءوالصتتتتتتحةواالستتتتتتكان(علتتتتتتىممارستتتتتتة
اختصاصتتتتتاتهاوتقتتتتتديمختتتتتدماتهاداختتتتتلالحتتتتتدود

 للبلدية.اإلدارية

   

يشرف المجلس البلدي ويقع تح  مسؤوليت   26

المكتبات العامة والمرافق السياحية الداخلية  

 ومرافق الخدمات الترفي ية.

   

الحكومتتتتتتةالمركزيتتتتتتةبتتتتتتالتحويالتالماليتتتتتتةتلتتتتتتتزم 27
للمجلتتتتسالبلتتتتد فتتتتيحالتتتتةالعجتتتتزعتتتتنتغطيتتتتة

 نفقاتهالمالية.

   

يعمل المجلس البلدي للى تشجيع لمل  28

مؤسسات المجتمع المدني وتس يل إجراءات 

تأسيس ا وتوفير الظروف المالئمة لمشاركة 

 المواطنين مع مؤسسات المجتمع المدني.

   

المجلس البلدي من للى  اإلداريةتمار  الرقابة  29

 (.اإلداريةقبل الج ات المختصة )هيئة الرقابة 

   

حتلقتىالمجلتسالبلتتد تبرعتاتأوهثتاتلتغطيتتة 30
 نفقاتهالماليةأوتمويلمشاريعهالتييقومبها.

   

تتــابع وزارة الحكــال المحلــى ألمــال وأنشــطة  31

مســتمر للتأكــد مــن أداء المجلــس البلــدي بشــكل 

م ام  وفق القوانين واللوائا القانونية والمعــايير 

 المعتمدة.

   

تمار  الرقابة المالية للى المجلس البلــدي مــن  32

 قبل الج ات المختصة )ديوان المحاسبة(.
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(6ملحقرقم)

 

2015لسنة   116المصدر: قرار وزير الحكم المحلى رقم 
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 (7ملحقرقم)



2015لسنة   116المصدر: قرار وزير الحكم المحلى رقم 
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 (8ملحقرقم)

 

2015لسنة   116المصدر: قرار وزير الحكم المحلى رقم 
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 (9ملحقرقم)

 

2015لسنة   116المصدر: قرار وزير الحكم المحلى رقم 
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 (10الملحق رقم )

 



 

222 
 

 (11الملحق رقم )

 االسم  رم
الدرجة 

 االكاديمية 

الدرجة 

 العلمية
 القسم المؤسسة 

 دارةاإل كلية المحاسبة/ غريان  مشارك ستاذأ دكتوراه د. بلقاسال الشعوانى 1

 اإلدارة كلية المحاسبة/ غريان  محاضر دكتوراه د. محمد منصور ابوزيد 2

 اإلدارة كلية المحاسبة/ غريان  محاضر دكتوراه د. رمضان محمد بيوض 3

4 
 ستاذأ دكتوراه منصور محمد د. للى

كلية االقتصاد والعلوم  

 السياسية/ طرابلس
 اإلدارة

 تمويل ومصارف كلية المحاسبة/ غريان  ستاذ مسالدأ دكتوراه د. هشامل كامل قشوط 5

6 
 ستاذ مشاركأ دكتوراه شمى الحرارى اد. محمد ال 

وزير الحكال المحلى  

 السابق
 دارى القانون اإل

 القانون الدستورى  كلية القانون/ طرابلس ستاذأ دكتوراه د. منصور ميالد يونس 7

 العلوم السياسية  االكاديمية الليبية مشارك ستاذأ دكتوراه الكبيسى فواز د. لناد 8

 العلوم السياسية  االكاديمية الليبية ستاذ مسالدأ دكتوراه لبدالمجيد الكوت 10
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 (12الملحق رقم )

 مقابلة شخصية 

 مع المقابلة هذه إجراء )تم حوم المجلسالبلدىطرابلسالمركز، -04-21عضو

وذلكللحصونعلىمعلوماتتتعلقبموضوعالدراسة(ههراإ12:30الساعة)(م2015 ،

فىالثح االستاشافى،حي كانتأسئلةالمقابلةواإلجابةعليهاكالتالى:

سالبلدىتساعدالالمركزيةفىالوصونالىهلحوجداستقالليةفىاتخاذالقراراتفىالمجل .1

 القراراالفضلداخلالمجلسالبلدى؟

هناكمنالقرارات يختلفعلىحسبالقرار، القراراتواتخاذها فىاتخاذ استقاللية حوجد

وهناكمنالقراراتاليمكنتنفيذهانظراإالسثابتتعلقبالجانبالقانونأو يمكنتنفيذها

االزمةالجانبالتنفيذى القرارفىادارة فىاتخاذ وساعدتالالمركزية الجانبالمالى، أو

علىامثرتقدحر.

 هلتساعدالالمركزيةعلىبناءخبراتمحليةوههورقياداتاداريةجدحدة؟ .2

حوجدبشكلمحدودتدريبداخلىوخارجىللعناصرالقياديةفىالمجلسالبلدى،وساعدت

جدحدةمنخالنالممارسةالفعليةللعملاالدارىوالقيادىفىالالمركزيةعلىههورقيادات

المجلسالبلدى.

هلحوجداستقالنمالىوادارىللمرافقالعامةمثل)الصحةوالتعليمواالسكان(بدورهاتساعد .3

 علىممارسةاختصاصاتهاوتقديمالخدماتداخلالحدودالبلدية؟
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ركزية،وليسهناكتجاوبمنالمرافقالعامةفىالمرافقالعامةمازالتقالمةعلىنظامالم

القانونالىالبلديةمثلالحرسالبلدىوالتخطيطالعمرانى نقلاالختصاصاتالتىحملها

 قيمة تحويل فى تشرع لم المالية ومازالتوزارة الضرالبالى10والمستوصفات، %من

لل الوحداتالتابعة القراراتمع وحتىاتخاذ كانتتحتمبدأحسابالبلدية، مرافقالعامة

 التعاونوليسالتثعيةاالدارية.

 هليستقلالمجلسالبلدىفىاستخداممواردهالمالية؟ .4

الحوجداستقالنللمجلسالبلدىفىتخصيصواستخدامموارده،ألنهالحوجدميزانيةسنوية

جداإ.والحوجدمواردمحلية،وحتىالدعمالمركز منالحكومةمحدود

 هلحوجدنظامآلليةواضحةلجثايةالضرالبوالرسومالمحليةللمجلسالبلدى؟ .5

تماعتماداللحةاالحراداتالمحليةولمحتمفتححسابإحراداتالبلدية،ومازانالقانونالمالى

التى المحلية والموارد المركز ، االحراداتالىحسابمصرفليبيا يقضىبتحويل للدولة

ديةفىجثاحتهاهىرسومبعضمواقفالسياراتفقط.شرعتالبل

 هلحدودالمنطقةالجغرافيةللبلديةمحددةومعروفة؟ .6

حدودالبلديةمعروفةويوجدبعضاالشكاالتفىاالتفاقعلىتثعيةبعضالمناطقللبلدية،

 والىاآلنلمحتماعتمادحدودالبلديةمنوزارةالحكمالمحلى.

 افق)مثل:الحرسالبلدى،المستوصفاتوالسيارات(؟هلحتثعالبلديةمر .7
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لمحتمنقلتثعيةمرافقالبلديةالىالبلدبةعداتثعيةالحرسالبلدىالذىمازانقيداالجراء

أن كما البلدى، الحرس أفراد قبل من القرار هذا لتنفيذ مقاومة وجود مواقفتثعيةرغم

 السياراتتمنقلبعضها.

ال .8 المجلس يقوم البيئية،هل الخدمات االجتماعية، الخدمات )مثل: الخدمات بتقديم بلدى

 خدماتالمنافعالعامة(؟

بثعضالمشاريعالصغيرة ويساهم المجلسالبلدىكمتعاون، يقدمها عامة الخدماتبصفة

 التىتعالدالمختنقاتمثلصيانةبعضالطرقوالمدارسومعداتاالمنوالسالمة.

 بةاالداريةوالماليةمنقبلالجهاتالمختصة؟هلتوجدممارسةللرقا .9

 حوجدممارسةدوريةللرقابةاالداريةوالماليةمنقبلالجهاتالمختصة.

 هلحوجدمتابعةالعمانالمجلسالبلدىمنقبلوزارةالحكمالمحلى. .10

تحوجدمتابعةالعمانالمجلسالبلدىمنقبلوزارةالحكمالمحلىولانمتابعةجزليةوليس

شاملة.
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Abstract 

This study has aimed to find out the role of decentralization in the 

application of the local administration system of municipal councils in the western 

region of Libya, and whether are there differences between responses of the 

respondents for each field of the study due to personal variables and functional 

variables? 

The study population have consisted of leading administrative levels of 

municipal councils in the western region of Libya, which has consisted of (827) 

elements. A cluster sample have been used to choose the sampling units, which 

have reached (140) units, and have been the total number of questionnaires those 

have been distributed. After the questionnaires have been collected, the responded 

sampling units have reached (107) with no errors. 

The results of the study have been leaded by using the descriptive research, 

which has included the use of descriptive statistical tools and statistical tests. The 

study have concluded the following results: 

1. There is an impact of decentralization on the application of the local 

administration system by a determining factor its value  has been amounted to 

"0.414". 

2. There is no a statistically significant differences between the responses of the 

respondents through the study fields due to the variables (years of experience, 

educational level, specialty, level administrative, sex and residence), in contrast, 

there is a significant differences between the responses of the respondents through 

the study fields due to the variables (municipal councils and age). 

The recommendations of this study have been taken as the following: 

1. Financial independence should be achieved for municipal councils by occurring a 

balance between the administrative dimension and the financial dimension. 

2. Improving the efficiency of the municipal councils to be able to provide its 

services under its powers and responsibilities 

3. Scientific research should be made to determine the role of the external 

environment in the application of the local administration system. 


