
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 
 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 علوم التسيير قسم

 
 

 بوزيدي خالد األستاذ:                      
 

 أجب عن األسئلة التالية:
تعتمددد لب ددب دلب دددياا ع دد  دتعايددم دلتددو يادددمما مدديدو  دلتةددام  مدد  ل دد  ت  يددم  -1

لعباءهدددددا دلماليدددددم د حدددددتعياهيم  إلددددددد  بيعدددددم هدددددات دتعايدددددم  و دلمعدددددايي  و د  ددددد دءدا       

 دلتو يعتمدها دلميدو  لتوزيعما ع   دلب دياا ؟

ويد  دلب ددياا باتةافم إلد  مديدو  دلتةدام  يعمد  مديدو  دلةدما  بددو ت ع د  تم -2

عدد    يدد  مددا يعدد ا بيدداال دلايمددم دل باهيددم  مددا هددو دو  هددات دتعايددم فددو تا ددديل 

 إل م د ختال ا دلماليم لميزديياا دلب دياا ؟

 

 * بالتـــــــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــق* 

 

 

 

بين البلديات  لما  امتحان مقياس التضامن  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizv5m7pK7RAhVH2mMKHaUeDtYQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.univ-tlemcen.dz%2Fpages%2F80&usg=AFQjCNGI2r_IUtbvayuLaUY1SE91bNDNNA&sig2=ta6fkDclQlkjxXrQuyJ0Fw&bvm=bv.142059868,d.d24


 

 

 بوزيدي خالداألستاذ:                                  

 اإلجابة عن السؤال األول: -

          تخمددددل دتعايددددم دلماليددددم د حددددتعياهيم لمودزيددددم دلميزدييدددداا دلمإل يددددم ل اهددددد  دلب دددددياا دلعددددا ز  
            مدددد  دلم حددددوم  10و  7دلتددددو   ت  ددددو مود دهددددا ديعبدددداء دت با يددددم  إليدددد  ليدددد   باددددا ل مدددداد  

المتضممممن اءشممماق صمممءدو  التضمممامن و الضممممان للجماعممما  المحليمممة و يحمممدد  14-116
  فإي  يمك  ل  تميح ل  ماعاا دلمإل يدم دلتدو تود د  وةدعي  ماليدم و تءظيمه و سيره  مهامه

اهيم ل تددودز   لتمددبح هددات دتعايددم فيمددا بعددد تتكدد   بمدد م محددتم   ودو يددم مددعبم إعايددم دحددتعي
ويدتم دحدتخددمما لت  يددم دلي اداا دلةدد و يم مد  ل ددو  ل محدتخدمي   وتكدداليا دلكم بداء ودل دداز 
ودلماء ودلماتا  وبي هدا مد  دلتكداليا دلمإلدتم لمد  دفعمدا  ويدتم   دب هدات دتعايدم عد    يد  

             لدد  ممدد إلم دلتياددي  دلمإل ددو ع دد  محددتون دلو يددم  ومدد  عددم يمدد  م ددا تكويدد  دلب ديددم لي حدد  إ
 إل  وزد   دلددخ يم ويةم هاد دلم ا ما ي و:

             مددددددددددد  دلإلحددددددددددداب دتدد ي ل حددددددددددديم دلماليدددددددددددم دل ا  دددددددددددم مواعتدددددددددددا    02و  01دلمددددددددددد إلتا   -
 م    ا  هيس دلب ديم؛ 

 م  دلميزدييم دتةافيم؛  03و  02دلم إلتا    -
لألمددالا دلميت ددم ل مددددخي  تتةددم  إحددم دلمحددتم   وموادد  دلمإلدد   29م مدد  دلم إلدد  يحددخ  -

ومحدداإلت  ويددون دليادددا  دلمددزدو  فيددد   و  ياددم إبدد دم دلعادددد وعمدد  دتي دددا  دلاددم ي  وتدددا ي  
 ماي  وبااو دلتإلميالا لك  مإل ؛  15بدديم دلعاد ودلتإلميالا إل  بايم 

 بااو إي از ي ااا دلحيم دلماةيم؛  37دلم إل    -
 بااو إي از إي دددا دلحيم دلماةيم؛  39دلم إل    -
 وةعيم ديمود  دلخامم ل حيم دلماليم دل ا  م؛  40دلم إل    -
  دو  دتلتزدم بالي ااا ل حيم دلماليم دل ا  م؛  41دلم إل   -

 اإلجابة النموذجية - مقياس التضامن بين البلديات-



 
 :لي  م مدد ي  كالتددالوماحددمم إلدد   دددو  69ااهمددم إحددميم لألعبدداء دلمحدد  م فددو دل مدد   -

  دو  م م  اام  ل ديو  بي  دلمح  م؛  دو  م م  اام   حتد دكاا دلمحتخدمي ؛
 تعددد دلمحتخدمي  م  بيا  دلمحتخدمي  دلددهمي  ودلمؤاتي ؛ -
  دو  ت مي و لألا ا  دلمي ز  ع    ي  د حت ال  دلمباا ؛  -

ي دددا د حت ال  . وةعيم تإلمي  إي دددا لمالا دلب ديم ود 

 :ثانياإلجابة عن السؤال ال -

باتةددددافم إلدددد  مدددديدو  دلتةددددام  هيدددداا مدددديدو  دلةددددما  ودلدددداي بدددددو ت يعمدددد  تإلددددا إدد   
ل  ماعاا دلمإل يم  إلي  يتك   هاد دلميدو  بتإلمدي  مدود دت  تةام  و دلةما ميدو  دل

لكد  ب ديدم  يادوم بددو ت هداد  مد  دلمدود د دل باهيدم % 02دلمتمع م فو دات دكاا دلب دياا بيحبم 
دلمدديدو  بالتدددخ  فددو ماليددم دلب دددياا وتموي مددا عدد    يدد  تاديمدد  لمددا يعدد ا بيدداال دلايمددم 

 دل باهيم ويامد بمات دتعايم دل ا   بي  دلتادي دا ودلتإلميالا دل باهيم دل ع يم 

اي بالبدا مدا يإلمد  بمعيد  خخد  فإيد  لعيداء إعدددد دلميزدييدم ديوليدم دلب ديدم  ويتي دم ل تدمخي  دلد
           فددو إ حددا  مبددالد دلتادددي دا دل باهيددم مدد  ابدد  مدي يددم دلةدد دهب  ت  ددم دلب دددياا فددو ميزدييتمددا
د د مدا فدو دلميزدييدم ديوليدم   إل  دعتماد دلتإلميالا دلحابام ودلمإلاام فو دلإلحداب دتدد ي ود 

م فو دلحيم دلإلاليدم ماا يدم بي  لي  يمك  ل  يكو  هياا ديخ اض فو دلايمم دل باهيم دلمإلم 
مدد  دلحدديم دل ا  ددم  وهددو مددا يعيددو ل  دلتادددي دا دل باهيددم ل حدديم موةددون دلياددا  يكددو  مبال ددا 
فيمددا  وبالتددالو تختدد  ميزدييددم دلب ديددم لمدداد دلحددبب ويادد  دلع ددز دلمددودزيو  وهيددا يتدددخ  مدديدو  

             يددددم هدددداد دلدددديالمدددد  دلتادددددي دا دل باهيددددم لت  % 90دلةددددما  ليادددددم ايمددددم ماليددددم فددددو إلدددددود 
 .لو دلع ز دلإلام 

 

 
 



 


