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 -احلاج خلضر – 1جامعة باتنة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

                           ختصص تسيري عموميالسنة ثانية ماسرت: 
                                             

 نظام الحكم المحلي المقارن  في مقياس اإلجابة النموذجية المتحان السداسي األول

 اختر سؤالين من األسئلة اآلتية و أجب عليها:
 دعع  الوو  ل ى األذ  بناام احلم  الحملي و العوام  و الارو  اليت ثثر  ي األسباب اليت السؤال األول:

 ن( 11) تطور مضامينه عمليا.
 ن( 50) األسباب التي دفعت الدول إلى األخذ بنظام الحكم المحلي هي: -أ
 تزايو وظائف الوولة. -
 التفاو  عيما بني ثجزاء لقلي  الوولة. -
 تنوع ثساليب اإلدارة تبعا للارو  الحملية. -
 اإلدارة الحملية ثكثر لدراكا للحاجا  الحملية. -
 لخل    ... -
 ن( 50)  التي أثرت في تطور مضامين نظام الحكم المحلي عمليا هي: والظروف العوامل -ب
 الارو  والعوام  التارخيية. -
 الارو  والعوام  السياسية. -
 الارو  والعوام  االقتصادية. -
 الارو  والعوام  االجتماعية والثقاعية. -
  ... لخل -

ي لطار ناام احلم   و تشمي  اهليئا  املرتبطة هبا قيام الوحوا  الحمليةل املقوما  األساسية السؤال الثاني:
 ن( 11) .الحملية ي لطار اإلدارة الحمليةبينها و بني مقوما  قيام الوحوا  الفرق و  ،ليالحم
المقومات األساسية لقيام الوحدات المحلية و تشكيل الهيئات المرتبطة بها في إطار نظام الحكم  -أ

 ن( 50) :هي المحلي
 وجود مصاحل متميزة حمليا تؤسس مبوجب القانون. -
 توير املصاحل الحملية.وجود هيئا  حملية منتخبة  -
 االعرتا  للجماعا  الحملية بالشخصية القانونية االعتبارية. -
  رقابة السلطا  املركزية للهيئا  الحملية. -
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 و نظام اإلدارة المحلية: محلية في إطار نظام الحكم المحليالفرق بين مقومات قيام الوحدات ال -ب
 ن( 50)
ثما  و ثشما  الوو  البسيطة واملوحوة. اإلدارة الحملية ي خمتلف ثنواع الالمركزية اإلدارية هي ثساس قيام -

 واليت تعو ثساس قيام ناام احلم  الحملي عيقتصر وجودها على الوو  املركبة واالحتادية عقط. الالمركزية السياسية
  ي ك  وحوة عيما خيص نوع السلطا  املخولة لم  منهما، عناام احلم  الحملي يتميز بوجود ثالث سلطا -

ما اإلدارة الحملية لتشريعية، التنفي ية والقضائية. ث، حيث تنقس  الوولة ل ى دويال  هلا دستورها و سلطاهتا الدارية
عتنحصر سلطاهتا ي اجلوانب التنفي ية ثو اإلدارية واملالية، بينما ختتص السلطة املركزية ي الوولة بالسلطا  الثالث 

 والقضائية.التشريعية، التنفي ية 
االذتصاصا  الحملية الواسعة لناام احلم  الحملي جتعله دولة داذ  دولة، ثما ناام اإلدارة الحملية عيجسو تقسيما  -

 الوولة. قلي إلجغراعيا معني 
اذتصاصا  احلم  الحملي مستموة من الوستور الفيورايل مباشرة، بينما تستمو اإلدارة الحملية سلطاهتا من  -

وودة جوا على هيئا  احلم  الحملي، و هي تقتصر ما ثن رقابة احلمومة الفيورالية ضيقة النطاق و حمك  القانون،
قوانني الناام الفيورايل، ثما عيما خيص  اهليئا  تعم  ي احلوود اليت تنص عليها ه ه عقط على التحقق من ثن

 ستور  و تمون السلطة املركزية صاحبة القرار عيها.غري مقيوة بأي د عليها هيئا  اإلدارة الحملية عإن الرقابة املركزية
 ن( 11) م  من عرنسا و لجنلرتا.األنامة الحملية لبني املقارنة  السؤال الثالث:

 تت  الوراسة املقارنة ب كر العناصر التالية:
 ن( 10) .و مقوماته ناام اإلدارة الحملية ي عرنسال اهليم  العام نب ة حو  -
 ن( 10) .و مقوماته احلم  الحملي ي لجنلرتااهليم  العام لناام نب ة حو   -
 ن( 14) .ة الحملية ي ك  عرنسا و اجنلرتابني األنام واالذتال لبراز نقاط التشابه  و عناصر املقارنةحتويو   -
 ن( 10) املقارنة.الوراسة النتائج  -

 
 للجميع بالتوفيق                                                                  


