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    :36السؤال رقم 

 .معني مصطلح الجماعات المحلیة ما
 

 
 

 

الجماعات المحلیة ھي المجالس الجھویة و البلدیات حیث ینص 
 1989 لسنة 11القانون األساسي للمجالس الجھویة عدد  الفصل األول من

و .  دائرة ترابیة إداریة للدولةأن الوالیة  على1989 فیفري 04المؤرخ في 
الصفة، بالشخصیة المدنیة و  ھي عالوة على ذلك جماعة عمومیة تتمتع بھذه

إشراف  و یدیر شؤونھا مجلس جھوي، و تخضع إلى. االستقالل المالي
 .وزیر الداخلیة

ّ الفصل األول من القانون األساسي للبلدیات عدد   لسنة 33و یعر ف
 ھذه األخیرة على أنھا جماعة محلیة 1975 ماى 14في   المؤرخ1975

المالي، وھي مكلفة بالتصرف في  تتمتع بالشخصیة المدنیة و االستقالل
للتنمیة في  الشؤون البلدیة، كما أنھا تساھم في نطاق المخطط الوطني

 .النھوض بالمنطقة الترابیة التي تھمھا، اقتصادیا و اجتماعیا وثقافیا
ي خاصة من خالل برنامج التنمیة البلدي و یتجسم ھذا الدور التنمو

إلى إضفاء أكثر نجاعة في التصرف على مستوى المدن  الذي یھدف أساسا
 . التنمیة البشریة و االقتصادیة التي تعتبر ركیزة أساسیة في تدعیم

وما یثیر االنتباه من خالل ھذین التعریفین ھي عبارة االستقالل المالي 
ّالذم ة المالیة للجماعة المحلیة مستقلة عن الذمة المالیة للدولة  التي تعني بأن

تخص كل جماعة محلیة بمفردھا وبالتالي  وھو ما یستوجب وجود میزانیة
تحقیقھا حتى یتسنى لھا  البد لكل من ھذه الجماعات المحلیة من موارد یجب

ل تحت إال أن ھذا االستقالل لیس مطلقا ألن البلدیات تعم .تأدیة نفقاتھا
الداخلیة و التنمیة المحلیة واإلشراف المالي لوزیر  اإلشراف اإلداري لوزیر
 . من م م ع260المالیة كما جاء بالفصل 
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ومن ناحیة أخرى یتسم مبدأ االستقاللیة المالیة بقدر ھام من النسبیة 
ّعلى نفس الدرجة من الفعالیة بالنسبة لبلدیة مدینة كبرى و  بحیث ال یحتوي

 .دالموار غرى قلیلة السكان وضعیفةبلدیة ص
و من الناحیة الھیكلیة تعتبر البلدیة على وجھ التحدد ذاتا معنویة 

مجلس منتخب یتركب من رئیس ومساعد أول و مساعدین  عمومیة یسیرھا
على تسییر الشؤون البلدیة إدارة بلدیة  و مستشارین، و یساعد ھذا المجلس

العمال على رأسھم كاتب  لموظفین وتشتمل على مجموعة من اإلطارات و ا
 .عام

و ھذه التركیبة المزدوجة تعتبر من أھم ممیزات البلدیات مقارنة 
األخرى والتي لھا تأثیر دون شك على تنفیذ مختلف  بالھیاكل اإلداریة
 . العملیات المالیة

 
  


