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وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ من قرار   ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53وعلى القانون عدد    المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي  9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد   نصوص الالحقة،بال المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه 1989فيفري  4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد    على الدستور،االطالعبعد   إن وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،  .المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية توزيع مبالغ الدعم  يتعلق بضبط مقاييس2018 جوان 22في 
مومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة الع  وإتمامه بالنصوص الالحقة، المتعلق بالقانون األساسي للميزانية، كما تم تنقيحه 1967

، وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81  ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   النصوص التي نقحتها أو تممتها،
 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد   حقة،المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الال المتعلق بإصدار القانون األساسي لميزانية الجماعات 1975
  . لفائدة المجالس الجهوية%11ـ   .يات لفائدة البلد%89ـ   :القرار على النحو التالي لتمويل نفقات التصرف المنصوص عليه بالفصل األول من هذا  ـ يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص 2الفصل   .والطارئة تخصص لتمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية %15ـ   . تخصص لتمويل نفقات التصرف%85ـ   :لنحو التالي بميزانية الدولة بين الجماعات المحلية على االفصل األول ـ يتم توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي المرصود   :قررا ما يلي   . المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12في  المؤرخ 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   منه، 11، وخاصة الفصل 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017

ر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينش6الفصل   .مقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئةالمالي وإضافته لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات بمقتضى العمومية الخاضعة إلشرافها، ويمكن تخصيص جزء من هذا الدعم الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات ية في مجال تلبية  لمتطلبات سلطة اإلشراف المركز%16ـ   . لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية%29ـ   . للبلديات مراكز الواليات%30ـ   . لبلدية تونس%25ـ   :التالي تمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة على النحو  ـ يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان 5الفصل   . جهويالتصرف لكل مجلسوالبيئة على أساس الحاجيات الضرورية من التمويل بعنوان نفقات الجهوية بمقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية  ـ يتم توزيع مبلغ الدعم المالي المخصص للمجالس 4الفصل   .بعنوان منحة توازنالمحلية والبيئة بين البلديات التي تمر بصعوبات مالية الشؤون  توزع بمقتضى مقرر مشترك بين وزير المالية ووزير %10ـ   .والمداخيل المذكورة للثالث سنوات األخيرةالمستلزمة يقل عن المعدل الوطني للمقابيض بعنوان المعاليم أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومداخيل األسواق  المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية المقابيض بعنوانة المرسمة بجدول التحصيل السنوي ومن يالعقارات المبنمعدل للثالث سنوات األخيرة بعنوان تثقيالت المعلوم على  توزع على أساس عدد السكان لفائدة البلديات التي لها %9ـ   .العقارات المبنيةكل بلدية خالل الثالث سنوات األخيرة بعنوان المعلوم على حصلت عليها  توزع على أساس معدل المقابيض التي ت%31ـ   . توزع على أساس عدد سكان كل بلدية%40ـ   . توزع بالتساوي بين كافة البلديات%10ـ   :لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات على النحو التالي  ـ يحتسب مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص 3الفصل   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه        .2018 جوان 22تونس في   .التونسية
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