
 
    
      

  لـديـة قليبيـةـب               

  

  

  إن رئیس النیابة الخصوصیة ببلدیة قلیبیة بعد إطالعھ ،

المتعلق بالقانون األساسي للبلدیات وعلى  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  ـدد33على القانون عـ

 جمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ ،

المتعلق بالقانون األساسي لمیزانیة  1975ماي  14المؤرخ في  1975ـدد لسنة 35وعلى القانون عـ

 الجماعات المحلیة وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ ،
دیسمبر  31المؤرخ في  1973ـدد لسنة 81المحاسبة العمومیة الصادرة بمقتضى القانون عـو على مجلة 

  ، وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ 1973

 1997فیفري  3المؤرخ في  1997لسنة ـدد 11و على مجلة الجبایة المحلیة الصادرة بمقتضى القانون عـ

  ، وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ

  المتعلق بإحداث بلدیة قلیبیـة ، 13/12/1957ـدد المؤرخ في 121مر عـوعلى األ
المتعلق بضبط تعریفة المعالیم  1998جویلیة  13المؤرخ في  1998ـدد لسنة 1428وعلى األمر عـ

  المرخص للجماعات المحلیة في إستخالصھا وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ ،

ـدد 1208یتعلق بتنقیح األمر عـ 2012نوفمبر  27مؤرخ في  2012لسنة  ـدد2942و على األمر عـ

المتعلق بتسمیة نیابات خصوصیة ببعض البلدیات بتراب الجمھوریة  2011أوت  27المؤرخ في  2011لسنة 

  التونسیة .

یتعلق بضبط تعریفة المعالیم  2016جوان  13مؤرخ في  2016ـدد لسنة 805و على األمر الحكومي عـ

  خص للجماعات المحلیة في استخالصھا ،المر

  ، 01/02/1999و مصادق علیھ في  30/12/1998ـدد مؤرخ في 2166و على القرار البلدي عـ

  ،  2016 أوت 10بتاریخ وعلى مداولة مجلس النیابة الخصوصیة 
 

 
  

: التي تستخلص من طرف و لفائدة بلدیة قلیبیة على النحو التالي : تضبط المعالیم و االتوات  

 



  

I.   

1- :  

نسخ من نفس  3كل عملیة و طرف منتفع و لغایة  عن

  الوثیقة كحد أقصى

  
  د 0,750الخدمات العادیة : -

  د 1,500الخدمات السریعة :-

2- :  

  نسخ من نفس الوثیقة كحد أقصى 3عن كل عملیة و لغایة 

  
  د 0,750الخدمات العادیة : -

  د 1,500الخدمات السریعة :-

3- :  

  -------------------------------نسخة من رسم الوالدة -

  --------------------------------- نسخة من رسم وفاة-

  -------------------------------- نسخة من رسم زواج-

  ------- المحلیةنسخة من قرارات و مداوالت الجماعات -

  -------------------------------------- مضمون والدة-

  

  --------------------------------------- مضمون وفاة-

  -------------------------------------  مضمون زواج-

مضمون من قرار إسناد أراضي اشتراكیة أو التفویت -

  ------------------------  فیھا على وجھ الملكیة الخاصة

  ------------------------------------------ عقد زواج-

  ----------------------------------------- دفتر عائلي-

  ----------------------------------------  شھادة حوز-

  ---------------------------------------  شھائد أخرى-

  
  د 0,500

  د 0,500

  د 1,000

  د 5,000

  د 0,500الخدمات العادیة : -

  د 0,750الخدمات السریعة :-

  د 0,500

  د 1,000

  

  د 5,000

  د 10,000

  د 10,000

  د 5,000

  د 2,000

II.   

1-     
      

  
  د عن الرأس 1,000

2-    
  

  دفي السنة أو جزء من السنة 200,000



3-  

  --------------------------------------  العائلیة األفراح-

  

  ------------------------------------ األفراح العمومیة-

  
  في الیوم أو اللیلة د 25,000في المنزل : -

  في الیوم أو اللیلة د 50,000في القاعة أو النزل :  -

  د في الیوم أو اللیلة 100,000

4-  

  بناءات فردیة (االنتصاب االول )-

  بناءات جماعیة ( االنتصاب االول )-

  یوظف المعلوم بحساب الشقة

  

  

  

  

  ------------------------- تمدید أو تجدید رخص البناء-

  

  ----------- رخص األشغال المتعلقة بالترمیم أو التسییج-

  
ة املغطاة   املسا
  (املرت املربع )

  معلوم قار
  إضايف معلوم

  (عن املرت املربع)

  د 0,100  د 15,000  100و  1ما بین 

  د 0,300  د 60,000  200و  1ما بین 

  د 0,400  د 120,000  300و  1ما بین 

  د 0,600  د 300,000  400و  1ما بین 

  د 1,000  د 750,000  400ما یفوق 

  

المعلوم القار الموظف عند تسلیم  یساوي ھذا المعلوم ،

  الرخصة األصلیة 

  د 25,000

5-  1,000 د  

6- :  

  ----------------------------- أجھزة مثبتة في األرض-

  -------------  خزان تحت األرض متصل بنفس اآلالت-

  ----------------  آلة متنقلة بھا جعاب متحركة للتوزیع-

  
  د عن كل آلة في السنة 75,000

  د عن المتر المربع أو كسوره في السنة 20,000

  د عن اآللة في السنة 50,000

7-      –
  

  د 10,000

III .   

1    
  

  د عن المتر المربع في الیوم  0,150

2- :  

البیض الدواجن والدقلة والغالل وبالنسبة للخضر و-

  --الفالحیة األخرى المنتوجات ومنتوجات الصید البري و

  ------------ منتوجات البحر األخرىبالنسبة لألسماك و-

  

  

  من الثمن الجملي للبیوعات 2%

  من الثمن الجملي للبیوعات 1%

3   

  وقوف الدراجات قصد البیع -

  
  



  --------------------------------------  الدراجة الناریة*

  ------------------------------------- الدراجة العادیة*

  الفلفل والملوخیة والطماطم -
  ----------تقسیم بدون ووم یقالدة في ال 20فلفل شایح : *

  -----------  فلفل اخضر : قالدة في الیوم وبدون تقسیم *

  -----  في الیوم وبدون تقسیمس نصف كی فلفل سقاطة : *

  --------------------- فلفل رحي : السلة وبدون تقسیم *

  --- -- میوم وبدون تقسیطماطم شایحة : الصندوق في ال *

  --------- السلة في الیوم وبدون تقسیم: طماطم شایحة  *

  -------  یمسالخمسة كیلو في الیوم وبدون تق: الملوخیة  *

  الفحم والحطب والتبن والحلفاء والجیر -
  ------------------ الكیس في الیوم وبدون تقسیم: فحم  *

  -------------------- عن البالة الواحدة في الیوم:قرط  *

  -------------------- عن البالة الواحدة في الیوم: تبن  *

  ---------------- الكیس في الیوم وبدون تقسیم: الجیر  *

  ----------------------  حمولة عربة في الیوم: الجیر  *

  --------------  حمل الحیوان في الیوم: حطب وحلفاء  *

  الخزف والحصیر المنسوج والمصنوع -
  ------ من الحلفاء أو الصمار الواحد في الیوم: حصیر  *

  ------------------- الواحدة في الیوم: أشرطة وأحبال  *

  --------------- القطعة في الیوم: قفة ومعلف وشاریة  *

  --------------------  في الیوم : الثني عشرامكنسات  *

  الصــــــــــــــــــــوف -
  ----------------------------------- في الیوم: الجزة  *

  --- ----------- رة كیلو في الیومشصوف اسقاطة : الع *

  ...)اشب ..صنوعة (البطاطن والقشــوف المــالص -
  ------------------------------------ القطعة في الیوم *

بالنسبة لمعروضات التجار في الصوف المصنوعة  *

  -------------  یستخلص معلوم عن المتر مربع في الیوم

  -----------------  لكیلو في الیوما:  الصوف المغزولة *

  --------------------  الواحد في الیوم :جلود الصوف  *

  الحبوب والخضر الشائحة -

  من الثمن الجملي للبیع ) %5د ( و عند البیع  1,500

  من الثمن الجملي للبیع ) %5د ( و عند البیع  1,000

  

  د 0,800

  د 0,500

  د 0,300

  د 0,800

  د 0,500

  د 0,300

  د 1,000

  

  د 0,500

  د 0,500

  د 0,250

  د 0,500

  د 2,000

  د 1,000

  

  د 0,500

  د 0,400

  د 0,150

  د 0,200

  

  د 0,500

  د 0,300

  

  د 0,300

  

  د 0,300

  د 0,200

  د 0,400

  



  -----  یمسفي الیوم وبدون تقكلغ  50الواحد ذو الكیس  *

  الــــتـــوابـــــــل -
  -----  في الیوم وبدون تقسیمكلغ  50ذو الواحد  سالكی *

  ----------------- نصف الكیس في الیوم وبدون تقسیم *

  األشجـــار والمشــــــاتل -
  ---------------------------  الشجرة الكبیرة في الیوم *

  ----------------  أشجار مشاتل االثنى عشر في الیوم *

  ةــات مختلفــمنتوج -
  --------------- اللتر في الیوم :العسل والسمن والزبدة  *

  رـــضـــالخ -
  -------------  جمیع أنواع الخضر عن الكیلو في الیوم *

  اللــــالغ -
  --------------  جمیع أنواع الغالل عن الكیلو في الیوم *

  ونـــالزیت -
  -----------------------  الزیتون عن القنطارفي الیوم *

  ------------  وبدون تقسیم الزیت المائة كیلو في الیوم *

  دوابـــال -
-فصیلة اإلبل و الخیل و البغال عن كل رأس في الیوم  *  

  - ------------------ ومیعن كل رأس في الفصیلة البقر 

  ------------ - -- عن كل رأس في الیوم فصیلة الحمیر *

  --------------- *فصیلة الماعز عن كل رأس في الیوم 

: بالنسبة للماعز المتبوعة بصغیر أو أكثر یتم  مالحظة(

  دفع تعریفة واحدة )

  ------------------ *فصیلة الغنم عن كل رأس في الیوم 

: بالنسبة للنعجة المتبوعة بصغیر أو أكثر یتم  مالحظة(

  دفع تعریفة واحدة )

  الدواجن والمصید والبیض -
 ،العادیة الواردة من تربیة الدواجن (دجاج المنتوجات *

  ---------  عن الواحدة في الیوم ابھ ذلكش بط ,حمام) وما

ما  و االوز - الدواجن ذات الحجم الكبیر : الدیك الھندي *

  ------------------------ في الیومعن الواحدة شابھ ذلك 

  -------------------------  ة في الیومئالزرزور عن الما*

  د 0,600

  
  د 1,000

  د 0,500

  

  د 0,150

  د 0,200

  

  د 0,500

  

  د 0,020

  

  د 0,050

  

  د 1,000

  د 5,000

  

  د 6,000

  د 10,000

  د 5,000

  د 2,000

  

  

  د 2,500

  

  

  

  

  د 0,300

  

  د 0,500

  د 1,000



  د 0,005  ---------------------------- البیضة الواحدة في الیوم *

4 -   
  

  من الثمن الجملي للبیوعات 1%

5- :  

  --- بالنسبة لألسماك بأنواعھا و منتوجات البحر األخرى-

  

  --------------------------  بالنسبة للمنتوجات األخرى-

  
من ثمن البتة التي یعقبھا بیع حتى و لو تمت بدون  1%

  مشاركة دالل 

من ثمن البتة التي یعقبھا بیع حتى و لو تمت بدون  2%

  مشاركة دالل 

6-   

  ---------------------------------------------- الوزن-

  ----------------------------------------------  الكیل-

  
  و الوزنةد عن القنطار الواحد  0,120

  د عن الھكتولتر الواحد و العملیة الواحدة 0,120-

الواحد و العملیة الواحدة بالنسبة  د عن الھكتولتر 0,200-

  للزیت

7-   0,200 د عن البائع الواحد في الیوم  

8- :  

  أماكن غیر مھیأة :-

  ------------------------------------ *السلع و البضائع

  -------------------------------------------  *العربات

  

  

  أماكن مھیأة :-

  -----------------------------------  *السلع و البضائع

  ------------------------------------------  *العربات

  
  

  د عن المتر المربع 0,100

  د عن العربة المجرورة بالید 0,100-

  الدواب د عن العربة التي تجرھا 0,200-

  د عن العربة ذات المحرك 0,500-

  

  د عن المتر المربع 0,200

د عن العربة في الیوم أو الجزء من الیوم كحد  10,000-

 3,5أقصى بالنسبة للعربات التي تفوق حمولتھا النافعة 

  طن

د عن العربة بالنسبة إلى العربات األخرى في  1,000-

  الیوم أو الجزء من الیوم كحد أقصى

9-  0,5% من قیمة البضاعة  



IV. 

  

1-   
  د/كلغ من اللحم 0,100-

إضافي عند استعمال  د/كلغ من اللحم كمعلوم 0,020-

  التجھیزات المعدة لطبخ و تصبیر اللحوم و حفظ الدواب

2-  0,050 د/كلغ من اللحم  

3-



    

نسبة ألصحاب المقاھي و المطاعم بال د 0,150-

  عن المتر المربع في الیوم النصباتو

د بالنسبة لكل شخص یتعاطى نشاطا في إطار  0,200-

  عن المتر المربع في الیوم منشأة غیر قارة

4-      

  

  ------------------------------- عربات نقل األشخاص-

  --------------------------------- عربات نقل البضائع-

  -----------------------------------  العربات األخرى-

  

  --------------------------- األماكن المجھزة بعداد آلي-

  

  ---------------------------- المآوي و األماكن المھیأة-

  

  
  د عن العربة في الیوم أو الجزء من الیوم  0,150

  الجزء من الیومد عن العربة في الیوم أو  0,150

د عن العربة في الجزء  0,500د في الیوم و  1,000

  من الیوم كحد أقصى 

  د عن العربة في الساعة الواحدة 0,150-

  د عن جزء الساعة 0,075-

  د عن العربة في الیوم 0,600-

  الجزء من الیومد عن  0,400-

5-  0,750 د عن المتر المربع في الیوم  

6-  5% من كلفة أشغال الھندسة المدنیة  

7-     


     

   

 –د بالشوارع و األنھج التالیة :طریق تونس  100,000-

شارؤع ابن  –ھداء شارع الش –شارع علي البلھوان 

كتور الدشارع  –شارع البیئة  –نھج الزھور  –خلدون 

   حمیدةبنمحمد المنجي 

  د بباقي المنطقة البلدیة 50,000-

8 :  

  ------------------------الواقیات الشمسیة و ما شابھھا -

  ------ المستغلة كمشارب أو بیوت لإلستحمام الفضاءات-

  
  د بحساب المتر المربع المستغل في السنة 5,000

  د عن المتر المربع في السنة 20,000



  د للقارب الواحد في السنة 150,000  -------------------------------- القوارب و ما شابھھا-

9-  15,000  المتر المربع كحد أدنىد عن  

V .   

1

      

 :  

  ------------------ بالنسبة للفرع الوحید أو الفرع األول-

  -- بالنسبة لكل فرع و للفروع األخرى غیر الفرع األول-

  

  

  
  د  10,000

  د 5,000

  

2-     

 :  

  -------------------------------- دواب ذات حجم كبیر-

  ------------------------------ دواب وحیوانات أخرى-

  ------------------------------- عربات تجرھا الدواب-

  ---------- طن 3.5عربات كبیرة تفوق حمولتھا النافعة -

  -------------------------------------- سیارة سیاحیة -

  ---------------------------------------  دراجة ناریة-

  --------------------------------------- دراجة عادیة -

  --------------------------------------------- بضائع-

  

  -------------------------------- القوارب و ما شابھھا-

وجبات العلف المخصصة للدواب و الحیوانات -

  المحجوزة :

  -------------------------------- ذات حجم كبیر*دواب 

  ----------------------------- *دواب و حیوانات أخرى

  -- المراقبة الصحیة على الدواب و الحیوانات المحجوزة-

  

  
  د عن الرأس في الیوم 10,000

  د عن الرأس في الیوم 5,000

  د عن العربة الواحدة في الیوم 3,000

  د عن العربة الواحدة في الیوم 10,000

  د عن السیارة الواحدة في الیوم 5,000

  عن الدراجة الواحدة في الیومد  3,000

  د عن الدراجة الواحدة في الیوم 1,500

د في الیوم  1,500د و  0,300تتراوح التعریفة بین 

  حسب حجم البضائع

  د عن القارب الواحد في الیوم 20,000

  

  

  د عن الرأس في الیوم 4,000

  د عن الرأس في الیوم 2,000

  د عن كل عملیة مراقبة  25,000

3-        

 :  

  -------------------------------- دواب ذات حجم كبیر-

  

  
  د عن الرأس الواحد 5,000



  ----------------------------- دواب و حیوانات أخرى-

  ------------------------------- عربات تجرھا الدواب-

  ---------  طن 3.5حمولتھا النافعة عربات كبیرة تفوق -

  --------------------------------------  سیارة سیاحیة-

  ---------------------------------------  دراجة ناریة-

  ---------------------------------------  دراجة عادیة-

  --------------------------------------------  بضائع-

  ------------------------------  ا شابھھاالقوارب و م-

  د عن الرأس الواحد 2,500

  د عن العربة الواحدة 1,000

  د عن العربة الواحدة 35,000

  د عن السیارة الواحدة 30,000

  د عن الدراجة الواحدة 2,000

  د عن الدراجة الواحدة 1,500

  د  1,000

  القارب الواحدد عن  30,000

4-

  
  ملیمات عن كل كیلوواط/ الساعة 5

5-

  

د للحمولة الواحدة للشاحنة صغیرة الحجم أو  15,000

  الجرار

6-  10,000  د  

7  
  طن 3,5د :للحمولة الواحدة لجرار أو شاحنة  20,000-

  طن 7د : للحمولة الواحدة لشاحنة  40,000-

8-

  
  د  10,000

9-  10,000 د للحمولة الواحدة  

10-

  
  د  10,000

   

   : و مصادق علیھ في  30/12/1998مؤرخ في  ـدد2166عـ سابقھیلغي ھذا القرار

و جمیع النصوص التي تممتھ أو نقحتھ . 01/02/1999 

 : ھذا القرارمقتضیات الكاتب العام للبلدیة وقابضھا مكلفان كل فیما یخصھ بتنفیذ.  
  

  


