اجلمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون احمللية
والية املنستري
بلدية منزل فارسـي

قائمة املعاليم املنصوص عليها باألمر عدد  805املؤرخ يف  13جوان  2016والتي ضبطت
بقرار من مجلس النيابة الخصوصية :
املعاليم
معاليم الرخص اإلداريّة

قرار املجلس

التعريفة

 رخص إشغال الطريق العام تضبط هذه التعريفة ما بني  6,000د و 180,000د يف السنة (15,000د يف الشهر )
لتعاطي بعض املهن داخل  200,000د سنويا بقرار من الجماعة املحلية
املعنيّة
بالنظر
الراجعة
املناطق
للجماعات املحلية
 رخص الحفالت بمناسبة
تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعات 15,000د يف اليوم أو الليلة
 .1الحفالت العائليّة
املحلية بإعتبار 100,000د يف اليوم أو الليلة
كحد أقىص.
 100,000د يف اليوم أو الليلة
 100,000د يف اليوم أو الليلة

 .2الحفالت العموميّة
معاليم منح لزمة امللك البلدي أو الجهوي أو العمومي أو الخاص أو إشغاله أو اإلنتفاع به
 معلوم اإلشغال الوقتي تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة املحلية  0,150د عن املرت املربع يف اليوم
للطريق العام من طرف املعنية بإعتبار حد أدنى يساوي  0,150د عن
املرت املربع يف اليوم
أصحاب املقاهي واملطاعم
والنصبات وكل شخص
يتعاطى نشاطا يف إطار
منشأة غري قارة
 إشغال الطريق العام عند تضبط هذه التعريفة بني 0,500د و 10,000د
عن املرت املربع يف اليوم بقرار من الجماعة املحلية  0,500د عن املرت املربع يف اليوم
حضائر البناء

املعنية
 اإلشهار بواسطة الالفتات تضبط هذه التعريفة بني 20,000د و 50,000د بكل من شارع البيئة والحبيب بورقيبة
واللوحات اإلشهارية ذات 500,000د عن املرت املربّع يف السنة بقرار من وعمر إبن الخطاب.
الجماعة املحلية املعنية حسب مواقع تركيز
30,000د بشارع النرص.
الصبغة التجارية والعالمات
وسائل اإلشهار

والعارضات
والستائر
والالفتات املثبتة أو البارزة
أو املنزلة أو املعلقة بالطريق
العام وعىل واجهات املحالت
املعدة للتجارة والصناعة
واملهن املختلفة
 معلوم منح الرتبات باملقابر 15,000د عن املرت املربع كحد أدنى
معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر
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20,000د بقية الشوارع واألنهج.

15,000د عن املرت املربع

 معلوم اإلعتناء بقنوات بالنسبة للفرع الوحيد أو الفرع األول 10,000د  10,000د عن التدخل الواحد داخل مثال
بالنسبة لكل فرع وللفروع األخرى غري الفرع التهيئة العمرانية
ترصيف املواد السائلة
األول 5,000د

 معلوم إيواء
بمستودع الحجز

البضائع ـ ترتاوح التعريفة بني  0,300د و 1,500يف 1,500د عن املرت مكعب يف اليوم
اليوم حسب حجم البضائع

 وجبات العلف املخصصة تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة
املحلية املعنية بإعتبار الحدود القصوى
للدواب والحيوانات املحجوزة :
التالية:
4,000د عن الرأس يف اليوم
4,000د عن الرأس يف اليوم.
دواب ذات حجم كبري
2,000د عن الرأس يف اليوم
2,000د عن الرأس يف اليوم.
دواب وحيوانات أخرى
املراقبة الصحية عىل الدواب تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة 25,000د عن كل عملية مراقبة
املحلية املعنية بإعتبار 25,000د عن كل
والحيوانات املحجوزة
عملية مراقبة كحد أقىص
 معاليم مقابل رفع العربات وقود الدواب ونقل البضائع إىل املستودع الحجز
دواب ذات الحجم الكبري
دواب وحيوانات أخرى
عربات تجرها دواب

بني 5,000د و10,000د عن الرأس الواحد
بني  2,500د و  5,000د عن الرأس الواحد
بني 0,500د و1,000د عن العربة الواحدة

عربات كبرية تفوق حمولتها النافعة بني 20,000د و50,000د عن العربة الواحدة

 3,5طن
سيارة سياحية

10,000د عن الرأس الواحد
5,000د عن الرأس الواحد
1,000د عن العربة الواحدة
50,000د عن العربة الواحدة

بني 10,000د و 30,000د عن السيارة الواحدة 30,000د عن السيارة الواحدة

دراجة نارية

بني 1,000د و 3,000د عن الدراجة الواحدة

3,000د عن الدراجة الواحدة

دراجة عادية

بني 1,000د و 3,000د عن الدراجة الواحدة

3,000د عن الدراجة الواحدة

بني 0,500د و1,000د حسب حجم البضائع 1,000د عن  10كغ
بضائع
بني 20,000د و  50,000د عن القارب الواحد  50,000د عن القارب الواحد
القوارب وما شابهها
رفع الفضالت املتأتية من نشاط تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة املحلية املحالت الصناعية 60,000 :د عن الحمولة
املحالت التجارية أو الصناعية أو املعنية يعرض عىل مصادقة سلطة اإلرشاف
الواحدة
املحالت املهنية 30,000 :د عن الحمولة الواحدة
املهنية
املحالت التجارية :
الصنف (1أقل من  1طن)20,000 :د يف السنة
الصنف (2بني 1و 3طن)50,000 :د يف السنة
الصنف(3أكثر من 3طن) 100,000 :د يف السنة
معلوم رفع فواضل البناء والحدائق تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة املحلية 20,000د عن الحمولة الواحدة
املعنية بني 10,00د و50,000د للحمولة
واألتربة

الواحدة حسب نوع الفواضل وحجمها
معلوم مداواة مآوي الحرشات تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة املحلية 20,000د عن الحمولة سعة  10لرت
املعنية بني 10,000د و50,000د حسب نوع
باملساكن واملحالت الخاصة
التدخل
تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة املحلية تفريغ الخنادق واآلبار داخل مثال التهيئة
معلوم تفريغ الخنادق واآلبار
املعنية بني 10,000د و50,000د للحمولة العمرانية 10,000د الحمولة الواحدة .
الواحدة
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تفريغ الخنادق واآلبار خارج مثال التهيئة
العمرانية 13,000د الحمولة الواحدة.
تفريغ الخنادق واآلبار خارج املنطقة البلدية
50,000د الحمولة الواحدة.
تفريغ الخنادق واآلبار للمؤسسات الصناعية
20,000د الحمولة الواحدة.
تفريغ الخنادق واآلبار للمؤسسات املهنية
والتجارية 15,000د الحمولة الواحدة .
معلوم مقابل تسليم مستخرجات من تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة املحلية 10,000د عن املستخرج الواحد
أمثلة التهيئة العمرانية واألمثلة املعنية بني 10,000د و30,000د حسب طبيعة
كل وثيقة
املختلفة (مثال تقسيم)..
.I

تحيني املعاليم األخرى:
املعاليم

معلوم إيداع الفضالت ملركز تحويل النفايات

التعريفة القديمة
20,000د الحمولة الواحدة

معلوم كراء التجهيزات واملعدات
معلوم كراء جرار وصهريج سعة  5000ل

20,000د الحمولة الواحدة

30,000د عن الحمولة الواحدة

معلوم كراء صهريج مياه سعة  1000لرت

 1,500د الحمولة الواحدة

3,000د عن الحمولة الواحدة

معلوم كراء آلة تراكس أو آلة شحن صغرية 30,000د الساعة الواحدة
الحجم (داخل املنطقة البلدية)
معلوم كراء مجرورة
7,500د الحمولة الواحدة

التعريفة الجديدة
30,000د عن الحمولة الواحدة

35,000د عن الساعة الواحدة
10,000د عن الحمولة الواحدة

معاليم األكرية األخرى
معلوم كراء قاعة البلدية إلبرام عقود الزواج 25,000د اليوم الواحد

50,000د عن اليوم الواحد

معلوم كراء امللعب البلدي إلجراء مقابلة كرة
20,000د الحصة الواحدة
القدم

صنفي املدارس واألداني 10,000د الحصة الواحدة
صنفي األصاغر واألواسط 20,000دالحصة الواحدة
صنف األكابر  50,000د الحصة الواحدة

معلوم إسرتجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة
طريق بالخرسانة اإلسفلتية enrobé
بطبقة

املعبد
الطريق
tricouche/bicouche
األرصفة cimentage. autobloquant,
pavé, carrelage.
الطرقات املفروشة بالرتبة Terre battue

20,000د عن م2

20,000د عن م2

15,000د عن م2

15,000د عن م2

10,000د عن م2

10,000د عن م2

5,000د عن م2

5,000د عن م2
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