الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية نابل

بلدية بني خيار
عــــــــــــــــــــــــدد ع/س/ب

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار

إن رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بني خيار بعد اطالعه،

على دستور البالد التونسية الصادر في .7102-10-72

وعلى القانون عـ33ـدد لسنة  5791المؤرخ في  51ماي  5791المتعلق بإصدار القانون األساسي للبلديات المنقح
بالقانون عـ13ـدد لسنة  5791المؤرخ في  41جويلية .5771

وعلى القانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية عـ31ـدد لسنة  5791المؤرخ في  51ماي  5791وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى القانون األساسي عـ55ـدد لسنة  5797المؤرخ في  41فيفري  5797المتعلق بالمجالس الجهوية كما وقع
تنقيحه بالقانون األساسي عـ557ـدد لسنة  5773المؤرخ في  49ديسمبر .5773

وعلى القانون عـ95ـدد لسنة  5793المؤرخ في  35ديسمبر  5793المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى القانون عـ55ـدد لسنة  5779المؤرخ في  43فيفري  5779المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وخاصة
الفصل  74منه.

وعلى األمر عـ451ــدد لسنة  5719المؤرخ في  54سبتمبر  5719المتعلق بإحداث بلدية بني خيار.

وعلى األمر عـ999ـدد لسنة  4455المؤرخ في  41جوان  4455المتعلق بحل المجلس البلدي ببني خيار.

وعلى األمر عـ994ـدد لسنة  4455المؤرخ في  41جوان  4455المتعلق بتسمية نيابة خصوصية لبلدية بني خيار.

وعلى األمر عـ941ـ ـ ــدد لسنة  4452المؤرخ في  53جوان  4452المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات
المحلية في استخالصها وعلى جميع النصوص التي نقحته .

وعلى مداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة المنعقدة في  34جويلية .4452

قــــــــــرر مـــا يلـــي
الفصـــــل األول:
 - 1ضبط معلوم التعريف باإلمضاء عن كل عملية ولغاية  3نسخ من نفس الوثيقة كحد أدنى ب ـ:
 057.0د

الخدمات العادية

 55.00د

الخدمات السريعة
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- 2ضبط معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل عن كل عملية ولغاية  3نسخ من نفس الوثيقة
كحد أدنى ب ـ:
 057.0د

الخدمات العادية

 55.00د

الخدمات السريعة

 - 3ضبطت معاليم تسليم الشهادات والحجج المختلفة كما يلي:
 -نسخة من رسم والدة:

 05.00د

 -نسخة من رسم وفاة:

 05.00د

 -نسخة من رسم زواج:

 55000د

 نسخة من قرارات ومداوالت الجماعات المحلية  .5000د:
 مضمون والدة: الخدمات العادية 05.00 :د الخدمات السريعة 057.0 :د -مضمون وفاة:

 05.00د

 -مضمون زواج:

 55000د

 مضمون من قرار اسناد أراضي اشتراكية أو  .5000دالتفويت فيها على وجه الملكية الخاصة:
 عقد زواج: 500...د
 -دفتر عائلي:

505000د

 -شهادة حوز:

 .5000د

 -شهائد أخرى:

 25000د

 - 4ضبط معلوم رخص ذبح حيوانات المجزرة لالستهالك الخاص بــــ 55000 :د عن الرأس.
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 - 5ضبط معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض

المهن كما يلي:

 رخصة المباشرة بـــ205000 :د في السنة.

 - 6ضبطت تعريفة معلوم رخص

الحفالت كما يلي:

 األفراح العائليـــة:

 010111في اليوم والليلــــة.

 األفراح العمومية:

 0110111د في اليوم والليلة.

 - 7ضبطت تعريفة رخص البناء كما يلي:
بناءات فرديـــة( :االنتصاب االول).
بناءات جماعية( :االنتصاب األول) يوظف المعلوم بحساب الشقة:
المساحة المغطاة (م )²
معلوم إضافي  /م ²
معلوم قار  /م ²
بين  5و 544
بين  1و 022

 000111د

 10011د

 010111د

 10311د

بين  1و 322

 0710111د

 10211د

بين  5و 144

 3110111د

 10011د

ما يفوق 144

 2010111د

 00111د

-

تمديد أو تجديد رخص البناء :يساوي هذا المعلوم المعلوم القار الموظف عند تسليم الرخصة
األصلية.

رخص األشغال المتعلقة بالترميم أو التسييج بـــ 2.5000 :د0

 - 8ضبط معلوم الدفن واخراج الجثث :بدينار واحد ( 55000د)0

 - 9ضبط معلوم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق

العام كما يلي:

أجهزة مثبتة في األرض :

 200111د عن كل آلة في السنة.

خزان تحت األرض متصل بنفس اآلالت:

 710111د المتر المربع أو كسورة في السنة.

آلة متنقلة بها جعاب متحركة للتوزيع:

 010111د عن االلة في السنة0
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ضبط معلوم رخص ربط بالشبكات العمومية المختلفة (ماء -كهرباء )...-بـــــ 505000:د0
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ضبط المعلوم العام للوقوف باألسواق اليومية واألسبوعية والظرفية بــــ 25152 :د.
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ضبط المعلوم العام للوقوف بأسواق

الجملة كما يلي:

بالنسبة للخضر والغالل والدقلة والدواجن والبيض ومنتوجات الصيد البري
والمنتوجات الفالحية األخرى
بالنسبة لألسماك ومنتوجات البحر األخرى

- 51

تضبط معاليم الوقوف

 % 2من الثمن الجملي للبيوعات
 % 1من الثمن الجملي
للبيوعات

الخاصة كما يلي:

التعريفة (مليم)

المعـــــــــــــــــــــاليم
وقوف الدراجات قصد البيع
الدراجة النارية

00711د (وعند البيع  % 0من الثمن

الدراجة العادية

 10011د (وعند البيع  % 0من الثمن

الجملي للمبيع)
الجملي للمبيع)

الفـلفـل والملوخية والطماطم
فلفل شايح  44 :قالدة في اليوم بدون تقسيم

 10011د

فلفل أخضر  :قالدة في اليوم وبدون تقسيم

 10211د

فلفل سقاطة :نصف كيس في اليوم وبدون تقسيم

 10711د

فلفل رحي :السلة وبدون تقسيم

 10011د

طماطم شايحة :الصندوق وفي اليوم وبدون تقسم

 10211د

طماطم شايحة السلة في اليوم وبدون تقسيم

 10711د

الملوخية الخمسة كيلو في اليوم وبدون تقسيم

 10811د

الفحم والحطب والتبن والحلفـاء والجير
فحم الكيس في اليوم وبدون تقسيم

 10211د

قرط عن البالة الواحدة في اليوم

 10211د

تبن عن البالة الواحدة في اليوم

 10711د

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدواب
 00111د عن الراس

فصيلة اإلبل والبخيل والبغال عن كل راس وفي اليوم
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( % 4من ثمن البيع إذا تم)
 00111د عن الراس

فصيلة البقر عن كل راس وفي اليوم

( % 4من ثمن البيع إذا تم)
 00111د عن الراس

فصيلة الحمير عن كل راس وفي اليوم

( % 4من ثمن البيع إذا تم)
 70111د عن الراس

فصيلة الماعز عن كل راس وفي اليوم

(مالحظة :بالنسبة للماعز المتبوعة بصغير أو أكثر يتم دفع تعريفة ( % 4من ثمن البيع إذا تم)
واحدة)

 70111د ع ن الراس

فصيلة الغنم عن كل راس وفي اليوم

(مالحظة :بالنسبة للنعجة المتبوعة بصغير أو أكثر يتم دفع تعريفة ( % 4من ثمن البيع إذا تم)
واحدة)

الدواجن والمصيد والبيض
المنتوجات العادية الواردة من تربية الدواجن (دجاج – بط  -حمام)  10311د
و ما شابه ذلك عن الواحدة في اليوم
الدواجن ذات الحجم الكبير :الديك الهندي -اإلوز وما شابه ذلك عن الواحدة في  10011د
اليوم .
الزرزور عن المائة في اليوم

 00111د

 41بيضات في اليوم

 10011د

الجير الكيس في اليوم وبدون تقسيم

 05400د

الجير حمولة عربة في اليوم

 25000د

حطب وحلفاء حمل الحيوان في اليوم

 55000د

الخزف والحصير المنسوج والمصنوع
حصير من الحلفاء أو الصمار الواحد في اليوم

 05.00د

أشرطة وأحبال الواحدة في اليوم

 05400د

قفة ومعلف وشارية القطعة في اليوم

 055.0د
 05200د

مكنسات االثني عشر في اليوم
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الصـ ـ ـ ـ ــوف
الجزة في اليوم

 05.00د

صوف اسقاطة :العشرة كيلو في اليوم

 05100د

الصوف المصنوعة (البطاطن والقشاشب )...
بالنسبة لمعروضات التجار في الصوف المصنوعة يستخلص  05100د
معلوم عن المتر المربع الواحد
الصوف المغزولة الكيلو في اليوم
 05200د
جلود الصوف – الواحد في اليوم

 05400د

الحبوب والخضر الشايحة
الكيس الواحد ذو  52كلغ في اليوم وبدون تقسيم

 05600د

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـوابل
الكيس الواحد ذو  52كلغ في اليوم وبدون تقسيم

 55000د

نصف الكيس في اليوم وبدون تقسيم

 05.00د

األشجار والمشاتل
الشجرة الكبيرة في اليوم

 05100د

أشجار المشاتل االثني عشر في اليوم

 05100د

منتوجات مختلفة
العسل والسمن والزبدة – اللتر في اليوم

 05.00د

جميع أنواع الخضر عن الكيلو في اليوم

 05010د
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الغ ـ ـ ـ ــالل
جميع أنواع الغالل الكيلو في اليوم

 050.0د

الزيت ـ ـ ـ ـ ـون
الزيتون عن القنطار في اليوم

 55000د

الزيت المائة كيلو في اليوم وبدون تقسيم

 65000د

 األدباش المستعملة  :عن المتر المربع في اليوم أو جزء اليوم  10311 :د
 السيارات والشاحنات الصغيرة الرابضة بالفضاءات المخصصة للسوق  :عن السيارة أو الشاحنة الخفيفة في
اليوم أو جزء اليوم 30111 :د
 السيارات والشاحنات الثقيلة الرابضة بالفضاءات المخصصة للسوق  :عن السيارة أو الشاحنة الخفيفة في
اليوم أو جزء اليوم 00111 :د
 العربات الثابتة او العربات المتنقلة  :عن المتر المربع في اليوم أو جزء اليــوم  10811 :د.
 االنتصاب بمناسبة األعياد والمناسبات  :عن المتر المربع في اليوم أو جزء اليوم  10011 :د
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ضبط المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق

الجملة بــــ:

 % 1 من الثمن الجملي للبيوعات.
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ضبطت تعريفة المعلوم على

بالنسبة لألسماك
البحراألخرى

بأنواعها

بالنسبة للمنتوجات األخرى

الداللة كما يلي:

ومنتوجات

 % 5من ثمن البتة
التي يعقبها بيع حتى ولو تمت بدون مشاركة دالل
 % 2من ثمن البتة
التي يعقبها بيع حتى ولو تمت بدون مشاركة دالل

7
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ضبطت تعريفة المعلوم على الوزن

والكيل كما يلي:


الوزن:

 05520د عن القنطار الواحد والوزنة .

 05520 د عن الهكتولتر الواحد والعملية الواحدة.
الكيل:
 05200 د عن الهكتولتر الواحد والعملية الواحدة للزيت.

 -02ضبطت تعريفة المعلوم على البيع بالتجول داخل األسواق
  05200د عن البائع الواحد في اليوم0 -08ضبط معلوم اإليواء والحراسة

كما يلي:

كما يلي:

 -السلع والبضائع:

 10011د عن المتر المربع الواحد
 10011د عن العربة المجرورة باليد
 10711د عن العربة التي تجرها الدواب

األماكن الغير

 10011د عن العربة ذات محرك

 -العرب ـ ـ ـ ــات:

مهيأة

 -السلع والبضائع:

 10711د عن المتر المربع
 010111دعن العربة في اليوم أو الجزء من اليوم

األماكن المهيأة:

بالنسبة للعربات التي تفوق حمولتها النافعة  300طن
 -العرب ـ ـ ـ ـ ــات:

 00111د عن العربة بالنسبة إلى العربات األخرى في
اليوم أو الجزء من اليوم .

 -01ضبط معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر بـ ـ ـ ـ % 4.1من قيمة البضاعة
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 -71ضبط تعريفة معلوم الذبح

كما يلي:

 10011د

عن الكلغ الواحد من اللحم.

 10171د

عن الكلغ الواحد كمعلوم إضافي عند استعمال التجهيزات المعدة لطبخ
وتصبير اللحوم وحفظ الدواب

 -45ضبط معلوم المراقبة الصحية على اللحوم
 050.0 د عن الكلغ الواحد من اللحم.
بـ ـ:

 -44ضبط المعلوم من أجل اإلشغال الوقتي للطريق العام

:

من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم

والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة الكائنة بشارع الحرية ببني خيار بـ ـ ـ 0.000 :د عن

المتر المربع في اليوم.

 ضبط المعلوم امن أجل اإلشغال الوقتي للطريق العام :من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكلشخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة الكائنة بباقي المنطقة البلدية ببني خيار بـ ـ ـ 0.1.0 :د عن المتر

المربع في اليوم.

 -73ضبط تعريفة معلوم وقوف العربات بالطريق العام

كما يلي:

عربات نقل األشخاص أو البضائع بـ:

 25152 د عن العربة في اليوم أو الجزء من اليوم.

عربات نقل البضائع بـ:

 25152 د عن العربة في اليوم أو الجزء من اليوم.

العربات األخرى بــ:

 15222 د في اليوم و  2.522د عن الجزء من اليوم.

األماكن المجهزة بعداد آلي بـــ:

 25152 د عن العربة في الساعة الواحدة و  252.5د عن
الجزء من الساعة.

المآوي واألماكن المهيأة بـ:

25622 د عن العربة في اليوم و  25422د عن الجزء من اليوم.

 -72ضبط معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء بـــ:

 10011د

عن المتر المربع الواحد في اليوم.

 -70ضبط معلوم أشغال تحت الطريق العام بـ ـ ـ ـ %0:من كلفة اشغال الهندسة المدنية.
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 -70ضبط معلوم اإلشهار

كما يلي:

معلوم اإلشهار بواسطة الالفتات واللوحات اإلشهارية ذات
الصبغة

التجارية

والعالمات

والستائر

والعارضات

والالفتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق

 71....د عن المتر المربع الواحد في السنة

العام على واجهات المحالت المعدة للتجارة والصناعة

والمهن المختلفة

معلوم الالفتات اإلشهارية المركزة من طرف الشركات
اإلشهارية والمؤسسات المهنية والتجارية والصناعية التي

 001....د عن المتر المربع الواحد في السنة

تتعاقد مع البلدية لغاية اشهارية والمركزة بالطريق العام

معلوم اإلشهار بواسطة الالفتات اإلشهارية المعلقة بصفة

 71....د عن الالفتة لمدة التتجاوز  00يوما

ظرفية

 - 72ضبط معلوم إشغال الملك العمومي البحري

ب ـ:

الواقيات الشمسية وما شابهها ب ـ :

 15000 د بحساب المتر المربع المستغل في السنة.

الفضاءات المستغلة كمشارب أوبيوت لالستحمام ب ـ:

 205000 د عن المتر المربع في السنة.

القوارب و ما شابهها ب ـ:

 5.05000 د للقارب الواحد في السنة.

 -78ضبط معلوم منح التربات بالمقابر بـــ 010111:د عن المتر المربع.

 -71ضبط معلوم االعتناء بقنوات تصريف المواد السائلة داخل المنطقة البلدية التي اليشملها
تدخل الديوان الوطني للتطهير كما يلي :
بالنسبة للفرع الوحيد أو الفرع األول بـ ـ:

 505000 د0

بالنسبة لكل فرع و للفروع األخرى غير الفرع األول بـ ـ:

 .5000 د

 -31ضبط معاليم إيواء الحيوانات وكل العربات وكل البضائع بمستودع الحجز كما يلي :
التعريفة اليومية لمعاليم وأتوات اإليواء والحراسة

بيان المحجوزات واإليداعات
دواب ذات حجم كبير

 010111د عن الراس في اليوم

دواب وحيوانات أخرى

 00111د عن الراس في اليوم
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عربات تجرها الدواب

 30111د عن العربة الواحدة في اليوم

عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة  3.1طن

 010111د عن العربة الواحدة في اليوم

سيارة سياحية

 00111د عن السيارة الواحدة في اليوم

دراجة نارية

 30111د عن الدراجة الواحدة في اليوم
د عن الدراجة الواحدة في اليوم
حجـــم صغير 05100 :د في اليوم
حجــم متوسط 55000:د في اليوم
حجـــــم كبير  55.00 :د في اليوم

دراجة عادية

00011
-

القوارب وما شابهها

 710111د عن القارب الواحد في اليوم

بضائع

وجبات العلف المخصصة للدواب والحيوانات

المحجوزة:
 دواب ذات حجم كبير: -دواب وحيوانات أخرى:

 20111د عن الراس في اليوم

المراقبة الصحية على الدواب والحيوانات المحجوزة

 700111د

 70111د عن الراس في اليوم

 -30ضبط معاليم مقابل رفع العربات وقود الدواب ونقل البضائع إلى مستودع الحجز كما يلي:
دواب ذات حجم كبير:

 125222 د عن الراس في اليوم.

دواب وحيوانات أخرى:

 55222 د عن الرأس في اليوم.

عربات تجرها الدواب:

 15222 د عن العربة الواحدة.

عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة  300طن :

 525222 د عن العربة الواحدة.

سيارة سياحية:

 325222 د عن السيارة الواحدة.

دراجة نارية:

 35222 د عن الدراجة الواحدة.

دراجة عادية:

 35222 د عن الدراجة الواحدة.

بضائع:

 حجم صغير 4.144 :د في اليوم -حجم كبير  5.444 :د في اليوم

القوارب وما شابهها:

 525222 د عن القارب الواحد.

11

 -37ضبطت مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي
والصيانة بــ .0 :مليمات عن كل كيلوواط /ساعة.

 -33ضبط معلوم رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية أو الصناعية أو المهنية
 43مليم عن الكلغ الواحد.

بـــ:

 -32ضبط معلوم كراء السيارات لنقل الجثث بـ ـ ـ 44.444 :د

 -30ضبط معلوم رفع فواضل البناء والحدائق واألتربة

كما يلي:

شحن ورفع فواضل البناء بواسطة شاحنة سعة  9م ³

210111د

شحن ورفع فواضل البناء بواسطة شاحنة سعة  1م ³

 710111د

شحن ورفع فواضل األجنة بواسطة جرار أو شاحنة سعة  1م ³

 010111د

شحن ورفع فواضل األجنة بواسطة جرار أو شاحنة سعة 9م ³

 710111د

 -30ضبط معلوم مداواة مأوى الحشرات بالمساكن والمحالت الخاصة بـــ 34.444:د
 : -32ضبط معلوم تفريغ الخنادق واآلبار داخل المنطقة البلدية بـ ـ ـ ـ ـ 34.444 :د

 -38ضبط معلوم مقابل تسليم مستخرجات من أمثلة التهيئة العمرانية واألمثلة المختلفة
أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة أخرى بـ ـ:

 205000 د

تقاسيم وكراسات الشروط ب ـ:

 505000 د

كما يلي:

الفصل  :7يلغي هذا القرار جميع الق اررات السابقة.

الفصل  :3السيد كاتب عام البلدية وقابض المالية بها مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
بني خيار في:

رئيس النيابة الخصوصية
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