
100.00المعدل المؤمل  %

النسبةالمقابيض إلىالمقابيض إلىالمقابيض المرسمةبيان المواردالفصل
المائوية2017/12/312018/12/31    بالميزانية  

%2400.000200.0001730.8131854.73977.28المعلوم على العقارات المبنية01_11

%820.00068.333809.471867.895105.84المعلوم  على األراضي غير المبنية02_11

12_010.1
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على المؤسسات الصناعية أوالتجارية أو 

المهنية
16500.0001375.00014979.21817551.811106.37%

0.2
المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان حذف 

الحد األقصى للمعلوم على المؤسسات الصناعية أوالتجارية أو المهنية
1500.000125.0002443.293474.83631.66%

%450.00037.500343.937439.71097.71المعلوم على النزل02_12

%20.0001.66711.8539.56947.85المعلوم اإلجازة الموظف على بيع المشروبات03_12

%742.00061.833545.000700.36094.39مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية و الظرفية01_21

مداخيل لزمة معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام02_22

%700.00058.333454.095577.32482.47مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام03_22

مداخيل لزمة معلوم اإلشهار04_22

مداخيل مختلفة من لزمة الملك البلدي99_22

%1900.000158.3331681.3831766.46192.97المعلوم العام للوقوف01_23

%1000.00083.333945.196978.61897.86المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة 03_23

%1900.000158.3331792.3891851.34797.44المعلوم على الداللة04_23

%15.0001.25011.5879.25261.68المعلوم على الوزن والكيل العموميين05_23

معلوم البيع بالتجول داخل األسواق06_23

%120.00010.000117.744114.28695.24معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر08_23

%240.00020.000193.201165.69369.04معلوم الذبح010.1_24

معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسلخ0.2

%2.0000.1671.3681.32666.30معلوم المراقبة الصحية على اللحوم0.3

%800.00066.667633.660568.89371.11معلوم اإلشغال الوقتي لطريق العام02_24

معلوم وقوف العربات بالطريق العام03_24

%1100.00091.667666.374535.26148.66معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء04_24

معلوم أشغال تحت الطريق العام05_24
%1150.00095.8331043.5101094.99095.22معلوم اإلشهار06_24

مداخيل مختلفة 99_24

%450.00037.500428.238381.59284.80معلوم التعريف باإلمضاء01_31

%130.00010.833122.226109.94984.58معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل31-02

%330.00027.500287.535298.54290.47معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 03_31

%27.0002.2506.6708.78332.53معاليم تسليم الشهائد والحجج االخرى31-99

%60.0005.00042.61586.689144.48معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة االفراح العائلية32-03

0.300معلوم رخص الحفالت العمومية32-04

%200.00016.667172.925219.475109.74معاليم رخص البناء32-06

معلوم رخص جوالن سيارات االجرة والسيارات المجهزة بعداد32-07

معاليم رخص نصب أالت توزيع الوقود بالطريق العام32-08

%70.0005.83359.79457.20481.72معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث32-09

معاليم رخص األخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل32-99

%650.00054.167476.323267.07041.09معاليم اإليواء بمستودع الحجز33-02

%1800.000150.0001047.1061557.93386.55المقابيض اإلعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي33-030.1

0.2
المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد 

آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية

%420.00035.000239.080292.47069.64معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من المحالت التجارية 33-04

%120.00010.00070.38368.12056.77معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات33-99

بلدية صفاقس

                           كشف في موارد العنوان األول إلى غاية 
2018/12/31

إدارة الشؤون المالية

المعدل الشهري



%400.00033.333367.606183.10045.78المساهمة في إنجاز مأوي جماعية لوسائل النقل40-04

%15.0001.2502.0096.47643.17مداخيل المنابت51-020.3

%5.0000.4170.00مداخيل المالعب القاعات الرياضية51-03

%150.00012.500138.149134.43889.63مداخيل المسابح والحمامات51-04

%30.0002.5000.00مداخيل المسارح51-05

مداخيل قاعات العروض و األفراح51-06

%8700.000725.0002802.8535687.46765.37مداخيل العقارات المعدة لنشاط فالحي51-07

%900.00075.000729.990675.87675.10مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري52-01

%5.0000.4170.3160.4699.38مداخيل كراء عقارات معدة للسكن52-05

%50.0004.16736.10052.000104.00مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية52-07

%5.0000.4170.00مداخيل كراء المسارح52-09

%150.00012.5000.520264.010176.01مداخيل كراء قاعات العروض واالفراح52-10

%7.0000.5830.00مداخيل منح التربات بالمقابر52-12

%10.0000.83314.3949.29692.96محاصيل بيع العقارات53-01

%250.40020.867254.4800.00محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به53-02

%8000.000666.6676955.0427217.97090.22المناب من المال المشترك60-01

%500.00041.667500.000100.00موارد منقولة من فوائض العنوان األول60-02

منح ومساهمات داخلية60-030.1

%204.64017.0530.00منح ومساهمات خارجية0.2

مداخيل المساهمات المالية60-04

45.000مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة60-06
3.75029.16055.980124.40%

40.0003.333295.78890.655مداخيل مخالفات للتراتيب العمرانية60-07

16.18929.994مقابيض مترتبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية60-08

26.000إسترجاع مصاريف إصالح الطرقات واالرصفة60-09
2.16735.48922.40486.17%

استرجاع مصاريف مقابل أشغال و خدمات أخرى60-10

%53.9124.49356.93672.067133.68مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغير60-990.1

2.0000.16757.634مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام0.2

%3.0480.2542.04322.960753.28خطايا التاخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية0.3

%2.0000.1672.2004.050202.50منح الحضور0.4

0.00320.639مقابيض مختلفة99

55170.0004597.50043153.88847960.34986.93%

55170.000المقابيض المرسمة بالميزانية

47960.349المقابيض إلى غاية2018/12/31

المقابيض المرسمة دون إعتبارالمناب من المال المشترك 
والمنح والمساهمات

46965.360

المقابيض إلى غاية 2018/12/31 دون إعتبارالمناب من 
المال المشترك والمنح والمساهمات

40742.379

86.93نسبة اإلستخالص %

نسبة اإلستخالص الفعلي دون إعتبارالمناب من 
المال المشترك والمنح والمساهمات

86.75

100.00النسبة المؤملة %

المجموع


